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ÎNAINTEA ÎNTÎLNIRII DIN „CUPA DAVIS“ CU FRANȚA

SCOR EGAL (1-1) DUPĂ PRIMA Zi 
A MECIULUI DE TENIS ROMANIA - UNGARIA

întîlnirea amicală de tenis din
tre reprezentativele României și 
Ungariei a debutat cu jocuri -fru
moase, aplaudate de un public 
numeros, care a luat cu asalt tri
bunele. de la Progresul, la această 
„repetiție generală" pentru „Cupa 
Davis".

Scorul este egal în meciul e- 
c-hipelor A : 1—1. Un rezultat în 
parte așteptat, deși se putea 
spera poate mai mult de la Toma 
Ovici, în partida inaugurală. Dar, 
ieri, tînărul Balasz Taroczy (nr. 
1 în clasamentul maghiar pe 1973) 
și-a adus parcă aminte că a fost 
considerat de specialiști, nu de 
mult, ca o mare speranță a te
nisului european. Ei a făcut din 
plin dovada calităților sale de 
jucător ofensiv, scoase în eviden
ță și de imprecizia loviturilor Iul 
Ovici de pe fundul terenului. Ta
roczy a fost greu de pasat, iar 
de lobat și mai greu, reușind ast
fel să stăpînească jocul pe a- 
proape întreg parcursul celor 2 
ore și 5 minute. Ovici a luptat, 
totuși, cu ambiție. El a condus 
în primele două seturi, chiar cu 
3—1 în al doilea. fiind însă de 
fiecare dată depășit în încheiere, 
în al treiLea set, Ovici reface de
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GHEORGHE
NOU RECORD

1:45,9 LA 800 m!

GHIPU,
AL TĂRII

Ilie Năstase și învinsul său 
vedetă de ieri.
la 1—3 și 3—5, conduce cu 
apoi cedează în prelungirile 
disputate. Rezultat final :

6-5, 
dîrz 

T.

Szabolcs Baranv. protagoniștii meciului- 
Foto: Paul ROMOȘAN

— JB. Taroczy 4—S, 1—6,Ovici
1—S.

Tot
tida a doua, dar cu un rezultat 
„în oglindă" : 3—0 pentru Ilie
Năstase. A fost un meci frumos, 
la care a contribuit nu numai 
măiestria campionului român, ci 
și eleganța stilului lui Szabolcs 
Barany. Am avut și un moment 
de surpriză, în debut, cînd Năstase, 
după ce ratase un break din pri-

trei seturi a durat și par-

Radu VOIA

(Continuare în pag a 8-a)

SIBIU 12 (prin telefon). Timp 
ideal, tribune arhipline (2 500 
de spectatori) și două echipe în 
vervă de joc, care au dferit 
un frumos spectacol handbalis
tic în întîlnirea amicală dintre 
reprezentativele masculine ale 
României și Elveției, încheiată 
cu scorul de 16—8 (8—3) în fa
voarea echipei noastre.

Firește, campionii mondiali au 
fost „vioara întîia". Ei au dat 
tonul jocului rapid, combinativ, 
de mare frumusețe, conducînd 
în permanență (cu excepția min. 
14 : 3—3). Formația Elveției,
impresionantă prin talia jucă
torilor ei, a luptat din răspu
teri pentru a se ridica la valoa
rea adversarei sale, reușind în 
destule momente acest lucru. 
Forma excelentă a apărării ro
mâne (în care s-au remarcat 
cei doi portari — Penu și Or
ban), ritmul drăcesc impus în 
atac de Radu Voina și verva

în cadrul zilei a doua a con
cursului internațional de atletism, 
desfășurat pe stadionul Karaiska- 
kis din Atena, Gheorghe Ghipu a 
ciștigat proba de 800 m cu un 
timp excelent, 1:45,9, performanță 
care reprezintă un nou record al 
țării. Vechiul record era de 1:46,4 
și aparținea tot lui Ghipu, stabilit 
anul trecut, la 4 iulie, la Nisa, cu 
prilejul semifinalei Cupei Europei. 
De remarcat că rezultatul alergă
torului bucureștean reprezintă a 
treia performanță europeană a se
zonului, după 1:45,1 Luciano Su- 
sanj (Iugoslavia) și 1:45,6 Andy 
Carter (Anglia).

Cifra noului record îl promo
vează pe campionul european de 
juniori al anului trecut intre cei 
mai buni specialiști europeni ai 
distantei celor două ture de sta
dion. Performanta realizată in ca

de șut a lui Dan Marin au în
clinat însă net balanța de par
tea elevilor lui Nicolae Nedef 
și Oprea Vlase. Aceștia din ur
mă au profitat de situație pen
tru a rula din nou pe handba- 
liștii tineri de la care se aș
teaptă confirmări (Grabovschi, 
Drăgăniță, Deacu și Tase).

Subliniind încă o dată frumu
sețea partidei, ritmul ei susți
nut și ambiția ambelor forma
ții, prezentăm marcatorii celor 
24 de goluri: Dan Marin (5). 
Drăgăniță (2), Licu (2), Tudosie, 
Grabovschi, Tase și Gunesch 
pentru România. Bohli (3), Nacht 
(2) Schăr (2) și Weber pentru 
Elveția.

Foarte bun arbitrajul cuplului 
Hans Roppelt—Hans Horalek 
(R. F. Germania).

Duminică, la Brașov. cele 
două echipe se vor întîlni din 
nou, în partida revanșă.

Horia ALEXANDRESCU

este egală obîecti- 
Ghipu și l-a fixat 

sintem

pitula Greciei 
vului pe care 
pentru acest sezon, dar 
convinși că posibilitățile sale sint 
mai mari, atît la 800 cit si la 1500 
m (la Atena, în prima zi, el cîști- 
gase proba de 1 500 m cu 3:40,5, 
cel mai bun rezultat al său din 
acest an). Desigur, curba ascen
dentă a formei sale își va găsi ni
velul maxim cu ocazia Jocurilor 
Balcanice de la Sofia și a campio
natelor europene de la Roma. 
Alte rezultate din concursul de la 
Atena : 400 m : Onissiforon (Gre
cia) 46,6, 110 mg : Wodzynsky (Po
lonia) 13,6, prăjină : Buciarski
(Polonia) 5,40 m, greutate : Feuer
bach (S.U.A.) 21,27 m. 100 m f : 
Irena Szewinska (Polonia) 11,3. 400 
m : Yvone Saunders (Canada) 51,6 
(record).

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CĂLĂRIE „PRIETENIA11

Cineva spunea inspirat: „Cîm- 
pia, pădurea și apa au deter
minai istoria Bucureștilor, 
i-au modelat destinul". Reali
tatea geografică și ecologică a 
stat îusă sub semnul trecerii 
anilor, peste care oamenii — 
elementul cel mal dinamic — 
au modelat peisagiul, au asimi
lat în anii noștri modernul 
marilor orașe, au redimensionat 
Capitala la necesitățile civiliza
ției socialiste. Dar cîmpia, pă
durea și apa au rămas defini
torii pentru așezarea Bucureș
tilor, pentru farmecul său, 
chiar dacă, în numele sistema
tizării, a dispărut din zona cen
trală a orașului ultimul braț de 
verdeață al străvechiului Codru 
al Vlăsiei. Acest braț ajungea,

Șl RECflfÂRII 
venind dinspre Șosea, pînă în 
Piața Romană.

Ar
Creșterea demografică și co

rolarul său firesc — o vastă o- 
peră de construcție, ambele pe 
fundalul viguroasei industriali
zări ce caracterizează Româ
nia în cei 30 de ani de la Eli
berare, au ridicat o multitudine 
de probleme în procesul de 
continuă adecvare a Capitalei 
la urbanismul modern. Este a- 
devărat că un oraș este rezul
tatul muncii, creației și pasiu
nii unor generații întregi. dar 
acest proces de devenire are loc 
pe un sol care trebuie ocrotit cu 
grijă, pentru ca transplantul de 
oțel și beton să prindă, pentru 
ca pădurea și apa, elemente 
binefăcătoare ale naturii, să-și 
păstreze locul absolut necesar 
în noul peisagiu citadin.

Asupra acestor aspecte de
finitorii pentru relația: crește
rea populației — urbanizare — 
spații de sport și agrement 
ne-am oprit în ancheta noastră 
efectuată în sectorul I al Ca
pitalei,^ sector care-și subsu
mează, totodată, inima Bucu
reștilor — cu vastele sale arte
re de mare densitate urbană, 
de simbioză a vechii Cetăți, cu

Anchetă realizată de 
Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

CRISTIAN GRIGORE ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA

DE DESCHIDERE
Reprezentativele de ju

niori ale Cehoslovaciei. 
Poloniei. Ungariei și
României s-au aliniat, 
ieri după-amiază. la
startul celei de a treia
ediții a competiției in
ternaționale de călărie 
„Concursul Prietenia", 
care se desfășoară pe 
baza hipică din Calea 
Plevnei. în prima zi. 
programul a cuprins 
proba de deschidere, 37 
de ccmcurenți disputin- 
du-si cu dîrzenie locul 
întîi. Tracul debutului 
și-a pus amprenta pe 
evoluția multora dintre 
tinerii călăreți. astfel 
că parcursul (înălțimea 
maximă a obstacolelor a 
fost de 1,25 m), cu toate 
că nu a fost nrea difi
cil. a pus destule proble
me. Au terminat fără 
greșeală doar 17 sportivi. 
Printre aceștia s-au aflat 
Istvan Kapoli (Ungaria) 
cu Aurel. Cristian Grigo- 
re (România) cu Călin, 
ștefan Ruska (Cehoslo
vacia) cu Fantom, Da
nia Popescu (România) 
cu Sonor. Jan Lipszyzski 
(Polonia) cu Raptus, ca
re — în urma abordării

cu siguranță a parcursu
lui de bază — lăsau să 
se înțeleagă că unul din
tre ei va termina în
vingător. într-adevăr. în 
baraj. Istvan Kapoli cu 
Aurel Intră primul P« 
pistă și încheie fără a fi 
penalizat. cronometrele 
înregistrind 29,9 s. Au 
urmat șapte călăreți 
(printre care și polonezul 
Jan Lipszyzski cu Rap- 
tus), ce au greșit, de fie
care dată, Ia o ..staționa
tă" (punctul cheie al 
parcursului), ieșind din 
lupta pentru poziția în- 
tii. După ei. Cristian Gri
gore cu Călin. Numero
sul public spectator a ur
mărit cu interes o evo
luție de foarte bună ca
litate, ce l-a propulsat pe 
Grigore, cu 0 p și 27,0 s. 
înaintea concurentului 
maghiar. Dintre ceilalți, 
doar Ștefan Ruska cu 
Fantom a mai reușit să 
termine fără să doboare 
vreun obstacol, dar cu 
27,8 s, în timp ce Dania 
Popescn cu Sonor și Mo
nica Ringheanu cu Be
gonia au greșit neaștep
tat. Dar, iată care este 
clasamentul : Cristian
Grigore cu Călin 0 p

Cristian Grigore cu Călin în timpul evoluției care 
i-a adus primul loc în proba de deschidere.

(27 s). 2. Ștefan Ruska
cu Fantom 0 p (27,8 s), 
3. Istvan Kapoli cu Au
rel 0 p (29,9 s), 4. Da
nia Popescu cu Arogant 
4 p (27,8 s), 5. Istvan 
Kapoli cu Hollo 4 p (28,4 
s), 6. Șandor Bekei 

(Cehoslovacia) cu Schai 
4 p (28,7 s).

