
JUBILIAR!
întregul nostru popor raportează acum, in 
întîmpinarea celei de a XXX-a aniversări 
a Eliberării și a Congresului al )^-lea al 
Partidului, succese de seamă în toate do
meniile creației materiale și spirituale. Se 
fac pretutindeni remarcate hărnicia celor 
ce trăiesc și muncesc pe meleagurile 
României socialiste, entuziasmul ce-și are 
rădăcinile in adeziunea totală față de po
litica partidului și statului nostru, față de 
eforturile neobosite ale conducătoru
lui stimat și iubit, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Oamenii muncii cinstesc, 

prin îndeplinirea și depășirea exemplară a angajamentelor asu
mate, apropierea celor două evenimente memorabile din istoria 
patriei. Și dacă munca responsabilă și rezultatele ei constituie 
omagiul esențial și conștient al poporului închinat acestor săr
bători, in aria aceleiași cinstiri sint circumscrise și activități ce 
aparțin de domeniul sportului și educației fizice. ,.Cupa tinere
tului", complexul „Sport și sănătate", acțiunile „înotul pentru 
toți" și „Amicii drumeției", iată mari acțiuni de rezonantă repu
blicană ce se desfășoară sub semnul evenimentelor jubiliare. Pe 
această linie, organizatorii și participanții, indiferent de vîrstă 
și ocupații — pionieri, elevi, salariați, țărani cooperatori, mește
șugari, militari — contribuie cu rezultate remarcabile la tradu
cerea Tn viață a importantelor prevederi cuprinse in Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului din februarie-martie 1973. Succesul re
cent încheiatelor finale ale .Cupei tineretului" pentru elevi și 
pionieri stă ca o vie mărturie.

Un număr impresionant de inițiative locale vin să întregească 
tabloul acestui înalt omagiu sportiv al tineretului patriei, adus 
ca semn al unei puternice vibrații interjpare. Ștafetele pornite 
din diferite colțuri ale județelor sau din toate cele opt sectoare 
ale Bucureștiului și reunite apoi intr-un singur mănunchi, simbo
lizează — o dată în pius - unitatea de aspirații si de acțiune a 
întreaului popor în jurul partidului, a politicii sale înteleote. La 
festivitățile de pe stadioane, la marile ansambluri de gimnas
tică, la spectacolele cultural-sportive, la competiții_ sau la sim
pozioanele, expozițiile și lectoratele pe teme sporfrve participă 
zeci și sute de mii de oameni. Sint activități semnificative. pr.n 
care iubitorii sportului înțeleg să întimpine și in acest fel ce.e 
două mari evenimente politice din viata ooporului nostru.

1974 - anul jubiliar al celei de a XXX-a aniversări a Eibe- 
rării și al Conaresului al XI-lea al P.C.R. 1974 — anul care va 
rămîne peste ani L.

CITIȚI ÎN PAGINA A III-A:
Iinpresîonante manifestări omagiale sportive ale 

tineretului dedicate celor două mari evenimente 
politice ale anului, a XXX-a aniversare a Eliberării 
Si Congresul al XI-lea al partidului.

14 victorii și 86 de puncte 
pentru echipa feminină 
de atletism a României!

sau

Ia 4x400

clasate
5 in 

ediția 1973. ca și

Progresul incontestabil înregis
trat de atletele noastre fruntașe in 
actualul sezon este din plin con
firmat de succesele in lanț obți
nute de către selecționata țării 
intr-o serie de întreceri cu cîteva 
dintre cele mai redutabile forma
ții din lume. în decursul a numai 
trei sâptămini, sportivele românce 
au susținut 8 meciuri din care au 
ciștigat 7 1 Iar printre învinsele 
reprezentativei noastre naționale 
se află și echipele R.F. Germania 
(75—59). Angliei (82—53) 
pe locurile 4 și. respectiv. 
„Cupa Euronei" 
formațiile Olandei (89—57) 
Canadei (75—58). Chiar și înfrîn- 
gerea la numai 13 p în fața ce
lei mai bune selecționate de pe 
glob, cea a R.D. Germane, atestă 
o accentuată apropiere de virful 
piramidei.

La aceste victorii, mult comen
tate de specialiști, o contribuție 
decisivă am putea SDune a avut 
atleta romașcană MARIANA 
MAN, de-a dreptul 
fiecare concurs. 
Clubului atletic din 
perită și pregătită 
emerit

SU- 
inepuizabilă la 
Reprezentanta 

Roman, desco- 
de antrenorul 

Constantinescu-Nehoi a

în pag. 4—5

FOTBAL
Ample articole
și comentarii 

dedicate C.M. ’74
și recent 

încheiatei ediții 
a Diviziei A

să poarte 
victorie cvar- 
alergătoarelor 
la toate acestea mai adău- 

faptul că în 14 din cele 
individuale a terminat

16 
in- 
un
m

record 
vom

fost supusă cu re
gularitate unor ve
ritabile „maratoa- 
ne“, care i-au so
licitat eforturi cu 
totul ieșite din 
comun. La toate 
întîlnirile respecti
ve. Suman a fost 
nevoită să alerge 
în mai puțin 
două ore cite 
cursă de 400 m 
800 m, pentru 
în final, de fiecare 
dată 
spre

. tetul 
Dacă 
găm 
curse 
vingătoare, obținînd totodată 
excelent record național la 400 
(51,9 sec) și un valoros 
personal la ‘800 m (2:03,6) 
avea o imagine mai clară a stră
lucitelor sale, evoluții. Concret, 
Mariana a adus echipei reprezen
tative în cele 8 meciuri un total 
de 86 de puncte, realizînd un pro
centaj (13%) cu totul deosebit. Și, 
ca o speculație, cele 86 de puncte 
sint suficiente pentru victoria unei 
reprezentative intr-un meci bila
teral !

La baza saltului valoric realizat 
în anul 1974 de către valoroasa 
noastră recordmană stau în mod 
indubitabil pregătirea foarte con
știincioasă și dorința continuă de 
a progresa. Atît antrenorul ei, cit 
și ps£ședințele C.A. Roman, N.

■ Udrea, au numai cuvinte de lau
dă pentru asistenta medicală Ma
riana Suman. Atît în viața de fa
milie — are o fetiță de un an si 
jumătate — cit și pe stadion ea

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)
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REGATA SNAGOV LA CAIAC-CANOE
A ÎNCEPUT sub cele mai bune auspicii
Azi și miine vor

parcă. importanta 
s-o 

Snagovului au

Onorând, 
competiție pe care urmau 
găzduiască, apele ?__
fost ieri neobișnuit de ..cuminți” 
— oferind Competitorilor o ..pis
tă de untdelemn" cum se spu
ne — așa că prima zi a regatei 
Snagov s-a desfășurat în con
diții ideale. Sperăm. pentru 
reușita deplină a concursului 
început atit de frumos, că și în 
zilele semifinalelor și finalelor, 
astăzi si mîine. timpul va fi de 
partea competitorilor.

Ieri. în două reuniuni, s-au 
desfășurat seriile și recalifică
rile în probele de 1 009 m (di
mineața) și 500 m (după amia
za). Chiar de la primele star
turi a fost evident că din cele 
8 țări care și-au trimis 
zentanții
Bulgaria. Canada. Cehoslovacia. 
Cuba. R. D. Germană. Iugosla
via și U.R.S.S) principalii ad
versari ai caiaciștilor și canoiș- 
tilor noștri vor fi sportivii din 
R. D. Germană (prezent! la 
Snagov cu prima garnitură) și 
U.R.S.S. (care a deplasat un lot 
tinăr. de perspectivă, dar valo-

repre •
la regată 'Australia,

Mariana Suman (pe culoarul ex
terior) în luptă cu vest-germancă 
Rita Wilden în cursa record (51,9 
sec)

Foto : D. NEAGU

IA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

ATLETELE ROMANCE
AU DOMINAT CONCURSUL
DE LA FRANKFURT PE MAIN

La, Festivalul atletic feminin de la Frankfurt pe Main, s-au obținut următoarele re
zultate : 100 mg : 1. Teresa Nowak (Polonia) 12,9 ; 2. Valeria Sufanu-Ștefănescu
(România) 12,9 ; 800 m : 1. Mariana Suman (România) 2:01.9 ; 2. Liliana Tomova (Bul
garia) 2:02,2 ; 3. Cheryl Toussaint (S.U.A.) 2:06,3 ; 1 500 m : 1. Natalia Andrei (Româ- 
nia) 4:10,5 (nou record national) ; 2. Crete Andersen (Norvegia) 4:10,9 ; disc : 1, Ar- 
ge.itina Menis (România) 64,94 m ; 2. Maria Vergova (Bulgaria) 64,42 m : 100 m : 1.
Irena Szewinska (Polonia) 11,0 ; lungime : 1. Valeria Bufanu-Ștefânetcu (România) 6,34 

tn ; 2. Eda Ttocha (R.F.G.) 6,21.

finalele in cele 18 probe

Viorica Dumitru yi Mario Nichiforov, favorite la caiac 2 — 500 m
Foto : Ion MIHĂICÂ

ros). Impresia s-a păstrat pinii 
la sfirșitul întrecerilor de ieri 
în care, totuși, — o spunem cu 
satisfacție — protagoniști în 
marea majoritate a curselor au 
fost reprezentanții țării noastre, 
foarte bine pregătiți și comba
tivi, comportarea lor în prima 
fază a regatei anunțând un nu
măr mare de victorii din tota
lul celor 18 probe.

Ne-au plăcut 
Ivan Patzaichin 
biev (la canoe 1 
m), Vasile Diba 
(la caiac 1 
Danielov și Gheorghe Simionov 
(canoe 2 — 500 și 1 009 m), Ion

evoluțiile lui 
și Li pat Vara- 
— 500 și 1 000 
și Mihai Zafiu 

500 th), Gheorghe

LOTUL REPREZENTATIV
DE BASCHET -SENIORI

ÎN DERIVĂ!
succint și semni- 
de la 28 aprilie

- la Cluj, tur- 
„Cupa Federa-

Mai întîi, un 
ficativ bilanț ’ 

' cînd s-a încheiat 
neul international 
ției“, reprezentativa masculină de 

«baschet nu s-a mai întrunit nici
odată în totalitatea ei. La turneul 
de la Gdansk a jucat (din cauza 
numeroaselor indisponibilități) sub 
denumirea de selecționată de ti
neret, iar în cursul pregătirii e- 
fectuată — pe litoral, nu a be
neficiat de Tarău, Oezelak, Cer- 
nat, Pîrșu, Cîmpeanu (plecați în 
Grecia pentru o întîlnire amicală 
de club), Mănăilă (pretextînd că 
are practică, nu s-a prezentat la 
lot, dar de fapt s-a aflat în va
canță pe litoral» motiv pentru

ale Măriei Cosmat

Dragulschi și Pavel Erast (ca4 
iac 2 — 500 și 1 000 m), ale ca
iacelor de 4 (Coșniță — Sciotni» 
— Diba — Eșanu și Zafiu —— 
Vartolomeu — Simiocenco —Si- 
monenco),
(caiac 1) și cuplului Viorica. 
Dumitru — Maria
(Caiac 2) pe care îi 
continuare în aceeași 
poziție de concurs.

Astăzi au loc semifinalele șl 
finalele în probele de 1000 m 
iar duminică semifinalele și fi
nalele în probele de 500 m și 
cursele de fond.

Nici iilor ov 
dorim in 
bună dis<

VI. MORARU 1

care a fost exclus din reprezen
tativă), Caraion (sub diferite ar
gumente, nu a fost trimis la pre
gătire de clubul Farul), Zdrenghe» 
(examen de diplomă), Niculesctt 
(examen de admitere la facultate)» 
Georgescu (i s-a acordat un scurt 
concediu, deoarece s-a căsătorit) 
s.a. Pe parcursul antrenamentelor» 
Molnar a fost suspendat din lot 
(pentru indisciplină), astfel că ît» 
pregătire au rămas doar 6 (șase !?) 
baschetbaliști : Popa (exemplu d« 
seriozitate și conștiinciozitate)^ 
Ivascenco, Pașca (harnici și ho- 
tăriți să ajungă la o reală va
loare internațională). Crăciun (uni 
tinăr cu perspective certe), Brabo- 
veanu și Dragnea (ambii... aver-1 
tizați pentru comportare nedisci
plinată).

Este, credem, inutil să insistăm 
asupra gravității situației și de 
aceea «tragem un semnal de alar
mă care dorim să fie auzit de 
secțiile cu echipe care dau jiică- 
tori lotului și de antrenorii lor, 
dar mai ales de Biroul F. R. Bas
chet. Cu asemenea frecventă la 
antrenamente (mai ales în condi
țiile unei selecționate întinerite» 
deci care are nevoie de cantitate 
mare de lucru pentru a atinge un 
nivel măcar satisfăcător), auzind 
tot timpul pretexte, lovindu-șe a- 
proape permanent de tarele în e- 
ducație ale unor jucători,. _ est» 
greu de nresunus că antrenorii lo
tului (Mihai Nedcf și Petrică Va- 
siliu) vor putea realiza ce și-au 
propus : comportare bună la Bal-

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 7-a)



PARAȘUTISMUL - 
sport al cutezanței

Dialog cu ION ROȘU, maestru emerit al sportului
de contro- 

mi-a relatat
LTn vechi prieten 

verse... sportive 
deunăzi despre o performantă 
aproape incredibilă a unuia 
dintre cei mai renumiți para- 
șutiști români : efectuarea 
2700 de salturi 
Mirarea mea

a 
cu parașuta I 

nedisimulată a 
primit pe loc replica cuvenită: 

— Da, e vorba de antrenorul 
lotului nostru național de para
șutism, maestrul emerit al spor
tului Ion Roșu, care arc Ia ac
tiv nu mai puțin de 2100 de 
salturi, de la înălțimi cuprinse 
între 600 și 6200 de metri, efee-

sport, dar mai cu seamă cele 
ale văzduhului, oferă satisfac
ții infinite, iar fiecare salt cu 
parașuta reprezintă o mare vic
torie asupra ta însuți.

— Care dintre realizările ob
ținute o socotești cea mai de 
seamă din cariera sportivă? „ 

însuși saltul cu parașuta- 
Că 
că 
de 

de

reprezenta un record, 
era numai un simplu 
antrenament, posibilita- 

a practica parașutismul, 
statului nostru de

Fie 
fie 
salt 
tea 
Strădaniile
a crea condiții acestui sport, 
educația pe care partidul o dă 
azi tineretului nostru, au făcut 
ca parașutismul să ajungă ți 
la noi sport de masă. Aici se 
află cheia problemei dezvoltării 
impetuoase a parașutismului ro
mânesc.

Ciad se respecta legea dezafectărilor

DE LA UN MIC ATELIER, 
BAZĂ MOTO

Baze sportive hunerforene

0 întrecere ca puncte

LA O MARE
Recent, am vizitat secția moto 
asociației Locomotiva Ploiești. 
Motocicliștii ploiețteni aveau 

un mic atelier care a fost deza
fectat, întrucît figura în zona 
unde s-a construit noua autogara. 
Titularii care au folosit spațiul 
fostei baze a secției moto, res- 
pectînd prevederile legale, au 
fost receptivi la doleanțele spor
tivilor și au luat măsuri spre a 
se efectua toate lucrările de 
transformare a unui vechi garaj, 
iăsat în părăsire, într-o spațioasă 
bază moto. Beneficiarii au pri
mit la... cheie șase boxe, un a- 
telier de strungârie cu anexele 
respective, un garaj, un birou 
pentru antrenor, amenajîndu-li-se 
și o mini-pistă asfaltată, necesară 
încercării motoarelor.

— Sincer să fiu, ne mărturisea 
cunoscutul antrenor Ion Ștefan, 
cred că dacă nu ar fi venit— de
molarea, nu am fi avut astăzi o 
asemenea bază. Dispunem de con-

a

V. FIROIU

{Urmare din pag. 1)

4M ;n
1974 - SALT VALORIC 

IMPRESIONANT

constituic ua adevărat modei. Iar 
acum la 23 de ani. în deplină ma
turitate. M. Suman face noi pași 
spre atingerea măiestriei sportive. 
ȘL cu ambiția care o caracterizea
ză, cu această dorință permanentă 
de a se auiodepâși nu ne îndoim 
nici o clipă că alergătoare» tfir.

► Roman ne va oferi cit de curind 
noi prilejuri de satisfacție.

camdatâ la două secunde de ex
cepționalul record al lumii și al 
continentului stabilit recent de 
poloneza Irena Szewinska.

Un alt amănunt sugestiv — 
constanța acestei talentate spor
tive la un nivel superior care 
reiese limpede <fetr-o succintă 
trecere în 
(ia 490 m 
două luni, 
cui ocupat

diții corespunzătoare dc muncă 
și vreau să vă vorbesc de ulti
mele noastre satisfacții.

Am aflat de Ia veteranul an
trenorilor de motociclism din ța
ra noastră că secția sa și-a mărit 
considerabil aria de activitate. 
Tinerii selecționați pentru moto- 
cros și viteză m urma unor tria- 
luri sint elemente talentate și, 
în același timp, meseriași de nă
dejde. electricieni, mecanici auto, 
vulcanizaiori și tinichigii care 
știu să întrețină noua lor „casă" 
și să o pună foarte bine în va
loare. " Că -această afirmație nu 
este o simplă figură de stil, o 
confirmă faptul că alergătorii 
ploieșteni își pregătesc, în cli
pele de răgaz, mașinile de con
curs recandiționind accesorii 
luate de la motociclete scoase din 
uz. De exemplu, mecanicul Ale
xandru Apostol și electricianul 
loan Axente lucrează, în pre
zent, 
ciclete cu 
întregime 
care vor 
concursuri, 
blemă mai „___ — ------
vat, tinerii sportivi feroviari sint 
ajutați, cu multă competență, de 
strungarul Traian Aldescu, care 
trece zilnic după program pe la 
sediul secției, fiind unul din prin
cipalii animatori ai asociației Lo
comotiva- Orele petrecute aci 
ne-au demonstrat că Ia Ploiești 
există acum nn climat propice a- 
firmării și atragerii tinerilor în 
practicarea sportului cu motor, 
ceea ce atestă aprecierea ci înde
plinirea prevederilor legale are 
darul să bucure pe toată lumea.

Axente
Ia asamblarea unei moto- 

confecționată în 
vechi, pe 

diverse 
o pro- 
rezol-

ataș,
din piese 

evolua în
Cînd apare 

greu de

si...5
Printre numeroasele și diversele 

acțiuni inițiate în acest an de către 
C.J.E.F.S. Hunedoara putem cita 
una deosebit de interesantă. Este 
vorba de întrecerea „Pentru cel mai 
mare număr de baze sportive ame
najate în 1974“. Se construiesc, ast
fel prin muncă patriotică și folosind 
resursele locale, baze sportive in 
școli, la sate, locuri de agrement, 
parcuri, etc. Punctajul după care se 
alcătuiește clasamentul general, pe 
tot anul, este următorul; teren fot- 

r bal — 50 p; terenuri de handbal, 
tenis, tenis beton și porticuri de 
gimnastică, cite 25 de puncte; teren 
baschet - 20 p; teren volei — 15 p. 
Ciștigât orilor pe asociații Sportive 
și școli h se vor acorda frumoase 
premii. O întrecere separată va fi 
cea intre comune și orașe. Premiile 
vor fi acordate din partea C.J.E.F.S.. 
U.T.C., Inspectoratul școlar județean 
și Consiliul județean ’
Orașul clasat pe locul I va primi 
un premiu de 25 000 lei pentru achi
ziționarea de materiale sportive.

Astfel, de exemplu, , la C.F.R. 
meria se amenajează terenuri 
handbal și volei, se repară pista 
atletism și terenul de fotbal. 
Școala sportivă din Deva sint pre* 
văzute reparații și reamenajări ale 
terenurilor de handbal, volei și bas
chet, la Liceul nr. 2 este în curs bi- 
tuminizarea terenului de handbal, în 
timp ce, la stadionul Cetatea, se lu
crează la amenajarea celor trei te
renuri de tenis cu zgură. Realizarea 
unor terenuri de tenis și baschet, 
precum și a unui teren de handbal 
redus, a fost raportată cu mîndrie 
de către Școala generală nr. 1 și 
respectiv Școala generală nr. 2. De 
asemenea, Liceul minier are în plan 
construirea unui teren de handbal 
redus.

Ca pretutindeni în țară, pe stră
vechile plaiuri hunedorene se con
struiește. Nu rămin mai prejos nici 
sportivii, care contribuie la creș
terea bazei materiale a județului. 
Din această întrecere cîștfgă sănă
tatea cetățenilor, indiferent de 
virstA

sănătate

al U.G.S.B..

Si- 
<te 
de 
La

toate într-o perioadă de acti
vitate de numai 22 de ani.

Am aflat cu acest prilej că 
Ion Roșu, din comuna Chiselei, 
de lingă Oltenița, a început 
parașutismul de la vîrsta de 
18 ani, stabilind în timpul ca
rierei sale sportive 
țin de 
54 de 
Dintre 
preună 
riturâ 
zare la punct fix) este i 
mondial absolut, deoarece 
cei 9 parașutiști au aterizat în 
punctul zero!

— Ce fee-a atras spre para
șutism ? — l-am întrebat zilele 
trecute pe Ion Roșu.

— Dorința de a practica un 
sport cutezător, de mare curaj, 
necesitatea dc a mă verifica pe 
mine însumi în momente în care 
hotărirea este factorul determi
nant, și, în același timp, dorin
ța arzătoare de a deveni un 
sportiv care tace, cu adevărat, 
lucruri deosebite pentru patria 

Am convingerea că orice

nu mai pu- 
mondiale și 
republicane, 
realizat îm-

6 recorduri
recorduri

acestea, eeî
cu alți 8 sportivi (să-

de la 1500 m și ateri- 
reeord 

toți

•Pentru o mai exactă apreciere 
a spectaculosului salt înregistrat 
de Mariana Suman în actualul 
sezon atletic vă oferim, spre coni

cele mai bune rezultate 
Roman în a- 
cele obținute 
în

parare,
ale alergătoarei din 
nul 1973, alături de 
piuă la această oră 1974.

personale este cei rea-

19Î3 1974
100 m 1X1 11,7
2B0 m 24,7 24,3
400 m 54,7 -,>L9
aoo m ' 2J23 2:03,6
Cel mai valoros dintre reeor-

durile sale .
lizat pe distanța de 4u0 rts. Cu
51.9 se<^ M. Suman se află deo-

CAMPIONATUL
SE REIA INTR-0

întrerupt din cauze obiective, 
campionatul republican se va relua 
duminica după o toccmzlă inedită,

Al. SIMOC

NOUĂ FORMULĂ

19J& 
9.06

2X05
Xs»

2:45,5tl) 
2:03,5(1) 
2-.C-t3<a
2.-03.6(T)

-București
București 

jfcșu 
Brevei Ies

pâri* și media

Traian IOANIȚESCU

VITEZIȘTH — LA START

Stffl iî»

‘13JB ă3A'D București
26-95 Lubfin

9.06 M5l2) București
23.06 53,2(1) București
».oe 52,5(1) Bruxelles

Excelentă nî se .
â eusse de
ale Marianei Suman : 53.0.

mai» superioară retardului 
român•'sc aflai în tabelă pînâ. ia 
data oe 13 mai și chiar multor 
altor recorduri naționale din țâri 
cu mai veche tradiție in 
tîsm.

DE DIRT-TRACK

jutorul eăruîa a reușit să refacă 
biografia scrimei feminine ro
mânești in ultimii ei 20 de ani, 
de ta Elena Samșudeanu la Ana 
Paseu, de la Eugenia Țărăngoiu 
la Ecaterina Stahl, pe itinerarul 
sinuos, ~ 1 "
care a purtat fetele cu plastron 
alb pe căi nevăzute între Mel
bourne .' ' . '
București șt Havana, intre Mos
cova și Paris, între Tokio și An
kara, intre Goteborg și Mexico, 
iar pe mapamondul acesta al 
floretei feminine au strălucit în 
aceste două decenii și stelele 
scrimei românești : Maria Vicol, 
Olga Szabo, Ileana Gyulai.

In tot timpul lecturii, citito
rul c confruntat cu amintirile 
unor frumoase, sau duioase, sau 
chiar triste clipe ale unui pal
mares sportiv excepțional, ce și-a 
găsit bardul necesar, nici prea 
sentimental, nici prea rece, cu 
acel echilibru care asigură pere
nitate in primul rinei adevăru
lui istoric. Circulînd cu dezin
voltură prin atitea mari compe
tiții, campionate mondiale și 
turnee olimpice, cupe cu nume 
prestigioase in scrima lumii, au
torul a păstrat o delicată pon
dere in raport cu brutalitatea 
performanțelor, onorind cu pre
cădere sportiva, femeia. De alt
fel, întregul volum se caracteri
zează printr-o generoasă curtoa
zie, iar bobocul de trandafir care, 
pe copertă, însoțește mina in- 
mănușată cu floretă, nu poate 
decit să întregească intențiile 
autorului.

Pentru amatorii de lectură, nu 
e de prisos să amintim că su
culenta prefață a cărții se bucu
ră de atit de apreciata semnă
tură a altui coleg de-al nostru: 
Belphegor.

dar bogat ca un atlas.

ți Buenos Aires, intre

anulîndu-se întrecerile desfășurate 
pinâ în prezent. în programul nou
lui campionat figurează probe pen
tru două categorii de alergători, 
care își vor disputa întâietatea In 
cinci etape. Prima reuniune va avea 
lor duminică dimineața pe pista sta
dionului Metalul din Capitală. Prin
tre concuxenpi avansați se numără 
Cornel Voicolescu. deținătorul nilu
lui, Ion Bobdneauu, Gb. Marinescu 
9 Gb. Sora, membri ai lotului re
publican. Și-au anunțat participarea 
motocicliști din București și Sibiu.

Cu un titlu fermecător, pe cit 
de neașteptat, colegul nostru 
Paul Slăvescu ne-a oferit o plă
cută surpriză scoțind, zilele a- 
cestea, de sub teascurile editu
rii „Stadion", volumul „Nu tot
deauna mușchetarii sint... băr
bați !“.

Am lăudat virtuțile titlului, 
încă inainte de a aborda conți
nutul cărții, pentru că el repre
zintă un admirabil omagiu și un 
meritat compliment cuvenit u- 
nora dintre sportivele cele mai 
de seamă ale țării noastre : scri- 
merele. De altfel, chiar un dis
cret subtitlu, pe contracopertă, 
mărturisește intențiile autorului: 
„Cu Maria Vicol despre «flore
tele de aur» ale României".

Paul Slăvescu a găsit un in
terlocutor inteligent și sensibil, 
cu o memorie infailibilă, cu a- Victor BÂNCIULESCU
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DUMINICA

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

SIMBATA
ATLETISM : Stadionul Repu

blicii, de la orele 9 și 17 : cam
pionatele republicane la probele 
combinate.

CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, 
de la orele 9 și 15,20: întreceri 
în cadrul regatei internaționale 
Snagov.

ATLETISM; Stadionul Repuoli- 
cii, de la ora 9 : campionatele 
republicane Ia probele combi
nate.

CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, 
de la ora 9 șl 14 : regata inter
națională Snagov.

CICLISM : șoseaua Tunari,
; campionatul municipiuini 

București la contratimp — echi
pe. seniori ; campionatele muni
cipiului București la contratimp- 
individual, juniori mari și 
niori mici.

FOTBAL: Terenul Triumf, 
15 : Triumf — Șoimii 
stadionul Flacăra roșie, ora 
Flacăra roșie — I.O.R. : 
T.M.B., ora 15 : T.M.B. — 
metal (meciuri in cadrul 
de Vară").

Tarom :
15 : 

teren 
Tenno- 
„Cupei

MOTO : Stadionul
(Pantelimon), de ia ora 10 : pri
ma etapă a campionatului repu* 
blican de dirt-track (viteză 
pistă de zgură).

Duminică începe, la Pitești, cam
pionatul republican de viteză pe 
șosea, ediția 1974. La startul diferi
telor probe se vor alinia peste 100 
de alergători din Sibiu, Baia Mare, 
Oradea. Timișoara. Clmpina. Reșița, 
Ldgej, Brașov, Pitești, Tg. Mureș și 
Ploiești.

AZI -ESTE ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor la TRAGE
REA EXCEPȚIONALA prono- 
EXPRES din 7 IULIE 1974, orga
nizată cu prilejul concursului in
ternațional de călărie — obstacole 
„Cupa Prieteniei’*.

Se acordă importante cîștigiiri, 
constînd în autoturisme „Dacia 
1 300“. „Moskvici 408/412“, excursii 
în Bulgaria, excursii în Ceho
slovacia, R. D. 'Germană și R. P. 
Ungară, excursii in Franța, cîș- 
tiguri în bani.

Tragerea are loc mîine, dumi
nică 7 iulie a. c., la București 
în sala Clubului Finanțe-Bănci, 
din strada Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 18,15.

După tragere va rula un film 
artistic.

TRU COMPLETAREA ȘI DEPU
NEREA BULETINELOR LA CON
CURSUL PRONOSPORT DE DU
MINICA 7 IULIE a.c.. CARE 
CUPRINDE INTERESANTE ÎN- 
TtLNIRI DIN CADRUL „CUPEI 
DE VARA“.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 5 IULIE 1974 ;
FOND GENERAL DE 

GURI : 925 824Î lei din 
195 207 lei REPORT.

Extragerea I .* 66 14 2ff
53 38 47

Extragerea a II-a î 16
44 75 63 62 49

Plata cîștigurilor pentru această 
tragere se va face astfel : — în 
Capitală începînd de la 15 iulie 
pînă la 5 septembrie 1974 ; — In 
țară, de la 17 iulie Ia 5 septem
brie 1974.

Plata cîștigurilor prin mandate 
poștale se va face începînd din 
19 iulie. 1974.

CIȘTI-
care :

56 83 31
73 87 G7

*
AZI ESTE ULTIMA ZI PEN-

' Pog.a2-fl Sportul

TSJRNESOL, CRAIOVA pseudonim
ciudat, mal ales pentru o fata. Toate 
felicitările echipei dv. favorite. Univer
sitatea Craiova. Cea mai bună perfor
manță a ei în campionat ? Personal, 
apreciez cu deosebire ocef 0—0, decisiv, 
de la Ploiești, obținut sub furtuna de 
vești proaste pentru ei, venite din Bucu
rești, din meciul Dinomo — F.C, Argeș, 
te voi transmite / deși dv. sinteți mai 
aproape / urarea pe care le-o faceți : 

cîștige 34 de 
să nu

STERE BANCIU, BUCUREȘTI. Rapidul 
,,cader* pentTu a treia pară in Divizia

în campionatul viitor să , . 
meciuri din... 34. înțeleg: ca 
mai aibă atiteo emoții in ultima etapa.

a doua oara, 
trăit aceleași 

sfir?^ul ediției 

Harold Salo
mon are. . . 1,67 m înălțime. El se des
curcă mai bine pe terenurii* ,, lente", 
de zgura.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Niciodată 
nu e prea tîrziu. pentru a remarca un 
gest frumos, cum o fost acela al lolan- 
dei Balaș, care a felicitat-o 
— pe noua recordmană la 
înălțime Virginia loan :

întrecînd recordul ei, 
Cu mult drag, atleta. 
Din frumosul obicei, 
l-a predat. . . ștacheta.
ISTVAN OLAH NAGHY,

CERNAT. Siderurgistul Galați 
pat la două campionate ale 
la edițiile 1963—64 și 1965—66. 
ați aflat si cînd a retrogradat.

Ing. DAN ZAMFIRESCU, CALARAȘ1. Nu 
po,ate decit să 
jocul prestat de către handbaliștii 
la Universitatea București 
nat publicul din Călărași".

iar Petrolul — pentru 
Steagul roșu Brașov a 
momente neplăcute, la 
1967—63;

ION META, BRAȘOV.

— prima! 
săritură in

COMUNA 
a pârtiei- 

Diviziei A: 
Implicit,

ne bucure faptul că 
de 

,,a impresio- 
Asta înseam-

co handbalul va cuceri noi adepți 
in acest oraș. Și, poate că va veni ziua 
cind noi vă vom informa pe dv., precum 
că „evoluția handbaliștilor din Călărași 
a impresionat publicul bucureștean",

STELA HALAS, RADAUTI. Cel mal 
apropiat centră de călărie este cel al 
Clubului sportiv municipal lași. Dacă aveți 
intr-adevăr aptitudini pentru acest sport, 
poate că cei din lași vor găsi o soluție 
in situația dv. Dar, grăbiți-vâ să le 
scrieți. Este adevărat că sinteți foarte 
tinără, că, la 17 ani — cum se spune 
— viața abia începe. In sportul caloriei, 
insă, startul se ia încă din copilărie. 
Oricum, vă urez succes I

CRISTINA BACLESEANU, DROBETA 
TURNU SEVERIN., Echipa dv. favorită 
Steaua, a cucerit ultima oară tricourile 
de campioană la 
1967—68. Intre timp, 
rupt. Să vedem cînd și-au pus de gînd 
cei de la Steaua să îmbrace altele, noi.

fotbal, în ediția 
tricourile s-or fi...

Ilustrații : N. CLAUDIU



OMAGIU SPORTIV 
MARILOR SĂRBĂTORI 

ALE POPORULUI NOSTRU

Suita marilor evenimente sportive, 
dedicate celei de a XXX-a aniversări a 
Eliberării și Congresului al Xl-lea al 
partidului, a fost deschisă de Turul ci
clist al României.

TINERETUL PE STADIOANE
In toate județele, sîn.t în curs de 

desfășurare întreceri dotate cu ..Cupa 
Eliberării*4. Pentru tinerii sportivi din 
județul Bihor, de pildă, acestea vor 
echivala cu meciuri de fotbal, hand
bal și volei, care sînt organizate la 
nivelul localităților și al municipiu
lui de reședință, orașul Oradea.

Sub același generic, în județul 
Prahova sînt în curs de organizare 
întreceri de tenis de cimp (27—28

„ȘTAFETA MUNȚILOR..."
...este denumirea unei ample ac

țiuni inițiată și organizată de Fede
rația română de turism-alpinism. 
Cu regulament propriu, ea constă 
în diferite activități de marcare și 
remarcare a traseelor turistice la 
nivelul județelor, in cursuri și exer
ciții de Salvamont, in acordarea 
unui larg cimp de acțiune inițiati
velor locale. Vor participa formații 
reprezentative ale fiecărui județ.

VII) . croș (30 VII), natație și popice 
(3—I VIII), orientare turistică (10— 
11 VIII), baschet și handbal (5—11
VIII) gazde fiind orașele Ploiești, 
Cîmpina, Vălenii de Munte. Bușteni, 
Mizil etc. în mod spzx ial atrage a- 
tenția, acțiunea tripla de cicloturism 
de masă ce va avea loc în ziua ds 
18 iulie pe traseele Cîmpina — Te
lega. Mizil — Fint inele și \ ălenii de 
Munte — Slănic Prahova.

în județul Mureș se va da startul, 
în primele zile ale săptămînii viitoa
re, la întrecerile de atletism (triat- 
lon), fotbal, natație. v -lei și orien
tare turistică din cadrul ..Cupei E- 
liberării“. Vor participa cu precă
dere copii și elevi care s-au prezen
tat la startul primelor etape ale 
ediției de vară a ..Cupei Tineretu- 
lui- și care, in acest fel. vor râ- 
mine angajați intr-o activitate com- 
petiționalâ de masă și in cursul lu
nilor iulie-august. îdeea continuită
ții activității sportive iși găsește ast
fel o materializare directă.

Pentru județul Brăila este de sem
nalat o frumoasă competiție fotba
listică (sportivi nelegitima^) care va 
avea loc între 15—25 august. Tine
rii brăileni ver mai lua parte ia 
întreceri de volei și popice.

Chiar.în aoeastă duminică, la Iași, 
tinerele amatoare de handbal vor 
lua parte Ia „Cupa Eliberării-, în
trecere care polarizează atenția în
tregului județ. O duminică mai 
tîrziu vor intra In concurs iubitorii 
tenisului de cimp, iar pe 21 vn tot 
mai numeroșii miniautomobiliști, 

conducătorii de carturi.
O cifră record — 5 000 — anunță 

Județul Mehedinți în întrecerile de 
atletism, ciclism și în competițiile de 
fotbal, handbal și volei din cadrul 
„Cupei Eliberării". în plus, pe baza 
sportivă nautică de la Orșova.' cu 
un amplasament origina', vor avea 
loc întreceri de caiac-canoe și yach
ting. Amatorilor li se vor alătura 
și sportivi din loturile reprezenta
tive in calitate de invitați ai organi
zațiilor sportive din localitate și ju
deț.