Azi, de la ora 1G. șe 
desfășoară proba indivi
duală, iar mîine. de 1» 
ora 15, proba pe echipe.

Emanuel FANTANEANU
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arhitectură modernă — și uria
șul plămîn care este zona 
extracentrală de verdeață și apă 
a lacurilor și pădurilor înge
mănate.

..Armonizarea factorilor eco
nomici legați de densitatea con
struită a suprafeței și a celor 
care condiționează păstrarea cu 
grijă a mediului ambiant con
stituie o operație grea și plină 
de răspundere, mai ales că nu 
c vorba de o înțelegere îngus
tă a necesităților de azi, ci și de 
viitorul Bucureștiului nostru" 
precizează tovarășul Serghie 
Petculeț, prim-vicepreședinfe al 
Consiliului popular al sectoru
lui I. „In perimetrul pe care 
sintem chemați să-I gospodă
rim, monumentelor istorice, ma
rilor edificii social-culturale ale 
Capitalei. durate de mîinile 
harnice ale cetățenilor săi. mai 
ales în anii socialismului, și 
fondului de locuințe în continuă 
creștere. răspunzînd procesu
lui demografic similar și cerin
țelor sporite de confort ale

■ UN STADION :
■SI A RECĂPĂTAT... ZÎMBETUL:

Anul trecut, pe la începutul
■ primăverii, ploi torențiale au 

produs la Cisnădie revărsări de
■ apă. Furioase, apele au acoperit 

cu mii stadionul aparținînd ln-
■ treprinderii Textila din lo

calitate.
• — Parcă am fi fost pe vre-
n mea inundațiilor din 1970, îmi 
" amintește administratorul stadio- 
m nului, Carol Fandert, Terenul de 

joc devenise un... lac, iar șiroaiele0 de apă au distrus gardul îm
prejmuitor, porțile, tot ce au

■ întilnit în cale. Am fost ajutat! 
să reparăm stricăciunile, pentru

■ ca activitatea competițională să 
decurgă normal.

■ Am aflat că, alături de iubi- 
torit sportului de la întreprin-

■ cLerea Textila, au muncit mult, 
— în orele lor de răgaz, tineri șt
■ vîrstnici de la fabrica vecină 
» I.I.S, Mătasea roșie. Și, în timp

ce peste mîlui rămas in urma
H scurgeri? apelor zgura neagră 

a înlocuit gazonul, pentru ca e-
■ chipa Textila Cisnădie să poata 

susține meciurile din Divizia C.
■ gospodarii de aci s-au gindit să 

îmbogățească zestrea bazei spor-
■ tive. o mare groapă a tost 

umplută cu pămînt trasîndu-se
■ apoi laturile unui „dreptunghi" 

de antrenament. A fost montat
■ un gard împrejmuitor mai fru

mos dedt cel vechi, s-a adus
■ nisip pentru sectoarele de atle- 

tlsm, iar brațe harnice au trans-
■ portat mii de metri cubi de pâ- 

mint, necesari pentru amenajarea
■ unei noi tribune in partea opu- 
H să celei existente. întreaga bază
■ *■■■■«■■■■«

EUGEN MÂNDREA, ZIMNICEA. 
Expresia „fotbal total**, apărută în 
ultimul timp și definind fotbalul zi
lelor noastre (cel... teoretic, cel 
puțin) trebuie înțeleasă astfel: 
Intr-un meci de fotbal, toată lumea 
atacă, toată lumea se apără. Dar. 
pentru aceasta, este necesară o to
tală mobilizare fizică și morală. Și 
nu este vorba de o. .. modă. De 
fapt, din totdeauna, fotbalul așa ar 
fi trebuit să fie jucat.

TAISIA PUȘCAȘU, BUCUREȘTI. 
Vă este drag Rapidul? De ce. atunci, 
vreți să-l mai necăjiți în aceste mo

mente cu epigrame atit de răută
cioase ? Oricum nu duceți lipsă de 
sare și piper. Atenție doar ia. . . * 
doze.

A. PÂULESCU, BUCUREȘTI. Go
lul victoriei, în finala C.M. de fot
bal, a fost înscris de MUUer din 
centrarea lui Bonhof, și nu a lui 
Holzenbein. cum ați ,,văzut- dv. la 
televizor. Nu este cazul, deci, ca 
noi să facem o rectificare. Cel mult, 
dv. !

MIRCEA DUMITRESCU, PLOIEȘTI. 
In ultima etapă a Diviziei A, la 
fotbal, ediția 1968—G9, F.C. Argeș a 
Învins pe A.S.A., la Tîrgu Mureș, cu 
3—o. Retrogradată în min. 84, echipa 
locală a revenit în Divizia A în 
min. . . 85, odată cu golul înscris de 
Badea, la Constanța. în poarta altei 
candidate la retrogradare, Progre
sul. Petrolul s-a salvat, învingînd 
In această ultimă etapă, la Ploiești, 
cu 4—1, pe Politehnica Iași.

MARIELA TOMA, SINAIA. Ați și 
uitat ? în actuala ediție a „Cupei 
Davis”, echipa Statelor Unite a fost 

paqg 2-o Sportul n

populației, li se adaugă un vast 
teritoriu natural de sute de 
hectare, unde locuitorii, indi
ferent de cartier și vîrstă, se 
simt atrași, ca de o adevărată 
oază de verdeață, aer și apă. 
Parcurile din sectorul nostru : 
Kiseleff, Floreasca. Bordei. He
răstrău, Băneasa însumează 80 
de hectare, iar zona lacurilor — 
Băneasa, Herăstrău, Floreasca 
— 187 de hectare. Cred că din 
acest punct de vedeie ne si
tuăm pe primul Ioc printre sec
toarele Bucureștiului, ceea ce

;..ȘI NOI HECTARE
Dar chiar și o asemenea zes

tre impozantă se cere nu numai 
gospodărită cu grijă, ci și spo
rită. Ne-o argumentează cu ci
fre și fapte extrase din reali
tatea acestui an aniversar, din 
planurile lunilor ce vin. 
ing. Vasile Zaharia, directorul 
Administrației domeniului pu
blic, și ing. Maria Haneș, șefa 
serviciului control și disciplină 
în construcții, din cadrul secto
rului 1.’

V.

sportivă a fost îngrădită cu un 
gard din prefabricate. De ase- ■ 
menea s-a executat în jurul sta
dionului un sistem de canaliza- ■ 
ro în vederea preintîmpinării 
distrugerilor în cazul unor even- ■ 
tuale calamități,

,, Tinerii din întreprinderea 
noastră, ne spunea tovarășul g 
Nicolae Roman din conducerea 
asociației „Mătasea roșie*, s-au ■ 
simțit datori să acționeze umăr 
la umăr cu cei de la A.S. Texti- ■ 
la. deoarece și salariații din uni- 
tatea noastră beneficiază de te- ■ 
renurile de handbal, volei, fot- — 
bal și sectoarele de atletism ca ■ 
și cînd ele ar fi o proprietate 
comună. Să știți că la reame- ■ 
najarea stadionului și-au mal — 
adus o însemnată contribuție e- ■ 
levii școlilor generale și licee- B 
lor, precum și tinerii și vîrstni- “ 
cil de la Filatura de bumbac4*, g

Din cele spuse de interlocutor 
am dedus nu numai existența ■ 
unui lăudabil spirit de colabora- 
re ci și interesul cetățenilor de ■ 
diferite vîrste și profesii pentru 
mărirea perimetrului sportiv al “ 
urbei lor. Argumente ? La Cis- M 
nădie urmează să înceapă, in ® 
parctd orașului, unde se află și ■> 
un lac de agrement, lucrările de 
amenajare, prin muncă patrio- n 
tică și cu sprijinul Consiliului 
popular, a unor suprafețe desti- B 
nate tenisului de cimp și voleiu
lui, precum și a zece mese de ■ 
tenis din beton.

Tr. ANDRONACHf B

■ HBBKaBBKBBg

eliminată de Columbia, iar aceea a 
Australiei, de India. învinșii au ju
cat fără Smith, Connors, Stockton 
și, respectiv. Newcombe, Laver și 
Rosewall.

ION MICA, BRAȘOV. Arbitrul 
Taylor n-a făcut altceva decît să 
aplice regulamentul, care nu condiți
onează acordarea unei lovituri de 
la 11 metri decit de felul infracțiu
nii și de locul unde a fost săvîrșită, 
și nicidecum de minutul în care se 
afla partida. Atît minutul 1, cît și 
minutul 90 fac parte din joc. Poate 
că Taylor a adus aminte acest lu
cru multor arbitri, prin decizia pc 
cape a dat-o I

MARIANA POPA, CLUJ. lUe Năs- 
tase împlinește 28 de ani, la 19 iu
lie. Și, cum în zilele ce vin are loc 
la București și întâlnirea pentru „Cu
pa Davis“ cu Franța, îmi place să 
cred că admiratorii lui Năstase. prin
tre care vă numărați și dv., vor 
avea ocazia să-1 felicite de două ori»

GHEORGHE CIORNEI, DUMBRĂ
VENI. Cele mai mari scoruri în 
campionatul Diviziei A ? S-a înre
gistrat un 12—0, în ediția 1947—48, în 
meciul u.T.A. — Jiul! In aceeași 
ediție, echipa arădeană a întrecut 
pe F.C. Ploiești (a nu se confunda 
cu Petrolul) cu 11—0, iar pe Dinamo’ 
B București cu 11—1. Dar îmi amin
tesc și de scorul de. . . 13—0. reali
zat în ediția 1946—47, în întîlnirea

Carmen — Prahova. Și lista nu e 
epuizată. Multe goluri au fost înscri
se și într-un meci C.F.R. Timișoara 
— F.C. Craiova, care s-a încheiat, 
de altfel, cu un scor <‘u totul ne
obișnuit: 7—5. Să vă spun și scorul 
cel mai mare realizat în deplasare: 
C.C.A, (Steaua) — Dinamo (Sport 
Club) Bacău: 8—0. La Bacău ?

Ilustrații : N. CLAUDIU

SPATII VERZI
presupune o responsabilitate 
sporită pentru amenajarea ți 
întreținerea acestei zone de in
teres general. Prin această pris
mă, ștrandurile, debarcaderele, 
pistele de canotaj, terenurile de 
sport, spațiile de joacă și agre
ment, care împînzesc această 
zonă, sînt menite să contribuie 
efectiv la recrearea și distracția 
cetățenilor, la refacerea forței 
lor de muncă, într-un cadru ci
vilizat și tot mai adecvat ce
rințelor acestora" — a adăugat 
tovarășul prim-viceoreședinte.

SE ADAUGĂ ÎN 1974 !

Astfel, vor fi create noi. spa
ții verzi (25 ha.), iar două noi 
zone de agrement se vor adău
ga celor... clasice : la Străulești 
și Băneasa — str. Madrigalu
lui, unde, cu ajutorul cetățe
nilor și al întreprinderilor me
gieșe, pe lingă plantații vor fi 
amenajate ștranduri, locuri de 
joacă și sport. Pe cele 20 de te
renuri noi de joacă (5 600 m2), 
copiii vor găsi 80 de aparate de 
joacă. Orientarea Consiliului 
popular în acest sens ne este 
relevată de tovarășa Maria Ha
neș : se tinde spre gruparea te
renurilor de joacă și sport pen
tru copii Pe lingă grădinițe și 
școli. Motivul ? -Sînt mai bine 
folosite și îngrijite. De altfel, 
ni se spune, toate școlile din 
sector au deja terenuri de 
sport, iar ca premiere așteptate 
în acest sezon ni se citează ba
zinul de înot de la Liceul 34 
(Floreasca) și sălile de sport de 
la școlile generale nr. 4 (Bd. 
llie Pintilie) și nr. 5 (Amzei), 
construite din fondurile consi
liului popular. Toate grădinițele 
de copii construite în anii 1973 
și 1974 au fost dotate cu terenuri 
de joacă '(nisipar, aparate, spa
liere).

Iar spațiile destinate jocului 
în cartiere au fost date — 
printr-o măsură recentă a con
siliului popular — în adminis
trarea și întreținerea comitete
lor de cetățeni din circumscrip
țiile electorale, ne comunică 
ing. V. Zaharia. Aceasta nu în
seamnă, însă, că organul terito
rial al administrației de stat nu 
se mai ocupă de această im
portantă problemă. Ou mijloa
ce de transport, materiale de 
construcții și aparataj specia
lizat de întreținere, primăria 
acordă sprijin, prin secția de în
treținere, drumuri și spații verzi, 
în fiecare primăvară. Numai 
în acest an, de pildă, peste 
200 ha de spații verzi au fost 
reamenajate, prin plantarea a 
cca. 2 600 000 de flori și 5 000 
de arbori și arbuști.

Ne-am interesat dacă în cvar
talul de locuințe Dorobanți —- 
ce-și așteaptă locatarii în aceas
tă vară aniversară, cînd Bucu- 
reștiul mai găzduiește și Confe
rința mondială a populației sub 
egida O.N.U. — ău fost concepu
te și perimetrele recreării în aer 
liber. Ni s-a răspuns de către 
factori responsabili că folosirea 
judicioasă a suprafeței eonstrui- 
bile a presupus și destinarea 
unor spații de joacă, și a zone
lor verzi. Ceea ce constituie, 
credem noi, o concluzie fi
rească la ancheta noastră, ex
trasă din actualitatea imediată 
a acestui sector al Capitalei.

LOTO—PRONOSPORT
INFORMEAZĂ...

Programul concursului Prono
sport de miine este alcătuit cu 
meciuri din cea de a doua etapă a 
„Cupei de vară" competiție cai’e 
asigură continuitatea activității fot
balistice interne pînâ la începe
rea noului campionat.

Programul este următorul : I : 
Textila Sebeș — Unirea Alba lu- 
lia ; II : CJ.L. Blaj — Metalul 
Cugir-; III Aurul Brad — Mine
rul Te.liuc ; IV : Victoria Călan — 
CFR Simeria ; V: Dacia Orăștie 
— Minerul Ghelar : VI : -Cimentul 
Turda — Dermata Cluj ; VII : Uni

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 12 IULIE 1974
FOND GENERAL DE CiSTIGURI : 961.660 lei.
Extragerea I : 73 90 6 47 63 64 13 46 39
Extragerea a !l-a : 22 50 71 65 32 9 78 77 83
Plata cîștiqurilor de la această traqere se va face astfel : în Capitală 

de >la 22 iulie pîrră la 12 septembrie 1974.
in țară de la 24 iulie 1974 pînâ la 12 septembrie I974 inclusiv.

CĂRȚI NOk ÎN EDITURA STADION

SĂ NU UITĂM MEXICUL!*)

Campionatul mondial de fot
bal, ediția 1974. și-a desfășurat 
ultimul act. Editura Stadion ne

0 VIAȚĂ DEDICATĂ CĂLĂRIEI*)
Felix Țopescu nu mai are, 

credem, nevoie de prezentare. 
Cunoscutul călăreț — ciștigâtor 
a peste 500 de premii în' con
cursurile interne și internațio
nale —, comentator pentru Te
leviziunea Română a marilor 
întreceri de la Mexico sau 
Miinchcn, din cadrul Olimpia
delor, sau de la Aachen, La 
Baule, Bratislava, Belgrad, Vie- 
na — ca să nu numim decit cî
teva importante centre ale că- 
lăriei — se va prezenta, in zi
lele ce urmează, în fața iubito
rilor sportului călare cu un vo
lum de memorii intitulat „30 
de ani in șa". Cartea este in
teresantă, eu atît mai mult cu 
cît ea nu este numai povestea 
vieții unui mare sportiv, ci și 
istoria unui sport care are în 
panoplia sa una dintre primele 
medalii olimpice cucerite de 
.reprezentanții României. Bogă
ția de date statistice — oferite 
cititorilor intr-o reușită formă 
publicistică — fotografiile do
cument concură la buna reali
zare a acestei lucrări, pe care,

ATLETISMUL ROMÂNESC LA 60 DE ANI*)
. a. -

Lucrare complexă de istorie 
și sinteză, cartea este — 
intenție mărturisită în cuvîn- 
tul introductiv al autorilor — 
un omagiu adus atletismului 
românesc, tuturor celor care 
prin faptele lor au înscris file 
de aur în cartea atletismului, 
în cartea de onoare a sportu
lui nostru.

Apariția lucrării 
împlinirea a șase 
activitate atletică

marchează 
decenii de 
organizată

în România. Este deci, într-un
fel, un moment de bilanț. In 

rea Dej — Tehnofrig Cluj ; VIII : 
Gloria Baia Mare — Minerul Băl
ța; IX : I.O.R. București — Triumf 
București : X : Șoimii TAROM — 
T.M.B. ; XI : Tehnometal Bucu
rești — Flacăra roșie București ; 
XII : Ancora Galați — Tehnometal 
Galați ; XIII ; Portul Brăila — Vi
forul Brăila.

Vă recomandăm să consultați 
Programul Loto-Pronospbrt din a- 
ceastă săptămînă care conține a- 
mănunte despre echipele prezente 
in etapa de miine. 

face, îr-să, plăcuta surpriză ca, 
acum, cind discuțiile despre 
W.M. sînt încă în plină efer
vescență, să ne ofere cartea lui 
Angelo Niculescu, „Corabia cu 
11 pasageri", care reînvie dru
mul parcurs de echipa națio
nală de fotbal pentru a ajunge 
în Mexic, precum și eveni
mentele din „clipele fierbinți", 
ale fotbalului nostru. Scrisă cu 
vervă— cititorii au luat un 
prim contact urmărind frag
mentele publicate în „Scinteia 
tineretului" și „Flacăra" — 
cartea oferă marelui public in
teresante amănunte (dublate de 
un bogat capitol fotografic) din 
„culisele" luptei pentru intra
rea în elita fotbalului mondial. 
Peste cîteva zile, volumul Iui 
A. Niculescu se va afla în li
brării. Sintem convinși că cl se 
va bucura de o largă audiență.
•) A. Niculescu, Corabia cu 11 
pasageri. Editura Stadion, 1974, 
344 pag., lei 12.

sintem siguri, cititorii o vo-r 
accepta nu numai cu interes, 
dar și cu plăcere.

F. EMANUEL
*) Felix Țopescu — 30 de ani 
in sa. Editura Stadion, 1974, 139 
pag., lei 8,59 

același timp. însă, Unind sea
ma că atletismul, sport uni
versal, are o istorie milenară, 
șaizeci de ani reprezintă mo
mentul unui nou start, spre 
performanțe tot mai înalte.

Aprecierile care se pot face 
asupra lucrării vizează mai 
multe planuri. Merită sub
liniată în primul rind idfeea 
alcătuirii lucrării, pe care a- 
tletismul nostru o merite. Ea 
a cerut eforturi considerabile, 
consultarea unui material do
cumentar foarte complex, pu
nerea de acord a unor măr
turii scrise "Sau verbale con
tradictorii în special pentru 
perioada de pionierat. Lăuda
bil efortul autorilor — antre
norul federal Nicolae Mără- 
șescti și inginerul chimist Lu
cian Vințan, -un pasionat al 
atletismului — de a asigura 
un echilibru cărții prin îmbi
narea părții narative cu nu
meroasele date statistice, care 
face din carte nu numai un 
document foarte util dar și o 
lucrare interesantă, care tre
buie să-și găsească loc în bi
blioteca oricărui iubitor al 
atletismului. (VI. M.)
*) N. Mărășescu, L. Vintan — 
Atletismul românesc. Editura 
Stadion 1974, 254 p, 11 lei.

SiMBATA
CALARiE: Baza hipică din Co

lea Plevnei, de la ora 16: ,,Con
cursul internațional Prietenia*4.

SĂRITURI ÎN APĂ: Ștrandul 
Tineretului, de la orele 9 și 17: 
campionatul republican de copii.

TENIS: Terenul Progresul, de 
la ora «4,15: deschiderea ofici
ala a întrecerii amicale Româ
nia — Ungaria, urmată de par
tida de dublu.

TIR: Poligonul Băneasa, de la 
ora 8,30: întreceri în cadrul ,,Cu
pei tineretului14 (probele de pis
tol și armă).

DUMINICA
CĂLĂRiE: Baza hipică din Ca

lea Plevnei, de la ora 15: ,.Con
cursul international Prietenia”.

SĂRITURI ÎN APĂ: Ștrandul Ti
neretului, de la orele 9 și 17: 
campionatul republican de copii.

TENIS: Terenul Progresul, de 
la ora 14: România — Ungaria, 
partide de simplu.



SĂNĂTATE, DESTINDERE,
CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE EEORT
I

n preocupările asociațiilor sportive din întreprinderi și instituții se face din ce in ce mai 
mult simțită introducerea și extinderea gimnasticii la locul de muncă. Element cu multiple 
influențe tonice asupra stării de sănătate a muncitorilor, reconfortant al sistemului 
nervos și, nu în ultimă instanță, factor de creștere a productivității muncii - gimnastica 
in timpul pauzei de producție a devenit, in multe locuri, un instrument de lucru al cabine
telor medicale și al celor de cultură fizică medicală.

în raidurile întreprinse de noi am constatat cu satisfacție că atît conducerile asociațiilor, cit și 
comitetele sindicatelor, îndrumate și sprijinite de comitetele de partid, depun eforturi remarcabile pen
tru ca această prevedere a Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie - martie 1973 să devină rea
litate. Ne-cm întîlnit, insă, și cu aspecte din care rezultă că preocuparea in direcția amintită nu se 
ridică la nivelul dorit. Astfel de deficiențe se cer grabnic remediate.

GIMNASTICA 
LA LOCUL
DE MUNCA

DUPĂ 5 MINUTE DE GIMNASTICĂ,
INIMA ȘI SISTEMUL NEUVOS SINT MAI SĂNĂTOASE!
Cabinetul de cultură fizică medicala al fabricii de ciorapi din Sebeș, județul

BUCUREȘTI: DE LA 6000 
LA 45000 DE PARTICIPANT!
• Succese notabile datorate bunei organizări
• Deficientele pot fi — si trebuie — inlălurate

Alba, a inițiat și coordonează complexul de exerciții in pauza de producție < Este necesara respectarea propriilor planuri
de masuri

Repriza de gimnastică in secția cotton T

...La ora 9. apoi la ora 18, mun
citoarele fabricii de ciorapi „Sebe
șul- din orașul cu același nume din 
județul Alba rezervă, în fiecare 
zi cite 5 minute, in schimbul de di
mineață și in cel de dupâ-amiază. 
timp pentru o repriză de gimnasti
ca. O întrebăm pe controloarea de 
calitate Elisabeta Pădureanu, din 
secția Circulare I : --S-ar putea Și 
fără acest complex de 8 exerciții **• 

..Si£ur că s-ar putea 
Dar nu cred că cineva ar mai vrea 
să renunțe"..