Pentru județul Timiș, centrul de 
greutate al întrecerilor din cadrul 
..Cupei Eliberării" va fi orașul- Lu
goj. Aici, tineri din școli și între
prinderi iși vor măsuraforțele Ia 
atletism, gimnastică, fotbal, handbal, 
popice, tenis de masă, volei ș.a.

Paralel. în alte județe ale țârii sînt 
organizate concursuri Și competiții 
dotate cu „Cupa a 38-a aniversare*. 
Este cazul județului Covasna. care 
va reuni la St. Gheorghe sportivi 
amatori de fotbal, handbal, volei si 
pODiee (finala — pe 22—23 Vili), Ti
miș — cu 40 de ect..pe de fotbal. 
2o de volei și tot atitea de orienta
re turistică, componența fiind tineri 
din întreprinderi. Brăila — cu o ori
ginală Întrecere la trei discipline, 
atletism. fotbal și handbal rezer
vată in exclus, v.tate tineretu
lui sătesc. Arad — cu reunirea 
echipelor de volei, handoal. fotbal 
și oneatare turistici. alcâtu te nu
mai din tinen sportivi nelegxu^ati 
etc.

Trecînd In revistă acest bogat

program competițional de masă, spe
cific — subliniem — tuturor jude
țelor țârii și care cuprinde in în
treceri zeci de mii de tineri și ti
nere din școli și facultăți, din în
treprinderi și instituții, de la sate, 
nu putem omite preparativele ce 
se fac pretutindeni pentru ultimele 
finale ale competiției de masă cu 
caracter republican, ediția de vară 
a „Cupei Tineretuluiu, cele care vor 
avea loc la aceeași dată (23—25 au
gust) la Craiova, pentru sportivii din 
mediul rural. Hunedoara pentru cei 
din întreprinderi și inc-*î,uții și Tg. 
Mureș, unde se vor ce sata
na ții din cooperativele .meșteșugă
rești.

Tiberiu STAMA

Apropierea celor 
două mari evenimen
te ale anului consti
tuie și pe țări mul 
sportului un eccetent 
piilej de manifestare 
a numeroase și valo
roase inițiative. Din 
multitudinea de in
formații primite in 
ultima vreme la re
dacție se fac remar
cate CONCURSURILE 
$1 COMPCTITHLE or
ganizate la nivelul 
județelor: orientare
turistică, la Colibița, 
in jud. Bistrița Nă- 
*6ud, cu participarea 
a 150 de tineri; ,,CU
PA FEMINA’ la hand
bal, volei, fotbal și 
atletism, rezervata
muncitoarelor d«n în
treprinderile textile ti- 
mișene (finala în re
ședința de județ. în 
săptâmina premergă
toare lui 23 August); 
„CUPA VACANTEI" 
cu participarea elevi
lor SDortivi din Lugoj; 
„CUPA MUREȘULUI 
Șl TÎRNAVELOR-, îr. 
județul Mureș, cu 
etape de masă șî fi
nale pe localități și 
județ (7-8 septem
brie) la toate sportu
rile tradiționale pe 
aceste meleaguri; 
„Cupa de vară“, cu

sute de portioponți. 
iubitori Oi te^SMÎJ» 
de cÎMp din ■•■Bo 
sau „Cupa Dlaoa", 
din același oraș. a 
cărei etapă pe mu
nicipiu s-a desfășurat 
deja, și multe altele.

Un loc aparte ia 
larga pâletă a iniția
tivelor sportive il ocu
pă ȘTAFETELE JUDE
ȚENE devenite tradi
ționale. O asemenea 
manifestare va avea 
loc în Capitală, pe 
data de 18 august și 
va fi intitulată Șta
feta „A XXX-a ani
versare*. Iși vor da 
concursul formații de 
cicliști. motoci d iști, 
awtomobiliști. atleți, 
care vor porni din 
toate sectoarele Bucu
re știu! ui șj vor stră
bate principalele ar
tere. |n avanpremieră, 
la 4 august, fiecare 
sector va organiza ac
țiuni similare. Ștafeta 
sportivă a județului 
Bacău. „Sărbătorim 23 
August* va porni la 1 
august, urmînd ca re
prezentanții localități
lor să sosească la Ba
cău chiar în ziua de 
23 August. 5-6 trasee 
vor fi parcurse de-a 
lungul județului Arad 
de ștafeta cultural-

roortjvâ. Iar cu pci- 
sosiri la Arod 

vor fi organizate în
treceri sportive la 
fotbol. atletism, o- 
cfisou lor ștafeta a- 
sooațîilor sportive din 
jod- Covasna va a- 
junge la Son tu Gre- 
orghe în deschiderea 
mițînguiui prilejuit de 
sărbătoarea lui 23
August.

TURURILE
locale vor

CICLISTE
constitui

o altă categorie de 
competiții inițiate ia 
nivelul județelor. A- 
m a tor ii acestui gen 
de mișcare vor stră
bate distanța Timi
șoara - Șag sau vor 
înconjura județul Bra
șov (7—8-9 iulie și 
17-21 iulie).

Vom mai menționa 
în seria activităților 
sportive dedicate ce
lor două mari eveni
mente „FESTIVALUL 

MUNȚILOR" Qud. Pra
hova) de la Piatra 
Arsă. „FESTIVALUL 
SPORTIV AL SLANI- 
CULUI“ (jud. Bacău). 
Crosurile desfășurate 
sau programate să 
aibă loc în mai toate 
localitățile țării, în 
fine, frumoasa iniți
ativă a organelor de 
resort mehedințene
care au organizat 
la Drobeta Turnu Se
verin „Crosul celor 
nășeați în 1944M.

Radu TIMOFTE

„CU FRUNTEA-N SOARE 
TE SLĂVIM!“

• Ample manifestări artistice și cultural- 
sportive • Demonstrații pe stadioane pen-
tru atragerea tinerilor in practicarea

diferitelor sporturi
„Cu fruntea-n soare te slăvim" ! Sugestiv și încărcat de sem

nificații, spectacolul cultural-sportiv ce va avea loc la Botoșani 
în cinstea celor două mari evenimente din viața poporului nos
tru, a XXX-a aniversare a Eliberării patriei și Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. va marca, și pe această cale, recunoștința tine
rilor adresată partidului pentru condițiile excelente de viață fi 
de muncă ce le-au fost create.

Consiliile județene pentru educație fizică și sport, celelalte 
orffanizații cu atribuții au inițiat acțiuni multiple, în care spec
tacolul cultural a fost fericit imbinat cu cel sportiv, manifestări 
menite să atragă pe stadioane, la locurile de agrement din loca
lități și din vecinătatea orașelor și municipiilor, a comunelor, cit 
mai mulți tineri și alți oameni ai muncii. Majoritatea activită
ților au fost programate pentru zilele sfirșitului de săptămină, 
respectindu-se, astfel, o veche tradiție : in acordurile marșurilor, 
al valsurilor și tangourilor interpretate de fanfare — așa cum se 
va intîmpla pe estradele de amatori din București (parcul He
răstrău, parcul Tei, Drumul Taberei. Titan și pădurea Mogo- 
șoaia), dar și din provincie — vor evolua formații de gimnastică 
modernă. Apoi vor avea loc carnavaluri ale tin-retului — la 
Tg. Mureș. Satu Mare, Sibiu — in care manifestările culturale 
și cele sportive vor forma un tot unitar.

Cum este firesc. de cea mai mare adeziune se vor bucura 
grandioasele manifestări caltural-sportive cu teme, la alcătuirea 
cărora iși vor da concursul mii de tineri și tinere. Conținutul lor 
va fi inspirat din cuceririle poporului român, condus de partidul 
comunist și de secretarul său general, fiul cel mai iubit al na
țiunii noastre, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Astfel, la Bia- 
trița-Nâsăud. pe stadionul Progresul, va avea loc spectacolul 
cultural-sportiv „Slavă țârii și partidului". După cum ne infor
mează organizatorii, aproape 5 000 de tineri și tinere vor cola
bora la reușita acestei manifestări.

Demonstrațiile menite să inițieze pe spectatori în diferite dis
cipline sportive, să le arate cit de multă muncă trebuie depusă 
pentru a se ajunge la marea performanță, la perfecțiune, să tre
zească interesul tinerilor pentru practicarea ramurilor tradițio
nale. urmează să aibă loc pe multe stadioane din țară. In ziua 
de 23 August, pe stadionul F.C. Bihor din Oradea, pe stadionul 
Uzinelor textile din Arad, pe stadionul 1 Mai din Drobeta Tr. Se
verin, precum și pe alte baze sportive, vor avea loc intîlniri d»- 
monstrative de box, lupte, judo, carturi, gimnastică.

Ceea ce și-au propus consiliile județene pentru educație fizică 
și sport, în colaborare cu ceilalți factori este, desigur, pretențios. 
Dar nu ne indoim că toate acțiunile inițiate se vor bucura de • 
reușită totală, aceasta fiind incă o modalitate de răspîndire ta 
masele largi de oameni ai muncii a ideii de mișcare, de exercițiu

Ion GAVRILESCU

--------------------------------
fizic.<_

Muncă entuziastă la noul bazin de 25 m din Sibiu

TOT MAI MULTE BAZE SPORTIVE
Dezvoltarea bazei materiale este 

o condiție de primă importanță 
pentru continua creștere a activi
tății sportive in toate județele țării. 
In cinstea celor două mari eveni
mente din viața poporului nostru 
— cea de a XXX-a aniversare a 
Eliberării și Congresul al Xl-lea 
al partidului — In toate județele au 
apărut noi baze și construcții spor
tive, in marea lor majoritate prin 
munca patriotică a școlarilor, a ti
nerilor și salariaților, a studenților 
și muncitorilor, a cadrelor didacti
ce. Iată citeva din realizările înre
gistrate :

ARAD. Pe malul Mureșului va fi 
gata, în citeva zile, un frumos 
Complex sportiv, compus din 4 te
renuri de tenis, 3 de volei. 2 de 
baschet și o platformă bituminizată 
de 40/60 m, polivalentă, pe care se 
vor putea desfășura numeroase 
competiții.

BISTRIȚA-NASAUD. în orașul 
Bistrița vor fi date in folosință in
stalațiile sportive de recuperare fi
zică și medicală de sub tribuna sta
dionului (o perlă a localității). Tot 
aici au fost finisate alte 3 baze 
sportive cu terenuri de tenis, iar 
în noul cartier al orașului au fost 
terminate, pentru cei mai mici ce
tățeni ai țării, mai multe locuri de 
joacă pentru copii.

MEHEDINȚI. în toate comunele 
județului au loc ample acțiuni de 
amenajare a terenurilor sportive. 
Acest fapt este atestat de cele 58 
de cereri de înscriere în campiona
tul județean de fotbal a echipelor 
comunale, care au terenuri regula
mentare. Concursul județean pen

tru cea mai bună bază sportivă a 
evidențiat citeva asociații sportive 
comunale cu rezultate deosebite. 
De exemplu, la Vinători, stadionul 
local rivalizează și chiar depășește 
ca frumusețe și funcționalitate 
multe asemenea construcții de la 
orașe. Aceleași aprecieri și despre 
bazele sportive construite la Salcia, 
Gogogu, Livezile, Girla Mare ș.a. 
la Orțova a fost terminat bacul de 
antrenament pentru caiac-canoe, 
iar in aceste zile se lucrează intens 
la finisarea sălilor de sport de la 
Liceul din Orșova și a celei a Li
ceului nr. 3 din Drobeta Tuma Se
verin.

SIBIU. Din inițiativa Comitetu
lui municipal al U.T.C. se va con
strui un bazin de înot de 25 de m 
prin munca patriotică a tinerilor 
din oraș. In aceste zile se lucrează 
la finisarea instalațiilor sanitare, 
urmind ca bazinul să fie dat in fo
losință in cinstea zilei de „23 Au
gust-,

COVASNA. La baza sportivă a 
C.J.E.F.S. au fost amenajate incă 3 
terenuri de tenis, iar orașul Sjintu 
Gheorghe se va imbogăți cu un 
nou complex sportiv cu terenuri de 
handbal, volei și baschet.

★
Am amintit doar dc citeva din 

multiplele realizări in domeniul 
construcțiilor sportive prin muncă 
patriotică dar, așa cum am consta
tat la fața locului, în toate județele 
țării au apărut noi baze și amena
jări în care mii și mii de tineri și 
oameni ai muncii iși petrec minu
nate clipe de destindere și recreere.

Paul IOVAN

ixpozitii.
sinpozioanu

fn ansamblul manifestărilor orga
nizate pretutindeni în țară, prin cama 
tineretul sărbătorește cele două mari 
evenimente politice ale anului, «a 
înscriu la loc de cinste și afcțiuniia 
cu caracter educativ — expozițiij 
simpozioane, diferjte concursuri.

Din Brăila, sirrtem informați o& 
pentru data de 15 august a fost ft* 
xată deschiderea expoziției „SPOft- 
TUL BRAILEAN IN 30 DE ANI Dl 
AVÎNT“. Vitrinele 
poziției vor etala 
diplome cucerite 
țului Brăila în 
timp. Pe aceeași

și panourile e«- 
trofee, medalii șl 

de tineretul ju de
adest interval de 

__ _____ ______ linie, începînd de 
la 1 august, locuitorii orașelor 
Gheorghe, Covasna, întorsura Bte- 
zăului șî Baraolt vor avea posibili
tatea să-și reamintească, prin in
termediul exponatelor, a cupelor, a 
diplomelor, a trofeelor, și a meda
liilor cele mai frumoase succese re
purtate de sportivii din județul Co
vasna in competițiile locale ca 81 
cele cu caracter național și chiar in
ternațional. In municipiul Bacău M 
va desfășura simpozionul s,BACAUXi 
SPORTTV’ PE PARCURSUL A TREI 
DECEXH DE VIAȚA”. Ou acest pri
lej vor fi puse In dezbateri© pro

BOTOȘANI: „Te partid
iubit" — spectacol cultura l-spor
tiv.

BRAȘOV : Serbare cultured- 
sportivă, pe stadionul Tractond. 
cu ‘demonstrații 
jocuți sportive, 
ce ți formații 
ti slice.

BAIA MARE : 
șl „Stejarul- - 
turol artistice $i sportive.

SIBIU, MEDIAȘ, AGNITA: «Pri
măvară sibtanâ" și „Prezenți ia 
datorie* — serbări sportive ale 
tinerilof din întreprinderi, Ins
tituții și școli,

da gimnartlcfi. 
«porturi mecanl- 
culturai— fi ar-
,Maramureș T4“ 

festival,—i cut-

bleme dintre cele mal importante 
ale activității noastre sportive oa <te 
pildă : „Participarea la J.O. — sar
cină de onoare a sportivilor", „Școa
la sportivă — unitate de performan
ță", „Sportul — sursă de educație 
a cetățeanului, a patriotului de nA- 
dejde" etc.

O placă comemorativă, realizata de 
sportivii de la clubul Petrolul, în 
cinstea aniversării celor 30 de ani 
de la Eliberare va fi montată în 
Munții Bucegi de către alpiniștil de 
la C.S.O, Sinaia.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Sportul Pog.o3o



MARGINALII LA DIVIZIA A 1973/1974 (III)

rupt destule file din ca
de la terminarea celui 
campionat al primei noastre 
fotbalistice, și ecourile lui 

Din păcate.

Ara 
lendar 
agitat 
scene ...... . .
nu s-au stins încă, 
trebuie să recunoaștem că această 
ediție a Diviziei A n-a adus îm
plinirile pronosticate. Din startul 
competiției, desfășurarea ei ne-a 
lăsat, aproape etapă de etapă, un 
gust amar. Desigur, au fost șl 
partide în care spiritul de disci
plină a domnit pe toată durata 
celor 90 de minute de joc, au 
existat și jucători mai tineri sau

PORNIND DE LA CÎTEVA CIFRE

mai
mai experimentați care se pot 
lăuda cu ținuta lor ireproșabilă 
în teren față de adversari, coechi
pieri, arbitri si spectatori. Nu-i 
mai puțin adevărat însă — și nu 
exagerăm eu nimic făcînd această 
constatare — eă. sub raportul in
disciplinei și nesportivității — a- 
ceasta fiind tema retrospectivei de 
azi — recentul campionat a sta
bilit cîteva recorduri nedorite pe 
care sîntem siguri 
înapoi, nu o să Ie
nici unul din campionatele pre
cedente.

câ. privind 
întîlnim în

ARGUMENT

U.T.A., 17—7 ; STEAUA București, 
23—II ; ,.POLI“ Timișoara. 12—9 ; 
F. C. ARGEȘ, 27—15 C.S.M. RE
ȘIȚA, 20—9 ; „U“ CLUJ. 15—8 ; 
SPORTUL STUDENȚESC, 19—10 :

— MURES. 25—10; PO- 
Iasi. 37—15 ; C.F.R. 
JIUL, Petroșani, 3-1—

București. 20—13 :
SPORT CLUB Bacău 21—11; 
TROLUL Ploiești. 20—12.

de eliminări dictate

A.S.A. TG. 
LITEHNICA 
CLUJ, 9—8 ; 
9 ; RAPID

Rememorând cele 34 de etape 
consumate, revăzînd însemnările 
de cronicar, notațiile arbitrilor si 
ale observatorilor federali, proce
sele verbale ale Comisiei de dis
ciplină și competiții, oricine ar 
putea aduna nenumărate date si 
fapte incompatibile cu etica spor
tivă și cetățenească. Ca să fim 
mai la obiect și mai exacți, sti
mați cititori, vă punem Ia înde- 
mină cîteva statistici menite să 
vă asigure, ele însele, postura ine
dită de judecători drepți și foarte 
aspri a tuturor celor care au po
luat climatul întrecerilor sportive 
și au demonetizat noțiunea de 
fair-play. Prima etapă, din toamnă 
s-a soldat (nota bene !) cu 17 a- 
vertismente (cartonașe galbene) și 
patru elinfinări (Bojin și Pirvu 
de la „Poli" Timișoara, Boloni — 
A.S.A. Tg. Mureș și Al. Naghi — 
Jiul Petroșani) ! Ploaia de aver
tismente, eliminările ce au ur
mat au lăsat să se întrevadă că 
practica „goanei după 
orice preț", criticată 
urmă la unele echipe, 
șat vizibil. •

...399 de cartonașe 
cordate unui număr de 189 jucă
tori (46»/» din totalul celor toio-

siți). pentru care s-au dictat 46 
de etape de suspendare automată 
(urmare a cumulării a trei aver
tismente consecutive), repartiția 
sancțiunilor, pe echipe, fiind ur
mătoarea : UNIVERSITATEA Cra
iova, 33 de cartonașe la 10 jucă
tori ; DINAMO București, 18—10 ; 
STEAGUL ROȘU Brașov 25—10 ;

CONSTANTA. 19—12 ;

,„24
Bojin, Pirvu, Florea (C.S.M_ Re
șița).
Maries, Micloș, 
teanu (F. C. Argeș)'. Bolimi, Gîi- 
gore, Slocker, Al. Naghi (Jiul), 
Leșeanu, M. Sandu (ultimul a vă
zut cartonașul roșu de 
Fl. Marin, Codrea. Niță.
Bâlosu și Sinăuceaau.