Sînt peste 5 ani de dna o adeptă, 
i-am spune fanatica, a unei pauze 
active în procesul de producție al 
muncitoarelor de la fabrica amintită 
se dedică unei activități care, pe 
plan mondial. își găsește tot mai 
mulți aderenți tocmai datorită efec
tului ei curativ: gimnastica la 
locul de muncă. Asistenta medicală 
principală Ileana Bojița — despre 
ea este vorba — și-a pregătit aceas
tă adevărată bătălie nu numai cu 
multă migală, dar mai ales cu stu
dii îndelungate de ordin medical, 
psihologic și sociologic. A studiat 
zeci de volume, și-a extras notițe, 
a consultat specialiști reputați din 
localitate și din Canitalâ. Apoi a 
trecut la efectuarea de sondaje, mai 
întîi pe grupe mici, de cite 
muncitoare, apoi pe grupe mai mari, 
pîhă cînd a reușit — așa cum am 
constatat și noi cu cîteva zile în ur
mă — să ^completeze fișe biome
trics și scheme somate-organice 
pentru aproape 2 ooo de salariate 
care lucrează în secțiile eu gradul 
cel mai înalt de activitate în pozi
ții statice pe timpul celor 8 ore de 
producție. încheiat acest prim capi
tol. a trecut la al doilea : îuiiința- 
rea unui cabinet de culturi fizică 
medicală în incinta fabiicu. Nu 
vom face referiri la alte multiple 
activități ce se desfășoară aici. ci

EXEMPLE CONSTANTELE
5

Și în județul Con
stanța se extinde, din 
ce în ce mai bruit, 
gimnastica la locul 
de munca. Convinși 
de binefacerile exer
cițiului fizic, tot mai 
mulți cetățeni îl prac
tică cu regularitate 
în pauzele de lucru, 
în marele nostru port 
maritim peste 1 000 de 
salariați din 5 între
prinderi fac gimnasti
că la locul de mun
că, în fiecare din ele 
fiind un instructor 

care răspunde de bu
nul mers al acțiunii, 
care controlează și 
îndrumează modul de 
execuție : cooperativa 
„îmbrăcămintea" (N. 
Dumitrov), întreprin
derea integrată de li
nă (D. Anghel), secția 
de covoare a între
prinderii de gospodă
rie și industrie locală, 
Fabrica textilă „Do
brogeana" (Ion Tone), 
P.T-T.R. (Gh. Belu). 
Tn perspectivă, extin
derea gimnasticii la

doar la una singură : coordonarea 
gimnasticii Ia locui de muncă. In 
ce constă aceasta ? Tn primul rtnd. 
în stabilirea unui complex de exer
ciții optim, ținînd scama de specifi
cul secției în care lucrează munci
toarele. S-a pus accent. în funeți *■ 
de rezultatele studiilor întocmite, pe 
exerciții de îmbunătățire a respira
ției, de corectare a pozife* coloa
nei, de activare a circulație: perife
rice a sîngelui s.a-m.d. în 7 secVi: 
finisat 1 și n, încheiat I, U și III, 
cotton I și n. iar de câtva tzmn ș: 
în secția personal tehnico-admire — 
trativ se practică reprize de gim
nastică de dte 5 minute zilnic. Ca
dru cu pregătire de specialitate. 
Ileana Rojițâ a dorit sâ afle, după 
ce s-a încheiat un an de gimnasti
că. ce anume efecte a produs aceas
tă activitate asupra stării de sănă
tate a muncitoarelor. Rezultatele 
sînt. cum era de așteptat mai mult 
decît îmbucurătoare : indicii de îm
bolnăvire și. implicit, de concedii 
medicale au scăzut. deși numărul 
femeilor angajate a crescut intr-una.

Mai înainte de â ne referi la alte 
cîteva aspecte ale gimnasticii la lo
cul de muncă, să descriem, pe scurt, 
o astfel de repriză. în ideea că ex
periența bună de la Sebeș se va 
generaliza : cu o jumătate de minut 
înainte de ora fixată pentru pauză, 
la stația de amplificare este pusă 
banda pe care se află înregistrate 
exercițiile. După ce li se adresează 
cu un „Bună ziua, tovarășe “. Hear a 
Bojiță le explică foarte sumar con
ținutul fiecărui exercițiu, după care 
începe comanda și încheie cu . Spor 
la treabă

Desigur, conducerea întreprinderii, 
organizația de partid, comitetul siit- 
dicatului au contribuit efectiv la 
introducerea dar. mai ales, la gene
ralizarea practicării gimnasticii în 

locul de muncă și în 
portul și Șantierul 
naval din Constanța, 
la I.M.U.M. și Ci
mentul Medgidia, la 
I.I.L. Hîrșova ș. a. 
După cum se vede, 
sînt preocupări ce 
merită a fi consem
nate. practicarea e- 
xercițiului fizic du- 
cînd la o evidentă 
creștere a producti
vității muncii.

Cornel POPA
coresp. județean 

pauza de producție. Tovarășa: Do- ' 
rin LAdaru. directorul adjunct al I 
fabricii, ne spunea : -Am fost de 
acord încă din prima zi cîud am 
aflax ce se... pune la cale, cu intro
ducerea gimnasticii. După eei* S mi
nute de exerciții se tA i'irt • învio
rare evidentă a muncitoarelor Ne 
propunem să extindem această ac
tivitate in toate seețuie unde oro- 
cesul de producție permite-* Maria 
Ba cită. secreta.-a comliexuîui de 
partid al fabrică : JAeritui cei mai 
mare in introiltic-rea acestet ferim* 
de recuperare Și fortificare a sănă
tății revine asistentei medicale Ilea
na Bojiță. Insistențele ei. dar mai 
ales argumentele știinnliee ce ni 
le-a oferit ne-au convins că. 3 mi 
nute de rimnasric,, sint utile mun- ! 
citoarelor".

Un mare sprijin in intȚOducerea 
gimnasticii a fost primit din partea 
Comitetului orășenesc Sebeș al 
P.C.R.. precum și a CJEFS Aibă. 
Tovarășa Floarea Stricatu, se
cretară a Comitetului orășenesc al 
P.CJR. și președintă a C.O.E.F.S. 
Sebeș, este de părere că ..gimnastica 
in pauza de producție contribuie mt 
numaj menținerea și fortificarea 
sănătății, dar si Ia CRFȘTERF ' 
PROUUCTIVrT.VJTt MUNCII". Ir, 
toată această acțiune, insă. pc tfe- 
sorii de educație fizică dm Sebeș nu 
au găsit de cuviință sâ-și aducă nici 
o contribuție. Credem că nu este 
normal.

In îneboiero am solicitai opinia 
prof, tituv. dr. docent Andrei De
meter. da la ratedra de anatomi.* 
și fiziologie a IXF-S. : „Exercițiile 
de gimnastică in pauza de produc
ție au un mare rol recotnptutsstor 
al forțelor muncitoarelor. Constituie, 
de asemenea, un bun sedativ al sis
temului nervos și un factor deco
nectant evident*. De altfel, doctor-' 
Andrei Demeter își va spune deta
liat opiniile, deoarece lucrează la <• 
comunicare în urma învestigațHîor 
făcute la Sebeș.

Ion GAVRItESCU 

PASIUNE

La fabrica de piele și mănuși din Tg. Mure?, de altfel întreprindere 
fruntașă, cu multe succese în îndeplinirea planului de producție, șe acordă 
o atenție deosebită și activității sportive, in special practicării gimnasticii 
la locul de muncă. Sub îndrumarea neobositei activiste pe tărim sportiv 
Magdalena Fabian (maistră la una din secții), muncitoarele fabricii dedică 
zilnic cîteva minute exercițiilor fizice. La reluarea lucrului, s-a constatat 
că fiecare lucrătoare este mult înviorată, că puterea de muncă a crescut, 
că atenția este sporită în toate sectoarele de activitate.

lată un exemplu demn de urmat !
C. ALBU — coresp.

. in anul 1973 s-a practicat gimnastica 
la locui de muncă in 30 de umtcti 
bucureștene, de către 6 000 de Dcrbc»- 
panH. Urmare a-rectâ o Hotărî ni Ple
narei CC ol P.C.R. din februarie—/vor
be 19?3 $i a acțiunilor mo» le<ma ale 
forurilor răspunzătoare, in acest an s-c 
ajuns la un număr d? 45 OOC de scîc- 
riot* (în pionul C.M.E-F-S. Btcuresb se 
prevede pinâ la șhrsîtul anului angre
narea unui număr de 61 000 de proc- 
ticanti). din circa 50 de t«wrea.-»nded ș» 
instituții- Puterr. așadar, consemna o 
c-«stere substandard a numărului celor 
care, ocum, sint convinși de avantajele 
practicării acest?- forme de n iscare.

INIȚIATIVELE AU DAT 
ROADE...

Aceste realizări oot fi puss pe seama 
unei bune orientări generale, conform 
căreia forurile cu atribuții au conlucrat 
în direcțiile convingerii salarîaților, spo
ririi inițiativelor locale de formate a 
instructorilor specializați, creșterii în
țelegerii arătate de către conducerile 
unor unități pentru o cit mai bună 
organizare și desfășurare a acțiunii, di
fuzării unor materiale propagandistice 
(afișe, pliante, complexe de exerciții 
etc.). Moi mult, s-a constatai chior din 
partea celor direct interesați — sălci ia- 
ții - dorința de a se introduce și in 
secțiile seu atelierele în care lucrează 
cele cîteva minute de destindere și re
cuperare fizico.

Cu prilejul unor vizite recent efec
tuate la întreprinderile Flacăra roșie. 
Crinul, I.O.R.. 7 Noiembrie. U.M.B.
(sectorul 4). Autobuzul, fabricile de în
călțăminte D^mbo'a.ta și Pionierul, Pre
fabricate (sectorul 5). M.T.Tc., Grivtțo 
Ros e. Ascensorul (sectorul 3). ne-am îr*- 
tilnit cu cîteva aspecte interesante pe 
care le vom trece în revistă dată fiind 
moortaeta lor generala : profesorii de 

educație fizică de la școlile din sectoa
rele 4 și 3 au contribuit direct la or
ganizarea complexelor de exerciții in 
anumite umtoti industriale apropiate : 
s-au înregirtrot remarcabile realizări în 

unitățile mici (pînă la 60—70 de sala
riat;) aparținind cooperației meșteșugă
rești : introducerea gimnasticii și în în
treprinderile care nu ou condiții la 
scară generală, dor in secțiile și ser- 
• - e ce permit acest lucru (Grivița Ro
se Uzinele Republica, I.C.P.E.T. ș.a.).

... DAR NU PESTE TOT!
Dintre concluziile raidului nostru tre

buie să aducem, insă, în discuție și 
unele aspecte mai puțin plăcute, ele» 
fiind generate în majoritatea cazurilor 
de ca-ize subiective, lată, de pildă, că 
în unități cu mari posibilități gimnas
tica în pauza de producție nu consti
tuie o preocupare a asociațiilor spor
tive, comitetelor sindicatelor și aia 
U.T.C. La Policolor, Stăruința, Unirea nu 
se acționează cu operativitate și fer
mitate în această direcție, iar faptul

• MARTA MEREANU — secre
tara comitetului de pa»’tid la 
Uzinele Electronica — platforma 
Pipera (S.M.R.T.V.) : Este foarte 
adevărat că, în momentul de 
față, gimnastica la locul de 
muncă, se bucură în unitatea 
noastră de succes. Este practi
cată de aproximativ 3 000 de sa
lariați. Instructori sînt înșiși 
maiștrii. cei care supraveghează 
bunul mers al procesului de pro
ducție, Am spus că in momeniul 
de față gimnastica la locul de 
muncă se bucură de succes in- 
tructt trebuie recunoscut că la 
început in această privință am 
intimpinat greutăți. Au fost mun
citori care considerau cele cîteva 
minute dedicate exercițiului fizic 
o oboseală în ptus. Ci nu cete 
așa s-au convins pe parcurs, iar 
astăzi mulți dintre cei care 1'1- 
ccau opoziție practică gimnastica 
și acasă, dimineața sau seara.

DAN GUGU — inginer, pre
ședinte al asociației sportive 
. \utomatica“ : tn fiecare zi, la 
ora 10. 800 de muncitori și mun
citoare din secțiile II și IU 
-electric* transformă lulele in 
care lucrează, timp de cîteva mi
nute, in două imense săli de 
sport. Sub îndrumarea șefilor de 
brigadă Gh. Haimagiu. Gh. Pir-' 
ran. I. Herțeg. I. ștefănescu, a 
controlorului tehnic N. Cojocar a 
sau a muncitorului D. Bogodoi. 
tinerii și chiar mai vîrsinicii din 
secții execută un complex de 
exerciții, cu toată atenția și con
știinciozitatea omului convins că 
ceea ce face este spre binele lui. 

Despre roadele gimnasticii la 
locul de muncă aș putea spune 
multe, eu însă am să mă rezum 
in a sublinia un lucru v?. care 
îl consider ca deosebit de eloc
vent. Anul trecut. înaintea intro
ducerii gimnasticii la locul do1 
muncă, asociația noastră spor
tivă număra 400 de membri,^ iar 
astăzi numărul acestora a ajuns 
la 1200.

:mpieteoză asupra sporirii, la nivelul 
cerințelor și posibilităților, a numărului 
de cetățeni angrenați în practicarea 
exercițiului fizic. în alte unități, deși 
s-au făcut eforturi pentru început, gim
nastica la locul de muncă se practică 
cu intermitențe, situație care nu con
tribuie la statornicirea unui bun și fo
lositor obicei. ★

in aceste condiții se face necesare, in 
primul rînd, respectarea cu strictele a 
planurilor de măsuri, pe care, cu două 
luni în urmă, asociațiile sportive și 
le-au alcătuit cu ocazia adunărilor de 
dări de seamă și alegeri. In ele se pre
vedeau, printre altele, măsuri ferme, fia 
pentru introducerea activității de gim
nastică in unitățile respective, fie pentru 
extinderea sau îmbunătățirea conținutu
lui ocestei forme de mișcare.

Paul IOVAN 
Radu TIMOFTE

Sportul Pog. a 3o



VA PREZENTAM NOILE PROMOVATE ÎN DIVIZIA A

F.C. GALAȚI-0 PRIMĂVARĂ FRUCTUOASĂ!
Au trecut opt, ani de eind Side- 

rurgistul Galați a părăsit prima 
divizie. De atunci, încercările di
feritelor formații din orașul de pe 
Dunăre de a reveni în ,,A“ s-au 
dovedit infructuoase. Dar, iată că, 
in primăvara aceasta, speranțele 
suporterilor clubului de fotbal de 
a-și vedea favoriții ca lideri ai se
riei I s-au împlinit : în etapa a 
29-a F. C. Galați a preluat șefia 
de la rivala ei, Gloria Buzău, 
și n-a mai eedat-o pînă la înche
ierea întrecerii, pnomovînd astfel 
în Divizia A.

Performanța formației din Ga
lați este deosebită, deoarece ea s-a 
concretizat, în special, în primăva
ră. La reluarea campionatului, 
„F.C.“-ul a pornit la drum cu un 
handicap de șase puncte de lide
rul seriei, ca în final să aibă un 
avans de patru punere față de

F-c- Galați zîmbește Diviziei A... De la sltnga la dreapta, sus: Dan Coe. Ion Morohai. Nicu Ion, Iosif 
Casta ian, Iiie Hagioglu, Stan Gheorghiu, Marian Pătrașcu, Dan Georgescu, Victor Capotă, llaret Ene. Guță Tănase 
— antrenorul echipei, jos: Anghel Manciu, Constantin Bezman, Ion Manea, Ion Ionică, Costin Pavel, Dumitru 

Straț IT, Aurel Pastia, Tiberlu Gîdoiu. Din fotografie lipsește Dan Băcescu. Foto: D. ADDEA — Galați

„Criteriul școlilor sportive"
După ce, timp de o săptămînă, 

cele zece echipe calificate pen
tru a V-a ediție a turneului fi
nal al ,,Criteriului școlilor spor- 
tîw" s-au pregătit în comun pe 
terenurile Liceului de fotbal și 
Letea din Bacău, luni 8 iulie 
s-a disputat prima etapă a tur
neului piopriu-zis.

Partidele au debutat spectacu
los, unele dintre ele încheln- 

du-se cu rezultate-surpriză, se* 
ria acestora fiind deschisa de 
un 0-0 înregistrat de echipa Li
ceului ,,Mihai Viteazul" din Bucu
rești (cîștigătoarea tuturor ce
lor potru ediții precedente) în 
conupania modestei formații o 
elevilor din Călărași. A doua 
mare surpriză a turneului a fost 
înfrîngerea echipei gazdă. Li
ceul de fotbal Bacău, de către 
Școala sportivă nr. 2 București 
(0-1), după ce, in prima etapă 
a turneului, b&căuanii realizase
ră scorul record de 7-0 cu Școa
la sportivă din Caransebeș.

URMEAZĂ 
DERBY-URILE!

Echipa care a profitat de 
eșecurile celor două mari favo
rite pe parcursul etapelor I—IV 
a fost Școala sportivă Mediaș 
care, jucînd constant bine, a de
venit performera primei părți a 
turneului, cîștigînd toate meciu
rile (3—0 cu Șc. sp. Petroșani. 
3-0 cu Șc. sp. Călărași, 2-0 cu 
Șc. sp. „Brașovia" Brașov și 
3-0 cu Șc. sp. Caransebeș), Iu- 
înd un avans de trei puncte fa
ță de urmăritoarele sale, LicqțJ 
de fotbal Bacău, Șc. sp. r»r. 2 
București și Liceu! „Mihai Vi
teazul". Nu-î mai puțin adevă
rat, însă, că echipa din Mediaș 
nu o jucat pînâ acum cu nici 
ung dînțrș aceste echipe, adevă 
ratele derby-uri ale turneului 
fiind programate abia în partf- 
tea a doua a competiției.

Iotă cum se prezintă clasa* 
mentul după disputarea prime
lor patru etape: 1. Șc. sp. Me
diaș 8 p, 2. Liceul de fotbal Ba
cău 5 p, 3. Liceul „Mihai Vitea
zul" 5 p, 4. Șc. sp. 2 București 
5 p, 5. Șc. sp. Tg. Mureș 4 p, 
6. Șc. sp. „Brașovia" 4 p, 7. Șc. 
sp. Arad 3 p, 8. Șc. sp. Călărași 
3 p, 9. Șc. sp. Caransebeș 3 p, 
10. Șc. sp. Petroșani 0 p.

Campionatul ie sfîrșlt joi 18 
Iulie (L.D.) 

ocupanta locului doi, Gloria Bu
zău. A fost un retur al ambiției, 
al dăruirii fiecărui component al 
formației și, mai ales, al superio
rității dovedite în joc în urma acu
mulărilor din iarnă. Despre pre
gătirea efectuată în iarnă ne-a 
vorbit antrenorul Gută Tânasc ca
re a condus echipa in campionat :

— La începutul campionatului 
ne-am fixat ca obiectiv promova
rea in Divizia A. Dar, am luat un 
start slab și după prima parte a 
campionatului ne despărțeau șase 
puncte de locul intii. Principala 
cauză a insuccesului : unii jucă
tori au privit cu ușurință obiec
tivul propus, nu s-au pregătit 
conștiincios și rezultatele au fost 
nesatisfăcătoare. De aceea, s-a re
nunțat la Simion, Grozea, Costea, 
Tr. Ionescu, Bruștiuc, Șoptereanu 
și Nicoară. In locul acestora am 

apelat Ia gălățeni, dornici să re
aducă o formație locală in prima 
categorie. Apoi, s-a făcut o pregă
tire intensă, continuată, de altfel, 
și în perioada competițîonală.

— Prin ce s-a caracterizat jo
cul echipei ?

—- în primăvară mai ales, pe 
primul plan a stal angajamentul 
total în fiecare partidă, coroborat 
cu o bună organizare a jocului la 
mijlocul terenului, unde de multe 
ori am folosit trei oameni, dintre 
care Morohai și-a adus o contri-

«■■■■■■■■«■■

ACTUALITĂȚI
Astăzi, pe stadionul 

„1 Mai-
F.C. CONSTANȚA - JA

PONIA

Echipa națională de 
fotbal a Japoniei sus
ține, astă-seară, pe 
stadionul „1 Mai" din 
Constanța, primul ei 
meci din cadrul tur
neului pe care-1 efec
tuează în țara noastră. 
Parteneră de întrece
re îi va fi formația di
vizionară A, F.C. Cons
tanța.

Meciul este progra
mat m nocturnă, de 
la ora 19.30.

Următoarea partidă, 
din cadrul turneului 
organizat de clubul 
constănțean, va avea 
loc miercuri 17 iulie: 
„U“ Cluj — Japonia.
LUNI, CONSFĂTUIREA 

ANTRENORILOR DE 
DIVIZIA A

Luni, 15 iulie la ora 
9, va începe la se
diul F.R.F. în organiza
rea Colegiului central 
al antrenorilor, con
sfătuirea antrenorilor 
principali de ia echipe
le divizionare A, la 
care au fost invitați să 
participe și președinții 
secțiilor de fotbal ale 
cluburilor respective. 
Cu acest prilej se vor 
discuta: calendarul in
tern și internațional, 
pînă la sfîrșitul anului 
în curs; problema pre
gătirii echipelor din 
primul eșalon pentru 
turul viitoarei ediții de 
campionat și problema 
pregătirii jucătorilor 
care fac parte din lo
turile reprezentative.

Tot în organizarea 
Colegiului central al 
antrenorilor, în zilele 
de 29. 30 și 31 iulie va 
avea loc convocarea 
periodică a antrenori
lor divizionari A, B și 
a președinților colegii
lor județene de antre
nori, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Anali
za precedentei ediții a 
campionatului republi
can ; 2. concluzii pe 
marginea campionatu
lui mondial desfășurat 
în acest an în R.F. 
Germania; 3. indicații 
tehnico-metodice pen
tru turul ediției de 
campionat 1974—75.