...Peste 190 de etape 
dictate de Comisia de

discută 
des- 

pregă-

perioada 
de f

Zamfir, Istrătescu. Pisau, 
Radu, Troi, CH-

două ori). 
Țarătungă,

suspendare 
competiții 

și disciplină, zeci și zeci de mus
trări. ca să nu mai punem la 
socoteală drasticele măsuri luate 
după gravele incidente petrecute 
la meciul Sport Club — Dinamo.

adesea 
despre trar 
pre perioads 
tire și despre noul campio
nat. Dar dincolo de 11 au
gust. ziua debutului în 
noua stagiune fotbalistică, 
sint si cîteva probleme de 
perspectivă, dar stringente. 
Printre ele si reprezentarea 
fotbalului nostru 
europene f

La 23 iulie ne 
noaste și primii 
in competițiile 
lui. Vom afla, atunci, cu 
cine vor juca Universitatea 
Craiova în Cupa campioni
lor europeni. Dinamo și 
Steagul roșu în Cupa 
U.E.F.A., iar Jiul în Cupa 
cupelor. Oricare vor fi ad
versarii desemnați de sorți 
știm, insă, de pe acum că 
dincolo de cinstea repre 
zentării in competițiile

în cupele

vom cu- 
adversari 

continentu- 
atunci.

puncte cu 
cu ani în 
s-a în gro

galbene »-

DIVIZIA A IN CIFRE (II)
Continuăm să vă prezentăm 

principalele aspecte — de ordin 
statistic — desprinse din desfă
șurarea ediției a 58-a.

NESTOROVIC1 - 
4 GOLURI INTR-UN MECI

Reșițeanul Nestorovici este sin
gurul jucător care a reușit să 
înscrie 4 goluri într-o partidă. 
Recordul a fost stabilit în etapa 
a IL-a, Ia întâlnirea C.S.M. Reșița 
— Jiul (scor 4—1). Cîte 3 goluri 
într-un meci au realizat : Adam 
(etapa a VI-a și a XXXI-a), Dem- 
brovschi (etapa a V-a), Mărcu- 
lescu (etapa a VH-a), Bălan (e- 
tapa a XII-a), Radu (etapa a 
XII-a), Mulțescu (etapa a XlII-a), 
Bojin (etapa a XVI-a), Surdan 
(etapa a XXl-a), I. Constantin 
(etapa a XXV-a), Năstase (etapa 
a XXVI-a), D. Georgescu și Du- 
mitrache (etapa a XXXIV-a). 
Iată-i și pe cei mai reprezenta
tivi jucători cu 2 goluri înscrise 
într-o partidă : D. Georgescu 
(de 7 ori a realizat această per
formanță), Bălan (de 5 ori), O- 
blemenco, L Mureșan și I. Con
stantin (4), M. Sandu, Mulțescu, 
Domide, Mărculescu și Dumi- 
trache (3),

AUTORII GOLURILOR 
CU NUMERE DE JALON

Vă prezentăm jucătorii care au 
reușit să înscrie golurile eu nu
mere de jalon ale campionatu
lui : Obiemenco (nr. 1), L Con
stantin (nr. 50), Oprea (nr. 100), 
Țarăiungă (nr. 150), D. Georges
cu (nr. 200), Ilrițcu (nr. 250), 
Rozsnaj (nr. 300), Șerbănoiu (nr. 
350), Mustățea (nr. 400), Surdan 
(nr. 450), Mulțescu (nr. 
Pană (nr. 550), Dumitrache 
600), Sima (nr. 650), Dobrin 
700), Atodiresej (nr. 750).
ECHIPA RAPID, A PATRA FOR
MAȚIE CU PESTE 1000 DE GO

LURI MARCATE
în- acest campionat, formația 

Rapid a reușit să înscrie golul 
cu nr. 1 000 (autor Savu în inin. 
61 al partidei Rapid — F.C. Ar
geș, din etapa a II-a) devenind 
a patra echipă (alături de Di
namo, Steaua și U.T.A.) cu peste 
1000 de goluri marcate.

10 AUTOGOLURI ÎNSCRISE
In cele 34 de etape am con

semnat înscrierea a 10 autogo- 
, iuti : Boc pentru Rapid (etapa 
a Vn-a), Ivan (F.C. Argeș) pen
tru S.C. Bacău (etapa a vn-a),

Univ. Craiova 
lonescu pen- 

Xl-a),

300), 
(nr. 
(nr.

Pojoni pentru
(etapa a IX-a). N. __
tru F;c. Argeș (etapa a Xl-a), 
Anghelini pentru U.TA. (etapa a 
xvm-a), Pigulca pentru C.S.M. 
Reșița (etapa a XX-a), Oprea 
(Univ. Craiova) pentru „Poli". 
Iași (etapa a XXi-a). Nițâ (Ra
pid) pentru C.F.R. Cluj (etapa a 
XXHI-a). Suciu („U“ Cluj) pen
tru C.F.R. cluj (etapa a XXVl-a), 
Stocker pentru C.F.R. Cluj (eta
pa a XXXiv-a). Deci C.F.R. Cluj 
a beneficiat de cele mai multe, 
3. iar cei care au gafat de cele 
mat multe ori au fost cralovenli 
șl piteștenii, cîte două autogo
luri.

I
V

in-

Și dacă,

CUPELE

Stelian TRANDAFIRE5CU
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au 
pe- 

ca
au 
re

de 
cluburilor 
de fotbal 
abaterile
închis pur și 
x sau y. sa

ci scenă nedorită, din antea altele, de inculcare a sportivității. pe
trecută în campionatul trecut și pe care nu vrem să o mai întilnim 

in viitorul sezon

CARE INDEAMNA LA REFLECȚII
Iată suficiente argumente, dună 

părerea noastră, ca jucătorii sanc
ționați, antrenorii care-i pregătesc, 
conducătorii secțiilor de fotbal de 
cluburi și asociații sportive să ro
șească, cel puțin acum in „ceasul 
al 12-lea“, să reflecteze îndelung 
în puținele zile de vacantă care 
au mai rămas pînă la pregătirea 
viitorului sezon fotbalistic. Nu
meroasele acte de indisciplină au 
grevat vizibil calitatea spectacolu
lui fotbalistic, au constituit un a- 
devărat balast al campionatului in 
drumul său spre atingerea unor 
cote valorice superioare edițiilor 
trecute. Dar ceea ce atrage aten
ția este tristul fapt că. din pă
cate. printre cei ce au incălcat 
regulile sportivității în anul com- 
petiiional trecut se află si jucă
tori fruntași (Răducanu, Dinu. Du
mitru, Deselnicu, Cristache), dar 
și tineri care bat la porțile con
sacrării (Bălăci, Boloni, Anghe
lini, Bișniță, Grigor aș) ca să nu 
dăm decit cîteva exemple ee ne-au 
venit pe moment în minte.

Cauzele unei atari stări de lu
cruri rezidă in slaba muncă de 
educație desfășurată la echipe. 
Antrenorii au uitat că în afara 
responsabilității tehnice o mai 
și pe aceea de educatori, 
dagogi ; conducerile 
și birourile secțiilor 
tratat cu indiferență 
mise de jucători, au 
simplu ochii fată de 
crificind în felul acesta principiile 
generale de conduită sportivă, ce-

tâțencască, intru atingerea intere
selor înguste. Acești factori de 
răspundere n-au d»s o activitate 
susținută de prevenire și curmare 
a abaterilor sportive lăsind totul 
pe seama arbitriicr. a comisiei de 
disciplină, pentru ca apoi, culmea, 
să încerce a cere ușurarea sau 
iertarea totală a sancțiunilor date. 
S-au întîmplat si asemenea ca
zuri. Iar federația de specialitate 
a mers și ea pe calea unor con
cesii și favoruri, n-a fost aspră 
in luarea deciziilor decit atunci 
cind... oala a dat in foc (vezi din 
nou incidentele de la Bacău).

E timpul să reflectăm serios a- 
supra fenomenelor negative ale 
nesportivității antCui competitio- 
nal 197374, să reamintim că spor
tul de performantă este incompa
tibil cu manifestările negative ce 
izvorăsc din atitudinea de tole
rantă. de instruire superficială a 
jucătorilor, din acea mentalitate 
dăunătoare de a erea false vedete. 
Am vrea să credem eă toți aceia 
care iubesc și lucrează in dome
niul fotbalului iși vor reconsidera 
grabnic întreaga lor activitate pe 
planul educației sportive, că vor 
face totul — în spiritul sarcini
lor trasate de partid — pentru 
transformarea radicală a climatu
lui disciplinar sportiv, singurul înr 
măsură să ducă la îmbunătățirea 
calitativă a fotbalului, la formarea 
unor jucători cu înalte trăsături 
morale și cetățenești.

prim rang ale Europei, am- 
basadoarele noastre au foarte 
mari responsabilități. Și 
tocmai de aceea debutul in
ternațional trebuie pregătit 
încă de acum 1.

Avem o experiență nu 
prea îndepărtată, cîndU.T.A. 
sau Dinamo se plîngeau de 
sărăcia loturilor lor, toc
mai atunci ciad ajunseseră 
in C.C.E. Credem că astăzi 
toate cele cinci echipe ro
mânești participante in cu
pele continentale (am __ 
dus și înscrierea lui F. C. 
Constanța in Cupa Balca
nică inter-cluburi !) sînt 
conștiente de marile obliga
ții ce le au, începînd pre
gătirea participării lor pe 
plan internațional, gîndin- 
du-se in primul rînd la în
tărirea loturilor.
regulamentul de transferări 
vine în ajutorul reprezen
tantelor noastre în competi
țiile internaționale, aeest lu
cru nu exclude activitatea 
fiecărei echipe, a eforturi- ■ 
lor conducerii cluburilor res
pective spre asigurarea con
dițiilor unei pregătiri cît 
mai bune, din toate pune- 
leie de vedere. Iar nivelul 
ridicat al responsabilităților 
majore vizează în același 
timp și pe fiecare jucător 
din cele cinci echipe, de la 
participarea în antrenamente 
pînă La viața extrasportivă. 
Indiferent de adversarii din 
primul tur. echipele noastre 
participante în cupele eu
ropene trebuie să se pre
gătească nu numai pentru 
debutul pe plan internațio
nal.

Universitatea Craiova, Di
namo. Steagul roșu, Jiul și 
F. C. Constanta trebuie săi 
considere debutul în cupele 
respective odată cu prima 
zi din etapa pregătirilor de 
vară 1

Mircea M. IONESCU

I- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
I CELE DOUA TABERE, I

MUNCHEN, 5 (prin telefon).
Din cele 38 de meciuri pro

gramate în total de acest final, 
au mai rămas de disputat nu
mai două: sîmbătă de la ora 
Iff (ora locală) ex-campioana 
mondială. Brazilia, își va dis
puta locul. 3 cu revelația aces
tei ediții. Polonia; duminică, de 
la aceeași oră marea finală,

F. GERMANIA — OLANDA
Iată, așadar, că pronosticurile 

Im ceea ce privește echipele fi
naliste au fost pe deplin con
firmate. Si trebuie să adăugăm 
și noi opinia că noul 
instituit de F.I.F.A. și-1 
disputa cu adevărat cele 
bune echipe ale întrecerii 
gurate acum 
Frankfurt pe 
au demonstrat 
balul cel mai 
modern, cele __ ___ ___
rîndurile lor cei mai mulți ju
cători de valoare mondială. La 
ora aceasta, retrase în tabere
le lor, echipele R.F. Germania 
și Olandei își desăvîrșesc pre
gătirile sub conducerea lui Hel
mut Schon și Rinus Michels 
care se confruntă cu probleme 
diferite, dar ale căror preocu
pări au totuși un numitor co
mun : găsirea soluțiilor tacti

ce optime, pentru că — după 
părerea majorității comentatori
lor — între cele două team-uri 
de forțe aproximativ 
lanța va înclina de 
lei care va găsi și 
mai bine mișelările 

în teren. Jocurile de 
au arătat o capacitate 
egală, omogenitate în interiorul 
aceluiași compartiment și între 
compartimente cu nimic diferi
tă, ceea ce ne face să credem 
că vom asista în primul rînd 
la o finală a tacticii și a is
cusinței în calcularea mișcărilor 
din teren.

Să vedem. însă, mai întîi. 
despre ce e vorba ca preocupa
re concretă în cele două tabere. 
Echipa gazdă ' n-are dificultăți 
de alcătuire a formației, pentru

trofeu 
vor 
mai 

irrau- 
22 de zile la 

Main, cele care 
pînă acum fot- 
complet și mai 

care numără în

că extrem 
și mijloca] 
cidentati 3 
sînt acuir] 
Există, deq 
nierii acel 
singura — 
— probi era 
desemnarea 
va marca 
două num 
Dacă Scho 
primului, < 
dul funda] 
tenacitatea 
depășit de 
tea- tehnica 
jocul de c 
pentru Bo 
forța ofen 
locașul ves 
ce concentj

egale, ba- 
partea ce
va aplica 
strategice 

pînă acum 
fizică

supraveghd 
ceea ce n 
jos, deoarJ 
jucător dd 
atac pe ca 
tn orice q 
de azi, î 
„Succesul 
de anîhiq 
Cruyff și 
stic foarte 
declar că 
limită1'. A 
situează d 
tă și neaș 
sîntem no 
oale. Avei 
șansa i 
convine n

La ce al a 
tn schimb 
de alcătuia 
portarul J

• După încheie
rea campionatului 
republican, de juni
ori* echipa Școlii 
sportive din Brașov 
a efectuat un tur
neu de trei jocuri 
în Polonia, reușind 
o comportare me
ritorie.

în primul meci, 
Șc. sp. Brașov a 
terminat la egalita
te, 1—1 (1—0) cu
Filtrow Delta Szed- 
zâszow. în continu
are, elevii pregătiți 
de Alexandru Muta 
au jucat cu K. 
Debiea, cu care 
terminat tot la 
galitate. 0—0, și 
învins, în final, 
>-l (1-1)

M.K.S.
Gruia-coresp. 
țean).

Zastava. (C. 
jude-

Liceu- 
Bacău 

recent.

S. 
au 
e- 
au 
cu 

echipa

S Echipa 
lui de fotbal 
a participat, 
la a doua ediție a 
Campionatului in
ternațional școlar. 
Competiția, la care 
au luat parte în a- 
cest an 14 echipe, 
a avut loc în ora
șul austriac 
ling.

Ciasîndu-se 
cui întîi în 
preliminară (4-H) cu 
Turcia și 2—0 cu 
Olanda) liceenii bă
căuani s-au califi
cat în sferturile de 
finală, fază în care

Mod-
pe lo- 
grupa

au Intilnit formația 
școlarilor din Iugo
slavia, In fața căro
ra au cedat la li
mită. cu 1—0. în 
ultimul meci susți
nut la această edi
ție a Întrecerii, Po
pescu, Prieop, Con
stantin, Rus și 
coechipierii lor au 
jucat cu Austria, 
pentru locurile 6—7, 
șl au învins cu 
7—1.

Campionatul a foșt 
cîștigat, in acest an. 
de echipa elevilor 
din B. P. Chineză. 
Pe locurile urmă
toare s-au clasat 
formațiile școlarilor 
din Franța, Olanda,

Iugoslavia, Belgia și 
România.

0 începînd de 
luni 8 iulie, la Ba
cău. pe terenul Li
ceului de fotbal și pe 
terenul " ' 
juca — 
mineața 
le ediției a 5-a 
turneului “ 
competiției 
ui școlilor 
ve“. Participă cele 
zece echipe. 
catA în 
putării 
fază in 
Înscrise 
sportive 
cu secții 
lată-le : 
sportivă 
rad, Șc.

Letea se vor 
numai dl- 

— meciurl- 
a 

final al 
.Criteri- 
sporti-
califi- 

urma dis- 
„zonelor", 

care au fost 
toate școlile 

din țară 
de fotbal.

Școala 
Gloria A- 

sp. Brașo-

• ȘTIRI •
via Brașov,. Șc. sp. 
nr. 2, București. Li
ceul Miliai. Vitea
zul București, Lice
ul de fotbal Bacău, 
Șc. sp. Caransebeș, 
Șc. sp. Călărași, 
Șc. sp. Mediaș. Șc. 
sp. Tg. Mureș și 
Șc. sp. Petroșani.

Printre cele zece 
competitoare se a- 
flă, după cum se 
vede șl echipa Li
ceului Mihai Vitea
zul din București, 
cîștigătoarea tutu
ror celorlalte patru 
ediții ale întrecerii. 
Vor reuși elevii 
bucureșteni perfor
manța de a învin
ge și pentru a 5-a 
oară 7

I
I
I
I
I
I
I

în general, sîntem tentați a face comparații între 
diversele ediții ale probei supreme fotbalistice. 
Pentru amatorii de considerații fotbalistice pure, 
o comparație între ceea ce a reprezentat „El 
mundiaî" și Weltmeisterschaft reprezintă o pro
blemă de urgență, deoarece, în acest domeniu, 
pe parcursul a numai patru ani, s-au înregistrat 
cîteva lucruri Izbitoare. Probabil că alte genuri 
de comparație — cum ar fl de pildă cele privind 
organizarea, atmosfera, alcătuirea meniurilor etc. 
— sînt mal atrăgătoare și cu siguranță că ele nu vor 
fi omise din. comentariile mai largi asupra edi
ției muncheneze. Dar. cum spuneam sub raportul 
urgenței suhiectelor, primele constatări se impun 
a 11 cele referitoare la joc șl jucători.