PREGĂTIRILE 
POLITEHNICII TIMIȘOARA

Și echipa Politehni
ca Timișoara și-a în
ceput pregătirile în ve
derea noului campio
nat al primei divizii 
de fotbal. Dupâ o 
prealabilă vizită medi
cală, la 8 iulie lotul 
Politehnicii s-a reunit 
sub conducerea antre
norului Gh. Codreanu, 
de la Centrul de copii, 
în absența antrenoru
lui principal Ion Iones
cu, aflat în Franța cu 
selecționata studențeas- 
că a țării noastre. AU 
tJSHicIpâi lă primele 
ședințe de pregătire 
toți jucătorii din lot 
cu excepția celor ce se 
află selecționați în e- 
chipa studențească și 
a lui Pîrvu, care 6-a 
reîntors la U.T.A,

De vineri 12 iulie, 
Politehnica Timișoara 
se deplasează pentru

• Formula de bază: Gheor
ghiu — Pătrașcu, Căstăian, 
nan Coe, Nicu — Morohai, 
Pastia — Manciu, Bezman. 
Manea, Ion Ionică.
• Căpitanul echipei ; Dan 

Coe.
• Golgeterul echipei: Ion 

Ionică — 11 goluri.
• Vîrsta medie: 23 de ani.
• Adresa: Bd. Republicii 

nr. 63—S3; telefon: 14067.
• Culorile clubului: alb-a)- 

bastru.
• Stadionul Dunărea, capa

citate ; 24000 de locuri.

buție valoroasă prin clarviziunea 
sa. In ceea ce privește apărarea, 
trebuie să evidențiez aportul Iui 
Dan Coe, jucător cu o bogată ex
periență, care a știut să-i mobili

zeze pe toti ceilalți în vederea 
atingerii scopului ce ni l-ani pro
pus. El însuși a constituit, de alt
fel, un imbold pentru întregul 
Iot.

înainte de a încheia discuția cu 
antrenorul Guță Tănase, acesta a 
tinut să sublinieze, în mod deose
bit, sprijinul pe care l-au acordat 
echipei organele locale, consiliul 
clubului, președintele de onoare, 
Ion Axente, precum și președin
tele Pa vel Caradință.

Pompiliu VINTILĂ
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o scurtă pregătire la 
Deva, unde va susține 
și două partide amica
le cu Mureșul din Deva 
și cu C.F.R, Simeria. 
Sînț avansate tratative
le pentru perfectarea 
unui meci amical cu 
Steaua Roșie Belgrad, 
fixat pentru 29 iulie.

Petru ARCAN 
coresp. județean

C.F.R. CLUJ A RELUAT 
ANTRENAMENTELE

Reuniți joi, feroviarii 
clujeni au și efectuat 
trei antrenamente. Din 
lot lipsesc, momentan, 
Petrescu (plecat în 
Franța cu echipa re
prezentativă studen
țească) și Țegean (care 
susține examenul de 
admitere la Facultatea 
de educație fizică din 
Cluj).

Luni, fotbaliștii fero
viari vor pleca pentru 
cîteva zile La Borsec. 
De menționat că noul 
antrenor al formației 
C.F.R. Cluj este Nicolae 
Săbăslău.
SPORTUL STUDENȚESC 
PE ȘANTIERUL NATIONAL 
AL TINERETULUI DE LA 

GIURGIU-RAZMIREȘTI

în cadrul unor ma
nifestări cultural-spor
tive organizate pe 
Șantierul național al 
tineretului de la Giur
giu — Răzmirești mîi- 
ne, la era 11,30, for
mația divizionară A 
Sportul studențesc va 
evolua în compania u- 
nei selecționate studen
țești bucureștene.

CE REȚINEM, PENTRU FOTBALUL
DIN LECȚIA COMPLEXTTO

WWWWWWWWAWWV

La 7 iulie, pe Stadio
nul Olimpic munchenez, 
s-a desfășurat actul filial 
al celei de-a zecea ediții 
a campionatului mondial, 
competiția supremă a ce
lui mai popular sport din 
lume, fotbalul, care nu
mără 140 de federații afi
liate, la această oră, la

forul de conducere internațional, F.I.F.A.
Competiția in ansamblu — si turneul său final, 

în special — au fost urmărite cu interes, nu numai 
pentru curiozitatea firească de a cunoaște invin-
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gătorul, ci și pentru a se putea 
cestui sport la ora actuală, pen 
velul evoluției.

Din acest punct de vedere, 
mentatorii au desprins o serie 
care ne ocupăm și noi in aces 
du-le — in primul rind — la 
ceea ce este de reținut pentru 
a soccerului românesc.

Aspectele de care ne ocupăm 
gur, limitative, pe viitor rămit 
cern, cu fiecare ocazie ce ni se 
la subiectul propus.

<W"A

O ÎNCERCARE DE SIN7
Trebuie să mărturisim că noi, cei 

cîțiva ziariști și antrenori care am 
fost în tribune la întrecerile turne
ului final al C.M.y am simțit o 
strîngere de inimă aproape perma
nentă, decurgînd din faptul că — 
spre deosebire de ediția mexicană 
a Campionatului lumii — echipa 
noastră nu s-a numărat printre cele 

.16 participante la ultima fază a unei 
întreceri sportive care, timp de a- 
proape o lună de zile, a polarizat 
atenția a sute de milioane de oa
meni.

Ne place să credem însă, că a- 
cest regret n-a fost numai al nostru 
(și — desigur — al iubitorilor fot
balului din România), ci și al ju
cătorilor români, ai antrenorilor și 
tehnicienilor care lucrează în acest 
domeniu, al activiștilor noștri din 
acest sport și că, ei, cei de care a 
depins calificarea pentru Weltmei- 
sterschaft și va depinde cea pentru 
ediția argentiniană, vor folosi lecția 
recentă, abordînd noul ciclu de pa
tru ani cu mai mari ambiții, cu un plus 
de receptivitate pentru noile acumu
lări ale fotbalului mondial, cu do- 
xunța de a recupera unele rămineri 
in urmă față de standardul de joc 
mondial, față de concepția asupra 
fotbalului. în extragerea acestor în
vățăminte, în aplicarea lor, un rol 
important îl vor avea observatorii 
trimiși la turneul final (antrenori 
reputați, ca Nicolae Petrescu. Va
lentin Stănescu, Angelo Niculescu 
sau mai tineri, ca Robert Cosmoc, 
Nicolae Proca, Ion NunweiUer) care 
și-au făcut prețioase însemnări și 
pe care le vor dezbate în curînd 
atît în cadrul colegiului de speci
alitate al F.R.F. cit și în ședințe 
cu antrenorii de cluburi.

Nu vom intra, de aceea. în deta
lii, în amănunte tehnico-tactice, ci 
vom reține doar unele aspecte ge
nerale.
• EXISTA O ..POLITICA A E- 

CHIPEI NAȚIONALE- ? Recentul 
campionat mondial a consemnat 
succesul acelor echipe reprezenta
tive care aveau în spate un fotbal 
intern puternic (Olanda, R.F.G., 
Brazilia), dar și al altora care „au 
ieșit în față- prin eforturi speciale, 
conjugate, făcute pentru lotul nați
onal, pentru competiția în speță. 
Este cazul echipei Poloniei, în pri
mul rind, ca și cel al reprezentati
vei R.D. Germane. Federațiile aces
tor țări duc, de cîțiva ani. o politică 
specială a echipei naționale, care 
începe să dea roade. Poate nu este 
cel mai bun exemplu, dar — cel 
puțin ca element de reflectare a u- 
nei anumite optici — merită să a- 
mintim că în Polonia campionatul 
pe 1973—74 s-a întrerupt la 1 mai și 
nu s-a încheiat (va continua de la 
1 august) pentru a se asigura o ma
ximă eficacitate pregătirilor echipei 
naționale. Dăm acest exemplu nu 

P
entru cronicarul de fotbal român, VVel- 
meisterschaft-ul a fost un dublu specta
col. Ochii au privit jocul de pe gazon, 
dar imaginile, odată surprinse, au in
trat automat într-o „baie de revelator4', din 

care au ieșit mereu confruntate cu fotbalul 
nostru.

La o primă evaluare a jocurilor din grupa 
preliminară, concluzia ar părea optimistă. Dacă 
echipa României ar fi avut locul reprezentati
vei R. D. Germane, probabil că ar fi putut in
tra în grupa semifinală, deși jocul cu Chile, 
privit retrospectiv, nu poate fi considerat cîști- 
gat. (Să nu uităm că echipa lui Schon a învins 
la limită, cu 1—0, printr-un gol de hazard, în
scris de fundașul Breitner, și că echipa R. D. 
Germane a reușit un foarte puțin spectaculos
1-1).

Optimismji] ...retrospectiv al suporterului 
echipei noastre naționale crește la sugestia 
jocurilor din grupa semifinală. Un eventual 
Ioc doi în grupa preliminară ar fi pus echipa~ din meciul cu Chile 
României în fața Iugoslaviei. Și cum elegan
tul program oferit ziariștilor, de către echipa 
lui Miljanici, nu omitea, in palmares, scorul 
de 15—12 in favoarea echipei României de-a
lungul ultimilor 52 de ani (este vorba doar de 
scorul victoriilor), părerea de rău a suporte
rului înregistrează o nouă creștere.

S
ă lăsăm, însă, aceste variante optimiste, 
pentru că ele n-ar ajuta la nimic. La 
capătul acestui turneu final al Campio
natului mondial, concluziile legate de 
raportarea elitei noastre fotbalistice la jocul 

marilor echipe nu este îmbucurătoare. La acest 
turneu final, R. F. Germania, Olanda, Tolonia

pentru a fi copiat ci pentru a ilus
tra o concepție, o preocupare, im
portanța maximă (supremă, chiar) 
acordată reprezentării naționale ! 
Amplul program de pregătire al na
ționalei Braziliei (ca perioadă și in
tensitate) . eforturile făcute în 
R.D.G., grija forurilor din Suedia și 
Argentina pentru a-și asigura din 
timp serviciile jucătorilor lor aflați 
la cluburi străine, toate acestea ne 
îndreptățesc să credem că „politica 
echipei naționale* este azi în fot
balul mondial o realitate și să ne 
întrebăm dacă la noi se face totul 
în această direcție, în perspectiva 
apropiatelor jocuri din Campionatul 
Europei și ale mai îndepărtatelor 
preliminarii olimpice și mondiale.

• CONCEPȚIE DE JOC. Desigur, 
flecare echipă participantă la tur
neul -final a prezentat particulari
tăți de joc. mai- mult sau mai puțin 
distincte, dar — dacă am face o 
medie a constatărilor — ar trebui 
să reținem concepția asupra echipei 
ca bloc funcțional omogen, asupra 
„unsprezecelui" apt să atace sau să 
se apere total și complex. Formația 
împărțită didactic în apărare — li
nie de mijloc — atac aparține tre
cutului, Olanda, R.F.G., Suedia, Sco
ția — pentru a lua doar cîteva e- 
xemple — prezentînd echipe com
puse din jucători multilaterali, apți 
de a da randament în ambele mo
mente de bază ale jocului. „Fun
dașii" Breitner, Suurbier. Francisco 
Marin ho ilustrează o latură, „ata- 
canții" Cruyff, van Hanegem, Grahn, 
Overath. Hay. Erikson, pe cealaltă, 
pentru a nu mai vorbi de jucători 
ca Neeskens, Bonhoff sau Deyna 
care — după • cum joacă — nu pot 
fi încadrați in principiu în nici una 
din cele două mari categorii.