între Ciudad de Mexico 1970 și Miinchen 1974, 
s-a parcurs un drum tactic decisiv. Acea anun
țată intrare în epoca fotbalului total, iată, se 
efectuează sub ochii noștri. Aici, la Weltmeister
schaft. jucătorii care erau scutiți de obligația de 
apărători ca și acea categorie de truditori, nu
miți în limbaj fotbalistic, „cărători de mingi" a 
dispărut. Dacă în Mexic rubicondul extrem Uru
guayan Cubilla își permitea să se rezerve doar la 
mingile ce i se trimiteau cu preponderență, aici 
nu a mal putut juca decit unele perioade, iar 
ambiția tinerel generații din selecționata „celeș
tilor" i-a încheiat irevocabil cariera în echipa 
națională. Chiar și atît de lăudatul și foarte a- 
preciatul Geaicl și-a dat seama că nu mai poate 
rămjne un simplu spectator al fazelor în care 
echipa lui se apără Ținîndu-1 pe tușă un meci, 
selecționerul Miljanicl a vrut să-i dovedească nu 
numai că nu este indispensabil echipei naționale 
dar, așa cum declara, a urmărit să demonstreze 
pe viu ce este fotbalul astăzi pentru toți compo- 
nenții echipei naționale iugoslave. în Mexic, acest 
reprezentant al virtuozilor fotbalului. Rivera, putea 
să-și aroge în permanență locul și rolul în echipa



Iată o secvență din meciul disputat la Dortmund intre reprezentativele Olandei și Braziliei. De 
la stingă la dreapta ii puteți distinge pe Fr. Marinho, Jairzinho, Neeskens și Rivelino. Telefoto : A.P. AGERPRES

ZBORUL PĂSĂRILOR■ ■■

n sfîrșit, Miinchentd 
natul mondial. Acest 
uităm negurile de la Frankfurt pe 
seldorf. Aseară, în Schwabing, Pele a fost oas- 

de onoare. El a coborit din luxoasa sa ma- 
împreună cu însuși Stanley Rous și a con- 
o mare festivitate, udată copios cu bere
final, cînd mesenii vest-germani începuseră să 
stilul lor caracteristic, pe șase mese au urcat

trăiește cu adevărat 
oraș din sud ne

campio- 
face să 

Main și Diis- 
a fost 

luxoasa 
Rous și a 

copios cu

E

E DINAINTEA FINALEI
<* 
îolzenbein 
ușor ac- 
Polonia, 
refăcuți. 

ițea ali- 
miercuri, 

nai mică! 
ton fiind 

care-1 
Se dau 
Bonhof.

i asupra 
că blon-
ii toată 
ițea fi 
capacita-

$i la 
va opta 

reduce 
>ei, mij- 
ouind să 
t asupra

accidentat, iar extrema stingă 
Rensenbrink — de asemenea 
indisponibil. în locul lui s-ar 
putea să apară Keiser, dar a- 
ceastă soluție ar scădea din 
randamentul ofensivei. Cu toa
te acestea, olandezii manifestă 
an optimism evident. Iată cîte
va declarații: fundașul Krol — 
„Echipa R. F. Germania e foar
te bună, dar noi o vom stopa. 
Cu Ajax Amsterdam am învins 
pe Bayern, acum vom cîștiga 
finala pentru că, în ansamblul 
acestui turneu final, noi am ju
cat un fotbal mai bun1’. Ne
eskens — „Sînt sigur că porta
rul Maier nu se simte prea 
bine amintindu-șî de acel 0—4 
din fața tui Ajax. în plus» îl 
asigur pe Gerd Miiller că va 
găsi în Rijsbergen an paznic

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
• •

LA „DREI LOWEN1

bavareză. în 
se legene în ____ ___________ „__ „„
flăcăi în haine tircleze. cu pantalonii lor de căprioară gri și 
ornamente verzi. Așa a început un foarte frumos joc al 
harapnicelor, acompaniind zgomotoasa orchestră muncheneză. 
Rele, impresionat de arta flăcăilor bavarezi s-a ridicat de 
lingă Stanley Rous, a luat unul din harapnice în mînă. a 
lăsat o clipă impresia că vrea să izbească, dar a renunțat 
imediat, convins că va rata lovitura. Cîti dintre iubitorii 
fotbalului au față de balonul rotund frumosul gest de umilință 
al Iui Pele în fața unei arte care-i depășește puterile ?

Munchenul trăiește apropierea marii finale. Aseară, în 
Schwabing, la mesele cronicarilor s-a făcut un veritabil re
ferendum al pronosticurilor. Indiferent dacă numele celui 
solicitat jsste Brian Glanville, vechea noastră cunoștință bri- 

televiziunii din Roma sau 
budapestan „Nepszabadsag11, 
de 80 la sută.
au constatat cu stupefacție 
la urmă, doar o reeditare 
Deosebirea e că regizorii

tanică, Eugenio Danese, trimisul 
Laszlo Lukacs, trimisul ziarului 
Olanda este favorită în proporție

Aseară în Schwabing, cronicarii 
că finala mult visată este pînă 
a dublez întilniri Ajax—Bayern. ________ ______________
se numesc altfel. Ieri, ei erau Ștefan Covaci și Udo Latte’l^ 
în timp ce astăzi ei sînt Rinus Michels și Helmut Schon.

In această veritabilă „bătălie a Rinului" pozițiile sînt 
aceleași. Rănaîn Ia convingerea că în acest meci joacă dama 
împotriva a două turnuri. Faimosul ziarist Saldanha, care lo
cuiește lingă cronicarii români la hotelul Drei L8wen, a 
făcut în „Bild" următoarea declarație : „Crnyff singur e mat 
bun decît Bekenbauer și Miiller împreună !“

Cu 48 de ore înainte de finală, impresia noastră e că 
Olanda rămîne favorită, deși există multe păreri contrare, 
în cadrul aeestui 'mare echilibru de forțe se apelează la 

repere inefabile. Ziariștii italieni susțin că Oberon însuși, 
prințul pădurii, vede învingătoare echioa R. F. Germania, 
susțiriind că „finala va fi cîștigatâ, ca și în 1931, de formația 
învinsă în preliminarii11. Ziariștii elvețieni cercetează zborul 
păsărilor, aflind astfel că „finala va fi ciștigată de echipa 
a cărei extremă dreaptă va împlini 30 de ani în ziua de 7 
iulie !“ Cercetind ghidul F.l.F.A. am aflat că numele acestui 
jucător e Grabowski !

Așadar, duminică se joacă una dintre cele mai echilibrate 
finale ale campionatului mondial. Să sperăm că din această 
ciornfre se vor naște golurile. Ia capătul unei tensiuni ner
voase care duce la eliberarea unor neașteptate energii. Cei 
mai mulți dintre colegii noștri dau un pronostic insolit : 4—2, 
fără să indice învingătorul adică un scor care repetă rezul
tatul finalelor din 1930. 1938 Și 1366.

întregul Munchen așteaptă...

de efort deosebite. în scopul îndeplinirii 
sarcinilor duble. 2. Beckenbauer, Este un 
dirijor exemplar de echipă. 3. Tomas
zewski — Szymanowski, Beckenbauer, M. 
Marinho (Rijsbergen), Fr. Marinho (Breit
ner) — Rivelino, Bremner, Neeskens - 
Jairzinho, Cruyff, Gadocha. 4. Olanda este 
cea mai bună, dar va cîștiga R.F.G.

Cam atît la această conferință de pre
să. Restul, celelalte probleme ale Weit- 
meisterschaft-ului, intr-unui din numerele 
viitoare ale ziarului, la înapoierea acasă. 
Tot într-un colocviu cu antrenorii noștri 
prezenți la C.M.

Gh. NICOLAESCU

MUNCHEN, 5 (prin 
tur de pistă - runda 
s-a încheiat miercurii 
nata și pasionanta cursă pentru supre
mație la această ediție jubiliară a C.M. 
Au fost 16 la start, ou mai rămas în 
întrecere doar patru : R. F. Germania 
și Olanda, superechîpele care au apă
rut, în sfîrșit, și care-și vor disputa lo
cul întîi, Brazilia și Polonia ce se vor 
duela pentru ,,bronz".

Joi și vineri, avioane și trenuri au 
adus oaspeți noi la Munchen, marele 
oraș al Bavarieî, devenit în aceste zile 
capitala fotbalului mondial. Aici, în ho
lul hotelului ,,Drei Lowen" i-am reîn
tâlnit, ieri dimineață, pe antrenorii ro
mâni Angelo Niculescu, Valentin Stă- 
nescu, Nicofae Proea, Robert Cosmoc si 
Ion NunweHler, veniți să urmărească și 
ultimul act al turneului final. Am profi
tat de ocazie invitîndu-î, pentru dumnea
voastră stimați cititori, la o scurtă con
ferință de presă.

Dar, mai întîi întrebările :
1. Ce v-a frapat moi mult în jocul 

echipelor pînă în momentul actual ai în
trecerii ?

2. Care jucător v-a reținut atentîa în 
mod deosebit și ce anume îi definește 
personalitatea ?

3. Ce „11“ ați alcătui la sfirșitul run
dei a doua finale a campionatului mon
dial ?

4. Care
Angelo 

sistem. 2. 
pierde cel 
3. Maier 
bauer, Breitner _____ _____ .___ , _
verath - Cruyff, Miiller, Gadocha. 4. 
R.F.G., deși cea mai bună este Olanda.

Valentin Stănescu : 1. Rotația nemai
pomenită a posturilor. 2. Cruyff. Pentru 
că știe tot. 3. Maier (Tomaszewski) - 
Buljan, Pereira, Beckenbauer, Breitner - 
Neeskens, Bremner, Overath - Lorimer, 
Cruvff, Gadocha. 4. Olanda.

Nicolae Proca : 1. Nu mai există fot
baliști care să joace numai un singur 
moment al jocului. 2. Beckenbauer. Este 
perfecțiunea în orientarea în joc și în 
execuțiile tehnico-tactice. 3. Tomaszewski 
— Andersson, Beckenbauer. Rijsbergen, 
Breitner — Neeskens, Edstrom, Rivelino - 
Jairzinho, Cruyff, Sandberg. 4. După va
loare, Olanda; ca echipă gazdă — R.F.G.

Robert Cosrr.oc : 1. Angajarea totală. 
2. Cruyff. Ce-i definește personalitatea ? 
Nepersonal itatea... 3. Tomaszewski — 
Szymanowski. Beckenbauer, Rijsberqen, 
Breitner — Bo Larsson, Cruyff, Overath — 
Jairzinho, Neeskens, Gadocha (Robert 
Cosmoc a insistat pentru plascrea lui 
Cruyff în linia a doua). 4. Olanda.

îon Nunwenfer : 1. Mișcarea jucători
lor în teren, pe fondul unei capacități

telefon). Un nou 
a doua finolă — 

seară în înverșu-

■ ■■■■■■■■■■■a

Radu URZICEANU

crește 
adău-

sînt 
-obleme 
eoarece 

ușor

a mii de suporteri o- 
care, neprevăzînd ca- 
echipei lor, nu și-au 

bilete.

«o fi noua eompioanâ a lumii?
Nieulescu : 1. Sistemul fără... 
Beckenbauer. Fără el R.F.G. 
puțin 50 la suia din potențial.

— Ze Maria, Pereira, Becken- 
Deyna, Neeskens, O- 

Gadocfra.

Miinehen, 5 iulie

B PRONOSTICURILE INDICĂ FAVO- 
IITĂ ECHIPA OLANDEI! • DECLARA
TA LUI HELMUT SCHON • JOCU- 
(ILE DE PÎNĂ ACUM AU ARĂTAT O 
:apacitate fizică egală • vogts 

SAU BONHOF?

ui său, 
avanta- 

ste un 
pentru 

lin plin, 
zeitung" 
leclara : 
depinde 
oameni : 

prono- 
face să 

itiga la 
on se 
teresan- 
îe: „Nu 
stei fi- 
ei cu 
kEQj ne

cum n-a avut pînă acum"; 
Cruyff — „Cunoaștem bine jo
cul gazdelor și pot declara că 
nu noi trebuie să ne adaptăm 
la jocul adversarilor, ci. dimpo
trivă, la această oră Schdn este 
mai mult decît vrea să spună 
preocupat să găsească antidotul 
jocului nostru. Personal apreciez 
că echipa noastră este mai omo
genă valoric și eă. în orice caz, 
atacul nostru e mai bun1*.

între timp, atmosfera de in
teres în jurul finalei 
continuu. Inutil să mai
găm că toate biletele sînt epui
zate spre decepția — în primul 
rînd — 
landezi, 
lificarea 
rezervat

SI WELTMEISTERSCHAFT->

adus patru ani in tactica și lansarea jucătorilor

loan CHIRILA

JOCURILE DE AZI SI MIINE
PE MICUL ECRAN

Posturile noastre de tele
viziune vor transmite, în di
rect de la Miinchen, ultimele 
două meciuri ale campiona
tului mondial de fotbal. Sim- 
bătă se va transmite partida 
Brazilia - Polonia (pentru 
locurile 3-4), iar duminică 
finala dintre selecționatele 
R. F. Germania ți Olandei.

Transmisiile se vor face cu 
începere de la ora 17,00, pe 
programul 1.

S

lc-

a

expus în fața tribunei oficiale,- 
începînd de la ora 13,30. S-a mai 
precizat că celor două finaliste le 
este interzis să facă, pe teren* 
schimb de tricouri și, totodată, * 
fost anulată acea prevedere a 
programului alcătuit de comisia' 
locală de organizare care preve
dea un marș triumfal pe străzile 
orașului al echipei cîștigătoare.

® în caz de egalitate și după 
prelungiri finala se va rejuca 
marți, 9 iulie, la aceeași oră.

• Continuă discuțiile privind 
stabilirea arbitrilor meciurilor de 
sîmbătă și duminică. F.I.F-A. se 
va pronunța în dimineața zilei de 
sîmbătă, urmînd să aleagă între 
englezul John Taylor și soviet!— 
cui Pavel Kazakov.

trebuit să părăsească pe- 
tocmai pentru evidenta 

de mișcare și de parti-
Rivera a 
azzurra,

: viteză, , ,
. Este foarte interesant că echi- 
cane încearcă cu

„trenul european»
1 cel mai generos și real îl fac 
ele purtătoare ale steagului „con
ului fierbinte" de la viitoarea edi- 
Argentiria. La capitolul defensivă 
chiar, că exc am pionii lumii și-au 

piile jocului modern, punctul ne- 
2i reprezentîndu-1... jocul în atac, 
ăcute de echipa Olandei, cea mai 
ea jocului total, au făcut rapid 
ipe foarte tinere, ca Polonia și 
jrmania, încearcă să joace după 
ale ale acestui mod de a acționa, 

viitorului campionat mondial va 
iranță 20 sau 24 de echipe (cifra 
>m afla prin grația hotărîrilor 
ese F.I.F.A.) cu 10 atacanți-apă- 
și cu portari care să acționeze 

lători de cîmp în întregul careu 
hiar mai departe decît atît. încă 
ci, apărătorii buturilor 6înt cata- 
ceastă aptitudine 
afara suprafeței
R.F.G. s-a mai 

.tere de puteri" 
riincat în arenă „ „
e ambițioasă de tineri jucători 
Weltmeisterschaft. Supraviețuitorii 
’• — și îi vom numi pe cei mai 
au trecut în foarte mică măsură 
xamen din 1974. Penev (Bulgaria),

toată convin
și tacticii mo-

de a apărea în 
de pedeapsă, 
produs și o ve- 
pentru că» nici 

o grupă așa de

Maier, Gabrowsfci, G. Muller, Beckenbauer 
(R.F.G.), Burgnich, Faaehetti, Riva, Rivera (Ita
lia), Grahn. Bo Larsson, Nordcjvisk, Klndvail 
(Suedia), Jairzinho, Piazza, Rivelino. Paulo Cesar 
(Brazilia), Cubilla, Rocha, Mazurkiewicz (Uru
guay) au constatat pe propTia lor piele cît de 
mult înseamnă patru ani într-o istorie a fotba
lului. Dar avalanșa tineretului este strălucitoare 
și ea promite, dacă lucrurile vor evolua normal, 
o ediție a marilor ambiții realizate pentru Bue
nos Aires — 1978. Neuitînd/ firește, că echtpele 
lor au de străbătut și etapa calificărilor, credem 
că mulți dintre acești tineri talentați și foarte 
stăruitori pot deveni super-starurile ediției ur
mătoare. Să-i numim pe cîțiva dintre ei : Denev 
(Bulgaria), Breitner, Bonhof, Honess (R.F.G.), 
Streich, Hoffman — cel mai tînăr jucător al 
acestei ediții — (R.D.G.), Pulici. Castelini, Beluggi, 
Wilson (Italia), Eoghicevici, Mujinici, . Petrovici, 
Surjak (Iugoslavia), Rijsbergen, Neeskens, Rep 
(Olanda), Tomaszewski, 'szarmach, Lato, Zmttda, 
Cmikiewicz (Polonia), Harwey. Dalglish (Scoția), 
Hellstrom, Torstensson, Edstrom, B. Magnusson 
(Suedia). Mantegazza, Castro, Corbo, Milar (Uru
guay) , Houseman, Babin ton, Brindisi, Kempes 
(Argentina) — iată candidaturile pentru lista ju
cătorilor — capete de afiș, la ediția argentiniană^. 
Weltmeistersehaft-ul le-a întins tuturor o rampă 
de lansare pe care timpul și, mai cu seamă, sîr- 
guința lor o pot fructifica. Cît de bine ne-ar 
părea ca pe această listă 
Argentina — 1978, să se
fapte, și premianții noii 
românesc.

Cît de bine ne-ar 
a speranțelor pentru 
adauge, sprijiniți pe 

generații a fotbalului

...Sîntem la Frankfurt, pe Waldstadion, înaintea partidei dintre 
reprezentativele Poloniei și R. F. Germania. O ploaie torențială a 
făcut terenul de joc ca și impracticabil. Din această cauză meciul 
a fost amînat cu mai bine de 30 de minute, timp in care, cu niște 
imenși bureți rotitori și apoi cu autocisternele pompierilor, apa de 
pe teren a fost colectată. In imagine, un aspect de la aceste ope
rații
• Ziarul Bild din Milnchen a 

întreprins o anchetă internaționa
lă în legătură cu finala, cerînd 
părerea unor redacții din cîteva 
țări europene. Iată trei răspun
suri : II Mesagero (Roma) — „Ar 
fi nedrept ca R.F.G. să cîștige în 
fața Olandei, cea mai bună e- 
chipă a turneului11 ; Dailly Expres 
(Londra) — „R.F.G. s-a impus în 
fața Poloniei cu o bună doză de 
sansă, iar vest-germanii nu tre
buie să se lase înșelați de forma 
bună, a lui Maier11 ; Sport (Bel-

Telefoto : A-P. AGERPR.ES

meciul decisiv al
_____ a eiștigat evident 

mai greu decît se sconta. Sa nu 
uităm că Maier a apărat totul, 
iar Miiller n-a scăpat decît oda
tă*. Aceleași ziar. miinchenez, în 
concluziile anchetei sale, formu
lează părerea că olandezii sînt 
favor iți.

grad) — „In 
grupei R.F.G.

9 In 
F.l.F.A. 
mondial 
sub o excortă

legătură cu finala, 
a hotărît ca noul trofeu 
să fie adus la stadion 

specială și să fie

ULTIMELE DOUĂ MECIURI
pentru locurile

® Potrivit opiniei specialiștilor} 
prfezenți la turneul final, cea mal 
bună echipă, după disputarea me
ciurilor de pfnă acum, ar fi ur
mătoarea : Maier (R. F. Germa
nia) — Suurbier (Olanda), Bec
kenbauer (R. F. Germania), Ka- 
talinski (Iugoslavia), Krol (Olan
da) — Overath (R. F. Germania), 
Neeskens (Olanda), Van Hanegem 
(Olanda) — Miiller (R. F. Ger
mania), Cruyff (Olanda), Gadocha 
(Polonia). Printre rezervele aces
tei formații - « —- ■<
Tomaszewski
Breitner (R. F. Germania), Zmu- 
da (Polonia), mijlocașii Grahn: 
(Suedia), Deyna (Polonia), atacan- 
ții Edstrom (Suedia) și Lato (Po
lonia).

® 1 721 000 de spectatori au ur
mărit cele 36 de partide dispu
tate pînă acum în cadrul turneu
lui final (o medie de 48 000 de' 
spectatori de meci).

figurează portarul 
(Polonia), fundașii

AZI, ora 17 : POLONIA - BRAZILIA, partida
3-4, stadionul Olimpic din Munchen ;

MIINE, ora 17 : R. F. GERMANIA - OLANDA, finala celei de o 
X-a ediții, jubiliare, a Cupei Lumii, pe stadionul Olimpic din 
Munchen.

Orele de începere sînt cele ale Bucureștiului,

• Pînă în prezent, arbitrii at» 
avertizat cu 78 de cartonașe gal
bene pe jucătorii nedisciplinațî. 
iar cinci jucători au fost elimi
nați de pe teren. „Recordul11 O 
deține echipa Braziliei, sancționat» 
cu opt cartonașe galbene și o® 
jucător eliminat.

AGERPR.ES


Pentru juniori - marea majoritate elevi - vara constituie o perioadă de pregă
tiri intense, de participare la o serie de întreceri interne și internaționale. In 
ultimele săptămîni au avut loc mai multe finale ale campionatelor republi
cane de juniori și școlari, la care cîțiva dintre redactorii noștri au asistat, 

notindu-și in carnete o sumedenie de constatări, pe care le vom prezenta in această 
nouă pagină dedicată activității juniorilor. Alături de însemnările făcute la compe
tiții, cititorul va mai putea cunoaște și alte aspecte din viața tinerilor sportivi, din 
preocupările antrenorilor și federațiilor de specialitate pentru creșterea unor gene
rații de sportivi talentați, capabili să urce și mai mult ștacheta performanțelor spor
tului românesc.

LUPTĂTORII JUNIORI
ASALTIAZĂ LOTURILE 

REPUBLICANE
ALE SENIORILOR!

Atît finalele campionatelor republica
ni indiivduale de lupte greco-romane. 
cit și cele de libere, rezervate juniori
lor (mari și mici) ne-au prilejuit con
statări deosebit de îmbucurătoare. La 
ambele competiții și-au disputat Inti- 

fictatea numeroși concurenți — aproape 
1500 - din multe cluburi și asociații 
i-sportive. Spre deosebire de edițiile an- 
țte'ioare titlurile de campioni n-au mai 
ffost cucerite în majoritate de juniorii 
rbucureșteni. Bunăoară, la finalele de 
( grec’j-romane (juniori mari) din cele 
(l0 tricouri de campioni doar trei au 
fcst îmbrăcate de sportivii din Capitala

Dar, ceea ce ne-a reținut în mod 
i’diosebit atentia la confruntările fina
lelor a fost faptul că mulți juniori au 
dovedit reale perspective de a asalta 

|;,oorțile“ loturilor republicane de seniori, 
f De altfel, unii dintre ei au și fost se- 
llecționați în aceste loturi: Ștefan Rusu 
V(Șc. sp. Rădăuți), Victor Prențiu (Stea- 
,'ua). Nicolae Dreșcanu (Șc. sp. Boto- 
fooi), la greco-romane, Petru Brindușan, 

. Clgel Anghel și Autel Bălăianu (Stea- 
•ua), Tibor Seregely (Șc. sp. Tg. Mureș)

Octavian Feher (Dinamo Brașov) la 
| libere, lată de ce nu a surprins pe 
■ n meni atunci cînd, la finalele seniori
ilor, mulți juniori au depășit clar ad
versari cu vechi state de activitate com- 
petițională. Nu puțini dintre juniorii 

îp ezenți la întrecerile seniorilor au rou- 
!$ît chiar să se claseze pe locuri frun
tașe, înaintea unor luptători ce emiteau 

i pretenții justificate la titluri. De pildă 
G. Anghel a terminat competiția pe lo
cul secund, O. Feher, P. Brindușan, A. 
Bciâianu și Șt Rusu pe ol treilea la 
Categoriile respective.

lată de ce sintem siguri că, în curind, 
!a multe categorii juniorii vor reprezen
ta țara în marile confruntări.

Costin CHIRIAC

SĂRBĂTOAREA MINIBASCHETBALIȘTILOR
O frumoasă și grăitoare imagine de ta Mtitoitatea de inaugurare 

a ediției a 1-a a Festivalului național de mtnibascJiet. Cei S50 de 
pionieri intre s și 12 ani, componenți al SI de echipe din 22 județe, 
ascultă cu atenție cuvlntul de deschidere a frumoasei lor sărbători, 
găzduită de curind de baza sportivă August* din Bacău.

Foto : CONSTANTIN BURSUC — BACÂU

NOUA GENERAȚIE A HANDBALULUI PROMITE
■ Consumat in prima parte a lu
nii iunie la Hunedoara, turneul 
■fina! al campionatului republi
can al juniorilor și școlarilor la 
handbal a oferit multe și îmbucu
rătoare constatări. Prima dintre 
ace- > este legată de nivelul ge
neral al iocurilor prestate de cele 
>12 echipe finaliste (6 în turneul 
Șfeminin și 6 în cel masculin), care 
au manifestat înclinații evidente 
'spre un handbal modern, cu ieșiri 
jrapide din apărare (contraatacu- 
frile au fost utilizate frecvent), cu 
,un ritm susținut, cu formule a- 
vansate de apărare, cu finalizări 
[Variate în atac. în același timp 
s-a făcut constatarea că, paralel 
cu o pregătire mult mai bine e- 
fectuată. a existat și o preocupare 
deosebită pentru selecție, majori
tatea formațiilor prezentînd hand- 
baliști și handbaliste cu un ga
barit corespunzător, cu o dezvol
tare fizică mulțumitoare.

Pe aceste temeiuri, meciurile 
turneului final, care au constituit 
testarea cea mai concludentă a 
tinerei generații, au fost extrem 
de echilibrate, echipele învingă
toare detașîndu-se destul de greu 
și obținind, în aceste condiții, o 
victorie finală cu atît mai pre-

Pog.o&o Sportul B

NU NUMAI „CEI MARI“ 
AU NEVOIE DE CONCURSURI...
• Calendar bogat pentru atleții din loturile

reprezentative • Vara —
Pentru atleții juniori, marea 

majoritate a lor elevii, perioa
da lunilor de vară, a vacanței 
„mari- este foarte bogată în 
concursuri- Nu mai departe 
decît la sfîrșitul săptăminii vi
itoare, la Galați sînt programa
te campionatele republicane ale 
juniorilor de categoria a II-a. 
Apoi, la sfîrșitul lunii, la Cîm- 
pulung Muscel vor fi cunoscuti 
câștigătorii concursului republi
can al școlilor sportive și lice
elor de educație fizică și sport. 
In primele zile ale lui august 
speranțele noastre vor concura 
în cadrul concursului internați
onal ..Prietenia-, la Dresda. La 
10—11 august, la Varna vor a- 
vea lor Jocurile Balcanice ale 
juniorilor, iar la sfîrșitul lunii 
sînt programate campionatele 
republicane ale juniorilor, mari.

Așadar un program încărcat 
— în care nu am mai inclus și 
meciurile internaționale la ni
velul reprezentativelor tării — 
care-4 v» «alicită din plîn pe 
tinerii atlet i. unii dintre ei as- 
pirînd prin performanțele pe 
care le-au obținut, sau le vor 
obține, la selecționarea în lotu
rile de seniori ale țării.

tiouă. Kste vorba de formațiile 
Șeeliî eperiivo din Constanta (an
trenor prof. Tratan Bucovală) la 
feminin si cea a Liceului nr. 4 
Timișoara (antrenor prof. C. Popa) 
la masculin, alături de care s-au 
evidențiat echipele Liceului nr. 2 
Brașov (antrenor prof. Dan Hot- 
neg) ta feminin, Școlii sportive 
Brașov (antrenor prof. Tiberiu Or
ban) cate a realizat in turneul 
masculin un draw (12—12) cu cîș- 
tigătoarea competiției, precum și 
cea a Șoelit sportive Viitorul Cluj 
(antrenor prof. Gh. Zamfir), una 
din protagonistele turneului mas
culin.

In oonckizie, ediția din acest 
an * Întrecerii tinerilor handba
list! și handbaliste a scos în evi
dentă. prin examenul său final, 
progresul realizat în munca de 
instruire a juniorilor, caracterul 
tot mai larg al unor metode mo
derne de pregătire și, în mod 
deosebit, atenția cu care se face 
selecția, dar si promovarea ele
mentelor de perspectivă. Jucătorii 
și jucătoarele care s-au eviden
țiat la turneul final, ca și profe
sorii lor. se vor reîntîlni, nu peste 
multă vreme. în taberele de vară 
ale federației, ceea ce — nu ne 
îndoim — va constitui un stimu
lent în plus în viitoarea lor acti
vitate.

Călin ANTONESCU 

anotimpul începătorilor
Acest program este rezervat, 

însă, celor mai buni, celor care 
fac parte din — să-i spunem — 
,,elita“ atletismului nostru la ni
velul juniorilor.

Ce fac însă ceilalți, ce face 
marea masă a atleților juniori 
în această perioadă ? Ce înseam
nă lunile de vară pentru cei 
care nu aspiră la selecționarea 
în loturile reprezentative sau 
măcar la îndeplinirea haremuri
lor pentru participarea Ia o fi
nală de campionat național t

Punem această întrebare în- 
trucît există pericolul ca ei să 
fie neglijați tocmai în această 
perioadă cînd începătorii — cei 
mai mulți dintre ei — au timp 
liber Ia dispoziție și ar putea 
fi cîștigați definitiv pentru atle
tism. Există pericolul ca talente 
care nu s-au afirmat încă să fie 
pierdute.

Ar fi bine ca vacanța de vară 
să însemne și pentru anonimi 
prilejul de a se întrece în cit 
mai multe concursuri. Concursuri 
mici concursuri multe, organiza
te pe olan local, la București, 
la Timișoara dar s> la Beius. la 
Sighet sau Botoșani...

VI. M.

lor de pregătire.

DUBLA LEGITIMARE, UN SPRIJIN PENTRU BASCHET
Din primăvara acestui an/ baschet- 

baliștilor juniori li s-a admis dubla le
gitimare. Concret, aceasta înseamnă că 
participanții la campionatul republican 
ai școlarilor și juniorilor (la care au 
luat parte 96 de echipe) au putut fi 
legitimați și pentru divizionarele A și 
B, lucru pe care unele dintre acestea 
l-au și folosit, promovînd în rîndul lor 
cîteva elemente de certă perspectivă. 
Este vorba, de pildă, de Sever Osa- 
cenco (de la Liceul nr. 35 București la 
I.E.F.S.), Radu Gheorghe (de la Farul- 
juniori la Farul-seniori), Angela Baia și 
Ana Aszalos (de la Liceu! ,,Bolyai" Tg. 
Mureș la institutul Pedagogic Tg. Mu
reș), ultimele două contribuind — din 
plin — la promovarea „Pedagogicului" 
din ,,B" în ,,A“. Deci, un prim folos 
al dublei legitimări: întărirea divizio
narelor A. Dar, pe lîngă acest aspect, 
se mai cuvine să subliniem că, evoluînd 
în formațiile divizionare A și B, juniorii 
au parteneri și adversari de joc mai 
valoroși, alături de care pot învăța mai

Am prezentat cititorilor noștri o parte din acti
vitatea juniorilor - cei ce vor reprezenta 
miine culorile țării in marile competiții. Pro
blema fiind deosebit de importantă, a stat 
mereu in atenția redactorilor noștri și va sta 
cu atît mai mult in această perioadă în care 

juniorii - aproape în totalitate elevi - se află în 
vacanță, timpul fiind propice pentru o activitate de 
pregătire susținută, pentru concursuri interne și 
internaționale.

Am dezbătut in această pagină o serie de as
pecte privind activitatea juniorilor din care reiese 
că, în majoritatea cazurilor, federațiile și cluburile 
se ocupă cu seriozitate de depistarea, selecția și

instruirea temeinică a tinerelor cadre ale sportului 
românesc. Din păcate, mai există și cazuri in care 
munca de creștere a viitorilor sportivi este lăsată pe 
mina unor oameni lipsiți de calificarea necesară și 
de experiența de care este nevoie intr-o muncă de 
o asemenea răspundere. Or, este cunoscut faptul 
că de felul cum un tinăr va învăța abecedarul spor
tului respectiv va depinde foarte mult evoluția sa 
viitoare. De asemenea, se mai constată situații in 
care activitatea de instruire a juniorilor nu se des
fășoară în mod temeinic și permanent, iar rezervele 
de cadre nu vin in flux continuu spre secțiile de 
performanță, producind perturbații in activitatea lo
turilor de seniori.

Antrenorul emerit Gheorghe Popescu îl felicită pe Ion Truță — 
pugilistul desemnat drept cel mai tehnic sportiv al finalelor de juniori 

Foto : Ion TESCOVEANU — Craiova

DE CE AVEM BOXERI TALENTAȚI 
NUMAI ÎN RÎNDUL JUNIORILOR MICI?

Finalele campionatelor republi
cane de box ale juniorilor, în
cheiate la Craiova, ne-au prile
juit o trecere în revistă a între
gului potențial de care dispune 
pugilismul românesc la aceaste 
categorii de vîrstă. Competiția a 
fost echilibrată valoric, oferind 
posibilitatea competitorilor să-și 
măsoare forțele cu parteneri de 
valori egale. Talentele autentice 
au ieșit firește. în evidență, do- 
minîndu-și partenerii de întrece
re, uneori chiar cu autoritate. Dar 
ceea ce a surprins la finalele 
tinerilor pugîliști a fost , nive
lul tehnic diferit al celor două 
grupe de vîrstă. de data aceaste, 
în favearea juniorilor mici. ’

Trebuie să spunem că încă din 
semifinale, disputele juniorilor 
mici au fost mult mai frumoase, 
mai spectaculoase, combatanții 
probînd cunoștințe tehnice des
tul de avansate pentru gradul

repede și mai bine tehnica baschetului, 
își pot spori experiența competițională 
in condiții net mai dificile (și mai efi
ciente) decît în meciurile campiona
tului școlarilor și juniorilor.

Avantajele dublei legitimări sînt evi
dente și sperăm că primele roade, con
semnate în primăvara acestui on, vor 
constitui exemplu și imbold pentru echi
pele care doresc, în toamnă, să abor
deze campionatele divizionara A și B 
împrospătate cu baschetbaliști tineri, 
talentați, care bat la porțile consacră
rii.

Divizia școlară și de juniori poate 
deveni o pepinieră de mare eficiență, 
cu condiția ca antrenorii echipelor de 
seniori să aibă curajul întineririi lotu
rilor, iar juniorii cărora li se acorda 
încredere să demonstreze, prin muncă 
sîrguincioasâ șl disciplină, că au me
ritat cinstea ce li s-a făcut.

D. STANCULESCU

Enumerăm numai pe cîțiva 
dintre cei mai tineri pugiliști 
care au îmbrăcat tricourile de 
campioni și care s-au dovedit 
boxeri de perspectivă : Mircea 
Ionel (B. C. Galați), Ion Neagu 
(Voința Tîrgoviște), Nicolae Toth 

(C.S.M. Reșița), Gheorghe Lazăr 
(Șc. sp. Constanța), Gheorghe 
Bacriș (Olimpia Craiova), Gheor
ghe Barah (Dunărea Galați), Te
odor Pîrjol (Constructorul Bucu
rești), Francisc Luxemburger 
(C.S.M. Reșița). Acești sportivi 
au dovedit calități fizice și cu
noștințe tehnice care le permit 
ca într-un viitor apropiat să 
realizeze apreciabile salturi va
lorice.

La cealaltă categorie de vîrstă
— juniori mari —, concurenții
— firește, cu unele excepții — 
au dovedit un bagaj de cunoș
tințe sărac pentru experiența lor 
eompatițională, căutînd de cele 
mai multe ori să rezolve dis-
pută sportivă făcînd apel la for
ță. la combativitate, fără preocu
pare pentru apărare, pentru 
boxul tehnic.