• REGRESUL... DEFENSIVEI. Din 
capul locului, precizăm că acest 
turneu final nu ne-a lăsat impresia 
că echipele s-ar putea împărți net 
in două categorii, adeptele ofensivei 
și cele ale liniei contrarii. Chiar 
Helmut Sch&n declara, la un mo
ment dat, după meciul cu R.D.G., 
că a greșit jucînd prea mult pe a- 
tac și neglijînd apărarea, ceea ce 
l-a dus la o revizuire din mers, cu 
care a cîștigat competiția. La fel. 
după nota prea defensivă cu care 
s-a compromis în grupă, Brazilia 
a putut trece în a doua rundă fi
nală la un joc de atac mai pro
nunțat, cu care a ajuns în j.mica 
finală- de la 6 iunie. Este însă cert 
că apăsarea deliberată pe pedala 
defensivei (R.D.G. și mai ales Italia) 
n-a întrunit sufragii, în timp ce — 
dimpotrivă — o echipă ca Suedia 
a cules numeroase și deschise apre
cieri pentru jocul său generos, am
plu, de atac. Chiar finala a promul
gat succesul atacului sau, dacă 
vrem, falimentul defensivei, prin e-

roarea Olan 
menținerea 
nise favorabil^ 
acesta un don 
noastră, in ori 
ge concluzii p
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Turneul final 
strălucitori pe 
de mare trav 
joacă pe frag 
„sclipiri", mai 
voturi, dar no 
de teren în fa 
echipa Scoției, 
cași polonezi J 
zak, a vest-g« 
olandezului J 
Tapper sau iu 
tă, deci, încă 
putem trage îr 
rientare a mi» 
cit și ca critei 
echipele reprez

® TEHNICA 
STATIC A ! Ca 
lui de angaja.’’ 
de execuție in 
modern, tehnic 
turneu final a 
Fotbalistul car< 
cu balonul esK 
individuală răr= 
vrem, principa 
torului, dar ea 
ilor cerințe aJ 
execuție solicit 
manță. Becken 
ment...

în spatele 
tru orice evet 
operat, la Well 
Fază din mec

(într-un stil personal), Scoția și Sucdi. 
cat un fotbal modern, în care aproape 
jucător nu a fost scutit de efortul 
ambele faze ale jocului și în orice 
terenului. Din acest punct de vedere, 
tea spune că doar doi jucători româ 
putut face fată acestui efort, în cea r 
formă a lor. Este vorba — dacă vre 
Dinu — prin forță — și Lucescu — p 
care. (O a treia posibilitate ar fi fos 
tru, bineînțeles cu condiția revenirii ] 
și abnegația demonstrată în jocuril 
Guadalajara).

, Noțiunea „fotbal total" nu poate fi 
Fotbal total înseamnă pressing-ul ini 
a 4—5 olandezi, „în haită", peste ur 
advers izolat întimplător într-un colț al 
lui. Fotbal total înseamnă fantastica i 
a unui Breitner spre poarta adversă, 
încheiat de două ori cu goluri decisivi 
echipa campioană mondială : cel c 

, și eel egalizator,
ciul cu Suedia, cînd echipa lui Schoi 
un pas de părăsirea arenei. Fotbal 
seamnă săriturile de „libero" ale vîrf 
strdm în careul propriu, înseamnă sprii 
gerător al lui Vogts spre poarta lui J< 
în momentul în care a avut doar dou 
de libere în truda de păzire a lui 
Fotbal total înseamnă centrările fu 
sau mijlocașului stînga (Krol sau Bon! 
poziția lui... Pîrcălab.. Fotbal total î 
apariția repetată a lui Lato, golgeteru 
campionat, pe post de fundaș. Fotb 
înseamnă furia cu care vîrful Neeske 
tă depășit în preajma porții adverse 
și atacă din nou adversarul eu minge<



Rep a șutat la poartă și va înscria, cel de-al doilea gol al echipei sale, urmărit de coechipierul
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Printre specialiștii fotbalului 
nostru, prezenți la turneul final al 
campionatului mondial s-a numărat 
și președintele Colegiului central 
al antrenorilor, Nicolae Petrescu. 
Asistind la multe partide și notind 
in permanență cele văzute, tehni
cianul român a putut să ajungă, 
după o tri&re a impresiilor, la 
prețioase concluzii. Așa cum re
zultă și din dialogul de față :

— Weltmeisterschaftul a prile
juit, desigur, constatări substan
țiale și de mare diversitate. Din 
multitudinea lor, care dintre ele 
pot forma trăsături caracteristice 
pentru noul fotbal evidențiat la 
C.M. ’74?

— Așa-zisa „paradă a fotbalu
lui* nu a adus modele prea noi, 
clar a dezvoltat trăsături inmugu-

yolonez Tomaszewski a mai apărut, pcn- 
ucător. Acest principiu, al prudenței, a 
zi toate echipele, la mai toate partidele- 
Polonia — Brazilia,

în centrul terenului, pentru a se re- 
i o dată, în cazul unei noi nereușite, 
escrie un alt șpagat, în fata careului 
așa cum s-a întimplat și cu Jansen, 

itacindu-1 pe Holzenbein, a co- 
alty-ul pe care nu și l-a dorit.

Dialog cu

NICOLAE PETRESCU, 
președintele Colegiului 
central al antrenorilor 

rite încă la World Cup ’66. Ca de 
exemplu : a) apariția în atacul fi
nal a apărătorilor, indiferent de 
post, Cum a demonstrat grăitor 
Beckenbauer, și participarea ata- 
canților in apărare, imediat după 
pierderea mingii, cum a ilustrat c- 
locvent Johann Cruyff; b) fluxul 

.și refluxul întregii echipe, compact 
și rațional repartizat pe, lărgimea 
și adiiieimea terenului, cu nucleul 
în jurul balonului, cu o mișcare 
dinamică, care descătușează tem
porar in faza de joc pe jucă
tor, dar ordonată, în ansam
blu, pentru a reface in spațiu 
structura echipei ; c) dinamismul 
rațional al forțelor a fost caracte
ristic majorității echipelor ; d) in 
atacul final, am reținut accelerări
le, deși nu la toate echipele teh
nica a fost bine sincronizată cu 
viteza ; e) in apărare, forțele s-au 
eșalonat pe două linii, plus un ju
cător de acoperire, acțiunile apă
rătorilor purtind pecetea agresivi
tății, uneori a jocului dur ; f) mi
za foarte mare a creat o prudentă 
în desfășurarea atacurilor care nu 
au mai avut virtuoșii din Mexic ; 
g) forța colectivă a echipelor s-a 
evidențiat acolo unde antrenorii 
au lucrat după un plan de joc, du
pă o anumită idee. Cazul Olandei, 
Poloniei și Suediei, ultima — ade
vărata revelație a acestui campio
nat, prin jocul desfășurat in vite
ză și lair-play. A triumfat, în cele 
din urmă, rutinata și valoroasa 
formație a R. F. Germania.

— Considerați că unele dintre a- 
ceste caracteristici pot trasa un 
drum nou în fotbalul nostru ?

— Deși nu constant și atit de 
pregnant, Unele caracteristici apar 
și la echipele noastre. Le lipsește, 
însă, mult SPIRITUL DE ANGA
JAMENT TOTAL, precum și luci
ditatea de A ACȚIONA IN VITE
ZA.

— Credeți, totuși, că Weltmei-

sterschaftul impune, .pe lingă o re
considerare a jocului, și noi crite
rii pentru construirea echipelor 
de club și, in special, a celei re
prezentative 1

— După părerea mea, o concep
ție de joc au și echipele noastre, 
dar defecțiunea la acest capitol 
constă in modalitatea de transpu
nere în practică. De aceea, în vii
tor, accentul va trebui să cadă pe 
realizarea unui tempo de joc ridi
cat, constant, la o suită de me
ciuri. Tactica succesului este indi
solubil legată de capacitatea ner
voasă și fizică. Marile echipe 
ne-au convins la acest turneu fi
nal de imperioasa necesitate a 
unei pregătiri fizico-psihice și tac
tice superioare. Nu este vorba atit 
de o restructurare a antrenamente
lor, cit de o aplicare mai corectă 
și mai insistentă a metodelor deja 
cunoscute a antrenorilor noștri. 
Cred că aici este „cheia". E ne
voie, așadar, de o mai disciplina
tă coordonare a metodelor de an
trenament, vizibil și invizibil, de o 
mai mare înțelegere din partea 
jucătorilor, intrucîț există posibi
litatea ca echipa noastră națio
nală să-și găsească un loc intre 
marile formații.

— Ce tip nou de jucător cre
deți că trebuie să creștem și să 
dezvoltăm prin prisma celor ilus
trate la Weltmeisterschaft ?

— Să vorbim mai puțin de un 
anume tip nou de jucăior ideal și 
mai mult de acel fotbalist realist 
al cărui profil să se confunde cu 
acea participare conștientă la pre
gătire și joc care să servească a- 
celuiași nobil scop, afirmarea fot
balului nostru la nivelul posibili
tăților lui interne, nmane și orga
nizatorice. Weltmeisterschaftul a 
certificat TRIUMFUL SPIRITULUI 
DE ECHIPA. DE COLECTIV, ju
cătorul vedetă subordonindu-se lui. 
De aceea, poate numărul fotbaliș
tilor vedete la acest turneu final 
a fost mult mai redus decit la 
Mundialul mexican, confirmind te
za spiritului de colectiv. Să nu 
înțelegem, insă, greșit : echipe
mari fără jucători mari nu există. 
Creșterea jucătorului în acest spi
rit trebuie începută de la o virstă 
fragedă și urmărită pe tot timpul 
școlii de fotbal. Numai astfel ju
cătorul se poate implini, ajungind 
la clasa ridicată a acelor fotbaliști 
remarcați și Ia Weltmeisterschaft...

Gheorghe NICOLAESCU

EDIȚIA 1974 — 
O NOUĂ FATĂ

A FOTBALULUI
. Poate nici o ediție a marii probe a fotbalului nu era așteptată cu 

atita interes de către specialiști. Ne gîndim mai cu seamă la acei 
tehnicieni din afara corpului direct implicat în competiție cei din 
tribune. Pentru că momentul în care s-a desfășurat ediția jubiliară 
a celui mai popular campionat mondial coincidea. în adevăr cu 
o râspîntie e evoluției acestui sport pe multe planuri. Toate com
petițiile mari, de reprezentative sau de club, desfășurate de la 
„ediția mexicana' , ea însăși un semnal, indicau că fotbalul trebuie 
să aleagă intre continuarea unui drum lin. fără obstacole între 
acea idee a jocului romantic și apucarea pe calea mult mai accidenta
tă. mai plină de risc a unei totale transformări a mijloacelor pentru 
exprimarea elementelor pur fotbalistice. Mai exact, era disputa, 
netă, intre ideea jocului de pur spectacol — reprezentată de echi
pele sud-americane și de cele de sub influenta lor — și acel fotbal 
total, apelind la un înalt grad de pregătire atletică, tratată în an
trenament egal cu cel specific fotbalistic.