Chiar dacă premiul pentru cel 
mai tehnic boxer a fost oferit, 
pe bună dreptate, unui junior din 
grupa mare. Ion Truță, (Viito
rul București) — antrenor Du
mitru Gheorghiu, numărul spor
tivilor remarcați din rîndul ju
niorilor mari este mult mai mic : 
Jenei Pleșea (Energia București). 
Gheorghe Oțelea și dinamovistul 
bucureștean Vasile Vrînceauu. 
Calități fizice, dar numai atît, 
a arătat și greul brăilean Ionel 
Fătu.

Acest decalaj valoric, în de
favoarea juniorilor mari, ne con
duce la concluzia că în secțiile 
de box nu se muncește perma
nent și planificat, ci în salturi, 
fără să se asigure ,,producției“ 
un flux continuu așa cum are 
nevoie sportul de performanță.

Mihai TRANCA



PE BAZA HIPICA DIN CALEA PLEVNEI

O INTERESANTA COMPETIȚIE INTERNAȚIONALA

între 12 și 14 iulie baza hipică din Calea Plevnei 
găzduiește o interesantă competiție internațională 
de sărituri, „Concursul Prietenia", la care parti
cipă călăreți juniori din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria și România. în vederea întrece
rilor a fost alcătuit lotul reprezentativ al Româ
niei, care a și început pregătirea, în București, sub, 
conducerea antrenorului Petre Andreianu. Au fost 
convocați următorii sportivi : Dania Popescu, Ni- 
colae Stroescu, Monica Ringheanu, Victor Rus, 
Cristian Grigore, Gheorghe Șodolescu, Radu Cri- 
șan, Gerhardt Schneider, Sorin Ionescu și Norica 
Petric.

„Concursul internațional Prietenia" conține trei 
probe, dintre care două individuale și una pe echi
pe gen „Cupa Națiunilor". Parcursurile vor avea 
cîte 12 obstacole (15 sărituri) cu înălțime pînă la 
1,30 m. Prima probă individuală se va desfășura 
cu un baraj la cronometru, iar cealaltă are prevă
zute două baraje (ultimul la cronometru). Proba 
pe echipe se va desfășura în două manșe, iar în 
caz de egalitate a două sau mai multe echipe se 
organizează un baraj. Este de așteptat ca tinerii 
noștri călăreți să se pună la punct cu pregătirea 
(amînată din cauza unei epidemii izbucnite în rîn- 
dul cailor) și să obțină rezultate bune, care să con
firme aprecierile pozitive de ia începutul sezonu
lui. (A. B.).

Constantin Vlad s-a numărat printre prota- 
goniștii concursurilor Internaționale ale acestui 
sezon. Iată-1 surprins intr-o spectaculoasă sări
tură peste obstacol. Foto : PAUL. BOMOȘAN

COMPORTARE BUNA IN PRIMA PARTE A SEZONULUI COMPETITIONAL
După participarea la con

cursurile internaționale de să 
rituri din Bulgaria. Polonia, Iu
goslavia, Ungaria, R. D. Ger
mană și după desfășurarea pri
mei etape a campionatului de 
dresaj și obstacole se poate apre
cia că în actualul sezon
reții au manifestat o formă bună, 
dovedind că în perioada 
competițională s-au pregătit cu 
atenție. Dincolo de argumentul 
statistic — 
roase locuri 
un grad de _ _____
trebuie să-1 aducem și pe cel

cală-

pre-

cîș tigarea a nume- 
întîi în întreceri cu 
dificultate sporit —

NOUTĂTI
REPREZENTANȚII ROMÂNIEI 

COMPETIȚIA DE LA 
COTTBUS

LA

Luni 
echipa

pleacă la Cottbus (R.D.G.) 
a doua a țării care 

pregătește pentru proba < 
km contratimp. Cicliștii N. 
can, M. Ferfelea, V. Hoța. D- Mu- 
rineanu și I. Valentin își vor mă
sura forțele in competiția dotată 
cu „Premiul olimpic".

„CUPA VOINȚA" LA A XIX-A 
EDIȚIE

Anul acesta, tradiționala compe
tiție ciclistă internațională „Cupa 
Voința" a fost programată să se 
desfășoare între 24—28 iulie pe 
un traseu inedit. Startul în compe
tiție va fi dat din București, ca
ravana rulînd pe ruta Tîrgoviște — 
Pitești (etapa I) apoi, din frumo
sul oraș argeșean, concurenții se 
vor deplasa zilnic și se vor în
toarce la bază acoperind distanțele 
Pitești — Rm. Vîlcea — Căcîula- 
ta — Pitești (et. II) : un contra
timp individual de 20 km (et. 
Iii) ; Pitești — Slatina — Pitești 
(et. IV) ; Pitești — Cimpulung 
Mușcel — Rucăr — Pitești (et. 
V) ; circuit în Pitești (et. VI) și. 
din nou acasă : Pitești — Bucu
rești (et. VII). Ultimele două eta
pe vor avea loc în aceeași zi.

în privința compoziției carava
nei cicliste în această competiție

se 
de 100 
. Voi-

1 «REGATA POZNAN4*, 
una dintre cele mai 

puternice competiții internaționale care 
preced Campionatele mondiale de anul 
acesta, va reuni la start schifiști și 
schifiste din 8 țâri, printre care și Ro
mânia. Federația noastrâ de speciali
tate a alcătuit în vederea acestei re
gate un lot puternic, care cuprinde la 
feminin echipajele de 2 f.c. (Cornelia 
Neacșu - Marinela Ghiță), 4~j~1 yîsîe, 
4-J-î rame și De asemenea, schi-
fistele românce se vor alinia și în pro
bele de schif simplu și dublu visle. La 
masculin, vom fi reprezentat! în cursele 
de simplu, dublu visle, 4--p1 visle și 
4~F 1 rame. Lotul român va părăsi țara 
în cursul zilei de miercuri, rRegata 
Poznan” fiind programată ia finele sâp- 
tămînii viitoare.

Peste citeva xile, la Ankara

A XV a EDIȚIE A CAMPIONATELOR
DE TENISBALCANICE

Peste cîteva zile, la Ankara, se 
va da startul în cea de a XV-a 
ediție a campionatelor balcanice 
de tenis,. Timp de cinci zile — 
10—14 iplie — sportivii români 
vor evolua în compania tenisma- 
nilor mn Bulgaria, Grecia, Iu
goslaviei Turcia.

Reprezentativele masculine și 
feminine ale țării noastre au de 
apărat un palmares prestigios : 
băieții au cîștigat de 8 ori locul 
I (de 4 ori consecutiv, 1970—1973), 
iar fetele sint de 6 ori campioane 
balcanice (de 5 ori consecutiv, 
1969—1973). Preparativele pentru 
această competiție au început de 
mai mult timp, băieții sub con
ducerea antrenorului emerit Gh. 
Cobzuc, iar fetele sub suprave
gherea antrenorului emerit Ma
rin Bădin.

Recent, cu ocazia turneului db 
selecție și verificare pentru în-’ 
tîlnirea de „Cupa Davis’* cu nai 
ționala Franței, cei trei tenismani 
ce ne vor reprezenta la balcania-: 
dă : Dumitru Hărădău, Viorel 
Marca și Sever Mureșan au evo
luat foarte bine. In mod special 
se cuvine a fi menționat Dumitru 
Hărădău care, de-a lungul unei 
săptămîni, nu a pierdut nici o 
partidă în „turneul celor 8" cîști- 
gînd, printre alte confruntări, pe 
aceea cu campionul Românie^ 
Toma Ovici.

Iudith Dibar-Gohn, Valerid 
Balaj și Elena Trifu — compot 
nentele reprezentativei feminine 
a țării — au evoluat, prima la 
Wimbledon, iar ultimele două în-; 
tr-un turneu în R. D. Germană.’ 

Ion GAVRILESCU i

de ordin tehnic. Ne referim, in 
primul rînd, la corectitudinea 
execuțiiilor și la pregătirea ca
ilor, care ni se pare superioară 
comparativ cu perioada similară 
a anului trecut. Constantin Vlad. 
Oscar Rccer. Dumitra Velea, 
Alexandra Eozan. Cornel Ilin, 
Ghcorghe Nîcolae, Eugen Iones- 
cu și Aurelian Stoica domină in 
continuare plutonul 
noștri. Ei rămân si 
tor oamenii de bază 
reprezentative, deși, 
tem. în condițiile (deloc onoran
te pentru ceilalți sportivi) unei

călăreților 
pentru vri- 
ai. loturilor 

șâ recunoș-

CICLISTE
sintem în măsură să vă facem cu
noscut că organizatorii au primit 
confirmări de participare din par
tea unor alergători din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.F. Ger
mania, Polonia și Ungaria care 
vor pedala alături de cei mai va
loroși cicliști din țara noastră.

CAMPIONII BUCUREȘTIULUI LA 
VELODROM

Campionatele municipale de ci
clism pe velodrom sint in plină 
desfășurare. Iaîă campioni: prime
lor probe disputate. Viteză juniori 
mari — Romică Simion (Șc. sp. 1) 
,12,01 sec, 1000 ni start de pe loc — 
Romică Simion 1:12.0, urmărire 
echipe — Șc. sp. 2 (I. Totora.
V. Marin, T. Marian. ’P. Marin) 
5:04,5, viteză juniori mici — Ionel 
Dinu (Șc. sp. 2) 14,0 500 m — Flo
rin Globnicu (Șc. sp. 
mărire individuală — 
teri (Șc. sp. 1) 2:52,6.
MÎINE DIMINEAȚA ALFRGÂRI 

PE ȘOSEAUA TUNARI

Miine dimineață. începind de la 
ora 8, vor avea loc pe circuitul 
(devenit clasic) de pe șoseaua Tu
nari, campionatul Municipiului 
București la contratimp pe echipe 
— seniori (80 km) și campionatul 
la contratimp individual pentru 
juniori mici (10 km) - și juniori 
mari (15 km).

mareo și a cîtorva alergători din afara 
granițelor țârii.

NAVO-MODELISM GORD,CU^n Sc- 
propierea orașului Preșov (Cehoslovacia) 
a avut loc recent un important con
curs internațional de navomodele — ve- 
liere, la care au participat sportivi din 
șopte țâri europene» printre care Bul-

din toate 
sporturile

concurențe destul de slabe. Din
tre caii utilizați se pare că 
Begonia, Călin. Sondor, Sonor, 
Viteaz. Aprod se află în cea mai 
bună formă, restul urmînd să 
confirme la apropiatele întreceri. 
Principalul ți singurul obiectiv 
important pentru călăreții seni
ori îl constituie Campionatele 
Balcanice din septembrie. Pînâ 
atunci, etape a II-a a campiona
telor naționale (Sibiu, 30 iulie—4 
august) și concursul de la Bra
tislava (9—11 august) vor că
mine unicele criterii de apreci
ere a nivelului de pregătire al 
membrilor lotului reprezentativ, 
în ceea ce-i privește pe juniori, 
nu se pot spune, din păcate, 
prea midie lucruri, ei nep&rb- 
cipind la nici o întrecere de 

’anvergură — etapa I a campio
natului fiind puțin «Rficetcare.

Emonuel FANTANEANU

TURNEUL DE JUNIORI

19M : Istanbul 1 BOmANIA ; 2 Iugoslavia ; 3 Bulgaria ;: AxeiML 1 Iugoslavia 2 nrrsâț>ițț • 3 Grecia■96o : Zagreb 1 ROMANIA ; 2 Iugoslavia : 3 Grecia(ediție experimentală feminină, 1 Bulgaria) :
1947 : București 1 ROMANIA ; 2 Iugoslavia ; 3 Grecia

(ediție» experimentală feminină 1 ROMANIA)
196» : Sofia m. 1 Iugoslavia 2 România ; 3 Greciaf. l Bulgaria ; 2 România : 3 Grecia Xm» : Istanbul m. 1 Crecna ; 2 România ; 3 Iugoslavia
1274

f. 1 KUMAXLl : 2 Iugoslavia ; 3 Bulgaria: Atena m. 1 ROMANIA ; 2 Grecia ; 3 iugoslavia
UU

£. 1 ROMANȚA ; 2 Bulgaria ; 3 Grecia: zageeb na. 1 ROMANIA ; 2 Grecia ; 3 Iugoslavia
. m.

f. 1 ROMANȚA ; 2 Bulgaria ; 3 iugoslavia’.$72 1 BOMĂXU ; 2 Grecia ; 3 Iugoslavia
: Sofia tn.

t. I ROMANIA '. 2 Bulgaria ; 3 Iugoslaviaim 1 ROMANIA : 2 Bulgaria ; 3 GreciaL 1 ROMANIA ; 3 Bulgaria 3 Iugoslavia

Sap t amina viitoare.

MECIURI DE PREGĂTIRE
Pregatirue echipei reprezenta

tive de tenis a țârii noastre. în 
vederea apropiatului debut în ac
tuala ediției a Cupei Davis, iau 
o turnurii decisivă. în săptâmîna 
viitoare, ciad slnt programate, în 
Capitală, Tntîlnirile amicale dintre 
selecționatele României 
riei. J

Tenismami maghiari 
nunțat l ' 
formație face parte 
: .mpica al țârii. Szabolcz Barany, 
secondat de tlnârui as a] rache
tei Raîazs Taroczy (purtător al

și Ungă-

și-au a-
sțsirea pentru luni. Din

multiplul 
anf. 
ehe-

in Capitală

CU TENISMANII UNGARIEI
1 în clasamentul 1973), iarnr. __  —__

lotul este completat de alți trei 
cunoscuți competitori în turnee, 
Peter Szoke, Roberf Machan și 
.lanos Benyik. Conducătorul teh
nic al oaspeților este antrenorul 
federal J. Jakfalvi.

Jucătorii români vor apare, 
după toate probabilitățile, în ur
mătoarea formație : Uie Năstase, 
Toma Ovici, Ion Sântei ți Viorel 
Sotiriu. Ei vor fi conduși de că
pitanul nejucător al echipei, aa-< 
trenorul emerit Cristea Caraluli».

FINALISTELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
PENTRU COPII SI JUNIORI II

în urma desfășurării fazei de 
zonă a competițiilor respective, 
pentru turneele finale ale cam- 
pionatelalor, republicane ale copi
ilor și juniorilor II s-au calificat 
următoarele echipe :

COPn (turneul final la Brăila, 
între 27 august și 1 septembrie) 
— fete : Șc. sp. Oradea (antrenor 
T. Veteiovț, Șc. sp. Sibiu (M. Fle-

LOTUL REPREZENTATIV ÎN DERIVA!
(Urmare din pag. 1)

raniaria diTl 
pentru campionatul european de 
anul viilor.

Fiindu-ne prea aureolate unesc 
eșecuri înregistrate in ultimul timp 
de echipa de seniori (printre care 
retrogradarea — în 1973 — in „di
vizia B“ a campionatului euro-

caii:

club 
în 
e- 
că 
un

pear.) și de formațiile de 
fruntașe- (Dinamo. eliminată 
primul Tur din C.C.E. ; Steaua. 
1. minată în „sferturi" pentru 
nu a recuperat, la București,
handicap de 11 puncte, in fața 
unei echipe mediocre — Estudian- 
tes Madrid), nu am putut eâ nu 
ne amin n-n de ele. deoarece s-au 
datorat In mare măsură acelorași 
cauze pe rare le constatăm la ac
tuala selecționată a țării. Această 
situație nu face cinste jucătorilor

șeriu), Șc. sp. Ploiești (G. Năsta- 
se), Șc. sp. Constanța (Maria Po- 
povici), Sc. sp. 2 bucurești (C. Di- 
nescu), Lie. 35 București (Ștefa-; 
nia Dinescu) ; băieți: Șc. sp. Ora
dea (L. Ambruș), Șc. sp. Pitești 
(C. Ceorgescu). Farul Constanța 
(Em. Răducanu), Șc sp. Brăila (G.‘ ‘ 
Butuc), Șc. sp. 2 București (VJ 
Dumitrescu), Dinamo București; 
(T. Giurculescu).

JUNIORI II (turneul final la 
Constanța, între 4 și 8 septem
brie) — fete: Șc. sp. Ploiești (U! 
Negrită), Șc. sp. Mediaș (C. Tă- 
taru), Șc. sp. Constanța (Maria 
Popovici), Lie. „Bolyai" Tg. Mu-; 
reș (Gb. Fiildp), Progresul Bucu
rești (D. Leabu), Șc. sp. 2 Bucu- ■ 
rești (C. Dinescu) ; băieți: Farul 

CEm. Răducanu). Șc. sp. Constanța 
(M. Hondrilă), Șc. sp. Cluj (B,” 
Voicu). Șc. sp. Arad (Em. David-A 
hazy). Lie. 35 București (M. Ri- 
zea), Șc. sp. 2 București (V. Du
mitrescu) .

vizați in rindurile de mai sus $i 
dă serioase motive de îngrijorare 
asupra posibilităților de realizare 
a obiectivelor amintite. Lată de ce 
— repetăm — dorim ca acest 
semnal de alarmă să fie auzit $i 
să îndemne Biroul F. R. Baschet 
la o analiză profundă a activită
ții iotului reprezentativ de seniori.

DI’r'RV INTERNAPONAL
KUvDT Echipa dhriztonară A. 

Grhrița Roșie, va participa, intre 4 și
11 august, la un turneu internațional, 
ce va avea loc la Moscova. La această 
competiție, în afara rugbyștitor români, 
vor mai fi prezenți și reprezentanții clu
burilor S.K.R.A. (Polonic) și Nodo (Iugo
slavia), Selecționata orașului Praga, 
precum și două formații sovietice.

TEklIC CONCURSUL DE SELEC-
IeNIO ție Ș| VERIFICARE. S-au 

jucat ultimele doua meciuri restante, 
încheiate cu următoarele rezultate : 
Traian Mereu - Toma Ovici 0-ă, 6—4, 
6-4, 6—2; Viorei Mar cu — Viorel Sotiriu 
6—3. 8—6, 5-7, 6-1 • CAMPIONATELE
MUNICIPALE, CATEG. A ll-A. lată cîș- 
tigătorii : simplu băieți : T. Frunză 
(Progresul), care l-a întrecut cu 6—4, 
6—3 în finală pe L Vîrgolici (Progre
sul) ; simplu fete : Doina lanescu (Di
namo București), care a întrecut-o în 
finală pe Gabrietâ Szoko (Dinamo 
București) cu 7—5, 6—4; dublu băieți :
T. Frunză, I. Geantă (ambii de la Pro
gresul) ; dublu fete : Rodica Nistor, 
Ruxartdra Guțu ; dublu mixt : Călin Io- 
nescu, Gabriela Szoko (ambii de la Di
namo București). De remarcat faptul că 
tînăra dinamovistă, în vîrstă de numai
12 ani, Gabriela Szoko, a promovat în
prima categorie de jucătoare ale țârii. 
(Sandi IQNESCUl---------------------------------------------

SELECȚIONATAa

FEMININĂ DE TINERET 
A PLECAT LA KOSICE
Selecționata feminină de tine

ret a țării noastre a plecat la Ko
sice, pentru a lua parte la un tur
neu internațional. Au făcut de
plasarea : Viorica Balai, Luiza 
Tal, Ștefania Basarabia, Maria 
Ksikos, Cristina Giurgea, Rodica 
Capotă, Mariana Merca, Irina 
Szekely, Enikb Farkas, Laura 
Steinberg. Antrenori : N. Martin 
și M. Bărbulescu, medic : dr. Vj 
Catăniciu. conducătorul delega
ției : M. Bugnariu.

IMPORTANT
întreprinderea de tu

rism, hoteluri și restau
rante București. anunță 
că, datorită cererilor de 
bilete pentru mare și 
munte, filialele sale din 

Bd. Republicii nr. 4 și 
68 și Bd. N. Bălcescu 
nr. 35. vor funcționa 
simbătă 6 iulie între ore
le 9—20, iar duminică 7 
iulie între orele 8—13.

INTRE
LIE va

j Xl-a ediție a 
„Cupa CIBO“.

de acăperit cinci

IU- 
loc

10—14
avea

competiției 
Concurenții 

, . .. etape cu
un total de aproximativ 500 km. La în
treceri au fost invitați alergători de la 
cluburile sportive Dinamo, Steaua, Vo
ința și Olimpia - toate din București 
— Metalul Plopeni, Voința Ploiești, Por
tul Constanța, C.S.M. Brăila, Voința 
Arad, C.S. Mureșul Tg. Mureș și^ bine
înțeles, reprezentanții asociației spor- 

• tive organizatoare^ Se așteaptă confir-

CICLISM 
la Brașov a Xl-a 
dotată cu 
vor avea

garia. Cehoslovacia, Uniunea Sovietică, 
România etc. La această competiție, 
navomodeliștii noștri au ocupat locul I 
în trei probe prin : Leontin Ciortan 
(Jiul Petroșani) la clasa „D-M" (se
niori), Vibor Walter (Voința Reghin) 
aceeași clasă (juniori) și Vasile Șerbă- 
nescu (Voința Ploiești) clasa „D—10” 
(seniori). Sonia Voiculescu (Aeronautica 
București) s-a clasat pe locul II la 
,,D—M‘‘, iar Stelian Costache (Voința 
Ploiești) s-a situat pe locul Iii îa 
„D-10”. ___________



Noua structură a Adunării generale 
a Comitetelor olimpice europene

„SUPERBA DOMINARE A ROMÂNCELOR
Presa franceză și belgiană subliniază recentele succese

f Recentele victorii ale ' echi
pelor de atletism românești, fe
minine și masculine, pe stadio
nul Heysel din Bruxelles, nu 
au rămas fără ecou în presa 

internațională. Dimpotrivă, am 
putea spune că ele au stîrnit 
î'ntîi uimire și apoi un val de 
admirație.

Cotidianul parizian ,.1’Equipe", 
chiar pe prima pagină a edi
ției sale de luni, titrează cu 
litere mari : „Românii ■ întrec 
pe atleții noștri !". într-adevăr, 
victoria echipei masculine asu
pra formației franceze a produs 
surpriza cea mai neașteptată, 
în același ziar, sub titlul „Ro

SERCU LA A 4-a VICTORIE 
ÎN TURUL FRANȚEI

Eddj’ Merckx îmbracă din nou tricoul galben 
a Turului Franței, după cîștigarea 
sur Marne)

sur Mame — Chaumont. 136 km); 
învingător a ieșit rutierul francez 
Cyrille Guimard, care a parcurs 
distanța în 3.44:08.

Partea a doua a etapei (Chau-

Primele derbyuri în C. M. de baschet :

U. R. S. S. - BRAZILIA 79 - 60
S.U. A.- SPANIA 114 — 71

SAN JUAN, 5 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale masculine 
de baschet au continuat în mai 
multe localități din Porto Rico cu 
cisoutarea partidelor din. etapa a 
dona a grapelor preliminare.

*n meciul derby al grupei K, 
discutat la San Juan, reprezen- 
■ U.R.S.S. a învins cu scorul 
d? 79—60 (39—25) formația Brazi- 
iiei. Coșgeterii echipei sovietice 
au fost Modestas Paulauskas și 
Aleksandr Salnikov, care au îns
cris 19 puncte fiecare.

As-.cptată cu un mare interes, 
tniilnirea dintre selecționatele 

5S.V.A. și Spaniei s-a desfășurat 
ia Caguas si a fost cîștigată cu 
srcral de 114—71 (54—35) de bas- 
rhi:bai.știi americani, dintre care

• TELEX • TELEX • TELEX •
ia francezi de box a stabilit 
:a_”.ploaateje mondiale de la 

(W-—3B august) să participe 
. S : Jose Leroy
s<—Raluh Khaloufl 
, ALdo Cosentino (cocoș) 3 
: al Europei. Sauveur Acqua- 
mâ). Guitry Bananier (ușoa- 
Jean Louis Argeletti (mijlo- 
■■■>. Au fost eliminați din lot 
- (semiușoară) și Gomez 

care nu au acceptat con-

Dcpâ disputarea a 10 etape, în Tu
rul ciclist al Iugoslaviei continuă 

ccnducâ rutierul cehoslovac Mi- 
reslav po«*. usny. urmat la 13 sec. 

Sven Nilsson. Etapa a 
<3estâșur»îâ pe traseul Pola — 

. a Gorița, a fost cîștigată de po

mânia învinge Franța: pilula e 
amară!" trimisul special Alain 
Billouin menționează : ..A fost 
un eșec imprevizibil (103—106) 
in fața echipei României, cla
sată în 1973 abia a 14-a în 
Europa". Această observație 
lasă să se subînțeleagă conco
mitent progresul evident al 
atleților români în ultimul an.

Tot în titlu, cotidianul ..La 
Demiere Heure" din Bruxelles 
subliniază, de asemenea, succe
sul atletic românesc. Cu deose
bire este însă relevată perfor
manța feminină. Sub semnătu
ra lui Jacques Sluys se spune: 

în cea de a 61-a ediție 
etapei a 7-a (Mons — Chalons 

Telefoto : A.P.-AGERPRES 

etapă în acest Tur . El a parcurs 
distanța în 4.25:04.

Tn clasamentul general, belgia
nul Eddy Merckx se menține li
der.

s-a evidențiat în mod special John 
Lukas (25 puncte).

In celelalte meciuri s-au înregis
trat următoarele rezultate : Cana
da—Cehoslovacia 83—75 (40—42) ; 
Argentina — Fili Dine 111—90 (59— 
48) ; Mexic — Republica Africa 
Centrală 106—82 (61—40) ; Cuba — 
Australia 92—79 (48—44).

In clasamentele celor trei grupe 
conduc neînvinse echipele U.R.S.S. 
(Grupa A), S.U.A. (Grupa B) și 
Cubei (grupa C).

în urma rezultatelor de pînă 
acum, U.R.S.S., Brazilia, Ș.U.A.. 
Spania, Cuba și Canada au cele 
mai mari șanse de calificare pen
tru turneul final, la care vor mai 
lua parte Iugoslavia (deținătoarea 
titlului) și Porto Rico (țară orga
nizatoare).

lonezul Woijceh Matusiak. cronome
trat pe distanța de 164 km cu timpul 
de 4 h 21:33.
In cadrul campionatelor de atletism 
ale R. D. Germane, care se desfă
șoară la Leipzig, Jtirgen Straub a 
stabilit un nou record național în 
proba de 3 000 m obstacole cu 
timpul de 8:30.
întilnirea internațională de badmin
ton dintre selecționatele mixte ale 
Cehoslovaciei și U.R.S.S. s-a termi
nat cu scorul de 6—3.
In cadrul turneului internațional fe
minin de baschet de la Gdansk, e- 
chipa bulgară Minior Pernik a în
trecut cu 60—58 (28—25) formația lo
cală Spojnia. într-un alt joc, selec

(A

ale atletismului românesc

„Meeiul feminin nc-a arătat to
tala superioritate a echipei Ro
mâniei, care și-a continuat se
ria recentelor succese și care se 
situează, în prezent, pe locul 4 
în ierarhia europeană", apoi, 
din nou : „Un meci marcat de 
superba dominare a românce
lor".

Dintre probele disputate, cel 
mai mult au reținut atenția 
cronicarilor alergările de se- 
mifond și fond (la băieți, ca și 
la fete). Emoționantul duel final 
pe 1500 m. dintre recordmanul 
mondial Emile Pultcmans și 
campionul european de juniori 
Gheorghe Ghipu. ziaristul fran
cez Billouin îl numește „o lup
tă Ia cuțite", caraeterizînd -în- 
dîrjirea întrecerii, cum a fost 
de altfel și cea dintre Natalia 
Andrei și belgiana Sonia Cas- 
telein pe aceeași distanță. Zia
ristul belgian Sluys mai sub
liniază „atacul curajos și 
eficace" al lui Ilie Floroiu, „tî- 
nărul lor rival", care i-a lăsat 
pe celebrii Lismont și Roelants 
în urmă, cu 7 ture înainte de 
încheierea probei de 10.000 m.

CONNORS - ROSEWALL 
ÎN FINALĂ LA WIMBLEDON

LONDRA. 5. Australianul Ken 
Rosewall și americanul Jimmy 
Connors vor disputa finala pro
bei de simplu a turneului de te
nis de la Wimbledon. Palpitantă 
a fost semifinala dintre Ken Ro-

RECORD MONDIAL
LA 200 M LIBER
La Rostock. în cadrul campio

natelor de înot ale R. D. Germa
ne Angela Franke a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
200 m liber, cu 2:05,25.

RECORDUL MONUIAL PE 3000 m IN PERICOL
OSLO. 5 (Agerpres). — în

cadrul concursului international 
desfășurat pe stadionul Bislet

CEA MAI REZISTENTĂ 
ALERGĂTOARE DIN LUME

BRUXELLES. 5 (Agerpres).
— Cursa feminină de. maraton, 
desfășurată la Nivelles (Belgia), 
a fost cîștigată de atleta fran
ceză Chantal Langlace, crono
metrată pe clasica distantă de 
42,195 km în 2h 46:18, timp ce 
constituie cea mai bună perfor
manță mondială realizată vreo
dată de o femeie în această 
dificilă probă. Vechiul record 
era de 2h 4C:?2 și a nari i nea 
sportivei americane Miki Gor
man.

Concursul masculin s-a înche
iat cu victoria belgianului Van 
Renterghem — 2h 14:45.

ționata Poloniei a surclasat cu 94 — 
38 (52—15) echipa K.P.V.D.S. Buda
pesta.
Pe velodromul din Praga s-a dis
putat un omnium* internațional 
care a fost cîștigat de ciclistul fran
cez Daniel Morelon, de mai multe 
ori cam.pion olimpic și mondial. El 
a totalizat 8 puncte, fiind urmat în 
clasament de australianul Nicholson 
— 6 p și cehoslovacul Tkac — 4 p.
Turul ciclist al Boemiei a continuat 
cu etapa a treia, în care victoria 
a revenit danezului Petersen, care a 
parcurs 149 km în 3 h 42:08. în cla
samentul general individual, pe pri
mul loc a trecut Petersen, secundat 
la 7 secunde de cehoslovacul Matu- 
sek.

La Paris s-au desfășurat re
cent lucrările celei de a 5-a se
siuni a Adunării generale a Co
mitetelor olimpice naționale 
din Europa. La care au partici
pat delegații din 27 de țări. 
Delegația Comitetului Olimpic 
Român a fost compusă din I.ia 
Manoliu. vicepreședinte, și Ion 
Păun, secretar general adjunct. 
Au asistat la ședințe Monique 
Berlioux. director în C.I.O, și 
Thomas Keller, președintele A- 
dunării generale a Federațiilor 
sportive internaționale.

Reuniunea din capitala Fran
ței nu a fost doar un prilej de 
a celebra cei 80 de ani ai olim- 
pismului modern, ci o întruni
re de lucru de o deosebită im
portanță. întrucît — după 14 
ani de tatonări în jurul ideii 
cooperării Comitetelor naționale 
olimpice de pe continentul eu
ropean — a venit în sfîrșit mo
mentul ca. încheind etapele 
tranzitorii, să se treacă la sta
bilirea unei structuri, să se 
instituționalizeze Adunarea ge
nerală. Acesta a fost și punctul 
de vedere exprimat în inter
venția delegației române. în 
care se spune: „Comiteinl O- 
limpic Român va aduce o con
tribuție reală și constructivă la 
rezolvarea problemelor comu
nității olimpice europene» va 
sprijini în mod constant orga- 

sewall și Stan Smith. Jurind cu 
o voință extraordinară. Rosewall, 
în ciuda celor 39 de ani ai săi. a 
reușit, după ce pierduse primele 
două seturi (6—8, 4—6), să-și ad
judece următoarele trei : 9—8, 
6—1, 6—3. Potrivit așteptărilor, 
Connors l-a întrecut pe compa
triotul său Dick Stockton : 4—6, 
6—2, 6—3, 6—4.

Americanca Chris Evert este 
laureata probei de simplu femei : 
6—0, 6—4 în finala cu sovietica 
Olga Morozova.

Intr-una din semifinale la du
blu bărbați : Newcombe-Roche 
— Connors-Năstase 3—6, 4—6,
6—3, 6—2, 6—4.

din Oslo atletul neozeelandez 
John Walker a câștigat proba 
de 3 000 m plat cu performan
ța de 7:40,6 (la 3 secunde de 
recordul mondial al belgianului 
Emile Putbemans). Pe locurile 
următoare s-au clasat compa
triotul său Dixon — 7:41,8 și 
polonezul Malinowski 7:42,4. 
Sportivul kenyan Julius Sang a 
fost cronometrat în cursa de 
400 m plat cu timpul de 45,8, 
cehoslovacul A. Maly a termi
nat învingător în proba de să
ritură în înălțime cu 2,20 m. 
iar englezul Geoff Capes s-a 
situat pe primul loc în proba 
de aruncare a greutății, cu 
20,76 m. 

nul executiv în aplicarea hotâ- 
rîrilor, în scopul unei mai 
bune colaborări și cooperări 
europene, creșterii rolului CNO 
în mișcarea olimpică și întări
rii în continuare a mișcării o- 
limpice internaționale".

în cadrul ședințelor de lucru, 
Lia Manoliu (România) a pre
zentat raportul Grupului de 
studii și proiecte consacrat te
mei: „Dezvoltarea sportului de 
înaltă performanță*, o sinteză 
a unor îndelungate și temeini
ce cercetări, grefate și pe ex
periența proprie a raportorului.

Lucrările s-au încheiat cu a- 
legerea Biroului executiv al 
Adunării generale a CNOE, 
compus din : Jean de Beaumont 
(Franța) — președinte, Dmitri 
Prohorov (U.R.S.S.) — vicepre
ședinte, Jean Weymann (Elveția) 
— secretar general Lia Mano
liu (România). Bo Bengtson (Su
edia), Janusz Piewcewicz (Po
lonia) și Peter Ritter (Liech
tenstein) — membri'.

Viitoarea reuniune va avea 
loc în Portugalia. în aprilie 
1975.

ASALTUL 
SPORTULUI 

FEMININ
Dacă o femeie nu este lă

sată să facă pe toreadorul în 
arenele din Spania, treacă- 
meargă. Dacă o fetiță nu este 
admisă intr-o echipă de rugby 
australiană, iarăși n-ai prea 
multe da zis. Dar dacă inter
dicțiile privează de dreptul la 
sport o întreagă categorie fe
minină — cum se întîmplă u- 
neori în America — atunci e 
ioc de comentarii,

Luptătoarele pentru dreptu
rile femeilor din S.U.A. au 
descoperit că în universitățile 
americane doar unul pînă la 
două procente din bugetul 
sportiv se cheltuiește pentru 
studente, deși ele sînt majo
ritare în multe facultăți. Exis
tă cazuri în care pentru echi
pa de fotbal-american a uni
versității se consumă anual 
100.0(H) de dolari, iar pentru 
sportul feminin doar... 500 de 
dolari !

Noile „sulragete sportive- 
au apelat la legi și tribunale, 
cîștigînd adesea partida. în 
majoritatea cazurilor, verdic
tele au confirmai, că femeile 
pot face parte din orice for
mație școlară, deci chiar și 
dintr-o echipă sportivă mas
culină. Exemplele au și înce
put să apară, în selecționata 
de natație a universității Yale, 
la proba de sărituri de la 
trambulină, reprezentanta 
școlii este o studentă. Altă 
fată, joacă în echipa masculi
nă de volei a universității San 
Diego. De unde înainte vreme 
femeile jucau hochei pe ghea
ță doar la Ontario, în Canada, 
acum s-au format 10 echipe 
feminine în nordul Statelor U- 
nite. Femeile au rămas exclu
se doar de la fotbalul ame
rican. Aici nici legea n-a mai 
putut ajuta : „Sportul acesta 
— au spus judecătorii — este 
prea periculos. Pînă și egali
tatea sexelor are o limită"...

După cum se vede, asistăm 
la un serios asalt al sportului 
feminin în arena exercițiilor 
fizice.

REINER THEIMER

NOUL RECORDMAN

AL LUMII
Joi, la Leipzig, 
atletul Reiner 
Theimer din R. D. 
Germană a reușit 
un neașteptat re
cord mondial în 
proba de aruncare 
a ciocanului, cu 
76,60 m, întrecînd 
vechiul record cu 
20 cm. Iată-l în 
imagine pe ferici
tul recordman, fe
licitat de prietenii 
aflați la stadion
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