Weltmeisterschaft a reprezentat triumful indiscutabil al celei 
de a doua variante așa că în mod cu totul cert următorii ani vor 
vedea marile echipe actionînd în acest sens fie spre a perfecționa 
ce au realizat pînă acum (grupul reprezentantelor noii orientări), 
fie spre a recupera terenul pierdut (plutonul sud-american și „aco
litele" europene). A X-a ediție a stabilit o piatră de hotar în scurta, 
dar foarte agitata evoluție a fotbalului și cei care nu vor tine seama 
de învățămintele ei vor ajunge în situația de a nu mai putea ajunge 
grupul fruntașelor, lansat în cursa spre deplina realizare a ideii pe 
care au expus-o practic, pe gazon, pe stadioanele din R. F. Germa
nia. Liderele ..fotbalului total" sînt. și nu întîmplător. echipele Olan
dei și R. F. Germania, dar si alte selecționate — dintre cele ajunse 
în turneul final — dețin calități si perspective de a urca necontenit. 
E vorba. în primul rînd, de selecționatele Poloniei si Suediei si apoi 
de cea a Scoției. Acest grup a încercat — cu succese mai mari sau 
mai mici — să se apropie de profilul viitorului fotbal, acel joc care 
cere în arenă fotbalisti-atleți în sensul cel mai real al cuvîntului. 
Foarte pilduitor apare faptul, pe care l-am consemnat joc de joc. că 
și fotbaliști care nu mai sint la prima tinerețe (multi făcînd pane 
dintre practicienii jocului la jumătate capacitate de efort, alții repre- 
zentind grupa beneficiarilor din activitatea și pasele altora) au reușit 
să-și transforme întreaga fizionomie a jocului, firește cu mari efor
turi. cu antrenamente de o tărie draconiană. Miiller. Grahn. Bo 
Larson. Van Hanegem. chiar și Beckenbauer etc. au înțeles că. daca 
doresc să nu dispară de pe marea scenă, trebuie să facă ei mari 
și permanente sacrificii și eforturi. Si. notați, am numit numai jucă
tori în preajma sau peste vîrsta de 30 de ani! Pildele lor nu trebuie 
în nici un caz să scape jucătorilor noștri care, mai cu seamă după 
niște ani în prima divizie. încep să se socotească scutiți de obligații, 
solicită reducerea cantității de efort la antrenament. In orice condiție 
a evoluției fotbalului, asemenea abdicări sînt. de regulă, plătite cu 
plecarea din eșalonul performantei. Dar in actualele condiții peri
colul dispariției din avanscenă e si mai aproape, e si mai mare!

Un alt element impus de victoriile și demonstrațiile C.M. din 
R. F. Germania e acela al imposibilității de a mai evolua după rolul 
de prim-solist. Marile vedete ale Weltmeisterschaftului — de la 
Cruyff la Gadocha și de la Beckenbauer la Neeskens ■— și-au dobîn- 
dit sau păstrat karatele de jucători de clasă prin aportul neegoist 
la funcționarea perfectă a mecanismului în care acționau. Nici nu 
era nevoie de vreo altă intervenție în acest sens, pentru că însuși 
jocul pedepsea rapid pe cel ce încerca să facă dintr-un moment al 
spectacolului dat de ECHIPA SA un NUMĂR PERSONAL. Au căzut 
și rangurile celor scutiți de misiuni de apărare, s-au spulberat si 
acele dispense de muncă de care beneficiau unele ,.nume“. Rigorile 
fotbalului actual, acest joc aspru si fără concesii, nu mai pot per
mite așa ceva Si. vrînd-nevrînd, cei ce nu i se vor supune nu vor 
supraviețui. E un lucru de care, de asemenea, jucătorii noștri trebuie 
să tină seama ; pentru că sînt multi care nu vor să știe ce e aceea 
altruismul, dar poate că au văzut cum Miiller înțelegea că o anumită 
fază îi cere să devină un fundaș anonim pentru ca Vogts, cel ce pînă 
acum trebuia să-i trimită lui mingea cea mai bună, să poată porni, 
liber, pe contraatac, din pasa „bombardierului".

Sint două dintre cele mai importante axiome ale fotbalului care 
a învins la Weltmeisterschaft și pe care campionii lui — încoronați 
sau nu — le vor cizela, le vor perfecționa neîncetat. Dovada cea mai 
netă. însă, că ceva s-a schimbat în fotbal e hotărîrea sud-america- 
nilor de a încerca să „prindă din mers" acest nou tren. In unanimi
tate. tehnicienii „purtători de cuvînt" ai jocului romantic spun că. 
fără o modificare de 360 de grade a întregii concepții actuale a echi
pelor lor de club și naționale, replica din 1973 a „continentului fot
balului fierbinte" nu va exista ! Eftimie IONESCU

ANTRENORI CELEBRI DECLARA:
A1MORE MOREI

RA (Brazilia) : j„..Nu 
răutăți vinoVați pe 
banca antrenorilor re
prezentativei 1 Vino- 
vați sintem toți teh
nicienii fotbalului bra
zilian. care am cre
zut că ideile noastre 
tactice, ca și specifi
cul pregătirii jucăto
rilor, mai pot supra
viețui. Noul fotbal 
nu poate fi contraca
rat cu ideile noastre 
tactice actuale, oricît 
le-am perfecționa !“

HELENIO HERRE
RA (Italia) : „Victo
riile de la al X-lea

campionat al lumii 
sînt victoriile unei 
noi etape a drumului 
tacticii și fondului 
pregătirii, care a și 
început, in fapt, prin 
succesele din sezoa- 
nele din urmă ale e- 
chipelor olandeze și 
vest-germane";

ALBERT BATE
AUX (Franța) : „Ni
mic nu poate fi mai 
concludent decit e- 
xemplul echipei Polo
niei. Antrenorii ei au 
sesizat, mult mai de
vreme ca atitia alții, 
preceptele jocului mo

dem și — fără să 
dispună de jucători 
tu o valoare net su
perioară altor forma
ții, ca Argentina sau 
Italia, să zicem — au 
urcat foarte sus, toc
mai pentru că au an
ticipat fotbalul nou, 
de mișcare, angajare 
și altruism".

ALF RAMSEY (An
glia) : „Nici un cam
pionat mondial n-a 
fost o neîncetată lec
ție tactică așa cum a 
fost acesta ! Cine a 
deschis bine ochii a 
avut ceva de învă
țat!"

□al total înseamnă un Anghelini sprln- 
id pînă la linia de corner (ceea ce se 
lîmplă) și încheindu-și cursa cu o 
nțrare „Ze Maria", ca în meciul cu 
a (ceea ce nu se întîmplă). Fotbal to
mna un gol înscris de Antonescu (sau 
andu) așa cum a reușit Schwarzen- 
ultimele secunde ale primei partide cu 
Fotbal total înseamnă mijlocașul de 
de tip Overath, Kasperczak, Babing- 
etc„, pentru a nu-i cita Pe absolut 

ocașii marilor echipe, la care tehnica 
e demult un scop în sine, ci un sim- 
>c de etalare a tuturor energiilor fot- 
. 1974. Fotbai total înseamnă, în sfir- 
naintaș care joacă și în reflux, la 20 

de poarta adversă (cînd „ceilalți au 
cu vigoarea unui fundaș dezlănțuit 

ales, cu convingerea că el e primul 
în cazul în care faza pe care n-a 
1 fașă s-a încheiat cu un gol.
total, sau, mai pe românește, fotbal 

îfletul, are ceva din generozitatea co- 
otbalist care se prăbușește la căderea 
îte că bunicii noștri privesc cu o oa- 
tgăduință desenul deseori haotic și 
l mingii pe gazonul 1974. dar asta este 
alternativă a victoriei. Cealaltă e... 
î fildeș...

loan CH1RILÂ
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• TRAGEREA LA SORȚI ÎN 

VIITOAREA EDIȚIE A CUPE
LOR EUROPENE va avea loc la 
23 iulie, la Ziirich. După cum se 
știe, reprezentantele României în 
aceste competiții sînt Universita
tea Craiova (C.C.E.), Jiul Petro
șani (Cupa cupelor), Dinamo 
București și Steagul roșu Brașov 
(Cupa U.E.F.A.).

• „AȘADAR, R. F. GERMANIA 
A CÎȘTIGAT, OLANDA A PIER
DUT", scrie comentatorul agenției 
France Presse referindu-se la re
centul C. M. dar în același timp 
Brazilia și fotbalul sud-american 
și-au văzut spulberate toate ilu
ziile în această a 10-a ediție a 
Cupei mondiale, în care Europa 
a cîștigat primele trei locuri. In 
ceea ce privește fotbalul italian, 
acesta e doar un simbol al unui 
trecut fabulos. Campionatul ita
lian este înfloritor, jucătorii săi 
sint mari talente, dar sistemul

său de joc este depășit. Constrînși 
să opereze într-un sistem defen
siv, care i-a dezobișnuit să înscrie 
goluri, uzați în aprigul lor cam
pionat, italienii au plătit tribu
tul unor vechi erori. Fotbalul eu
ropean lansează o nouă formație

mentariile continuă, iar gîndurile 
fotbaliștilor de pretutindeni se 
îndreaptă de pe acum spre con
tinentul sud-american. Comisia de 
organizare a campionatului din 
Argentina a prezentat la Frank
furt pe Main primul său raport

DE PRETUTINDENI
cea a Poloniei, cu jocul său sim
plu, dar rapid și destul de agrea
bil. Polonia și Olanda anunță un 
nou fotbal, un fotbal care va fi 
al vitezei de execuție și al an
gajării fizice totale.

• LA ORIZONT ARGENTINA. 
Cel de-al 10-lea campionat mon
dial de fotbal s-a terminat, co-

privind planul de pregătire a în
trecerii. Este vorba în realitate 
de un proiect de plan, întrucît nu 
se cunoaște încă numărul exact 
de echipe participante la turneul 
final. Congresul F.I.F.A., ținut la 
Frankfurt pe Main, a aprobat în 
principiu un turneu final cu 20 
de echipe, dar a lăsat la latitu
dinea comitetului de organizare

și a comisiei tehnice a F.I.F.A. 
sâ decidă în ultimă instanță, ți- 
nînd seama de posibilitățile de 
găzduire și organizare a țării- 
gazdă. Federația argentinian» se 
declară gata să primească la tur
neul final 20 de echipe ce ar pu
tea fi repartizate în 5 grupe de 
cîte 4, primele două clasate ur- 
mînd să participe la grupele se
mifinale. Comisia de organizare a 
F.I.F.A. va stabili în luna ianua
rie a anului viitor perioada de 
desfășurare a campionatului mon
dial din 1978. Avînd în vedere 
diferența de anotimpuri. Argenti
na fiind situată în emisfera su
dică, gazdele propun lunile ia
nuarie—februarie, în timp ce eu
ropenii, ținînd seama de calenda
rul lor competițional și posibili
tățile de pregătire ale echipelor, 
se gîndesc la perioada iunie—iu
lie, care în Argentina coresounde 
cu sfîrșitul toamnei — începutul 
iernii.



Intensitate

Valeria Ștefănescu aspiră la două medalii la C.E. de la Roma.

AU ÎNDEPLINIT
NOUĂ ATLETE Șl ATLEȚI

CAMPIONATELE
MONDIALE

SI EUROPENE
teste jile progresului valoric

I otărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie — martie 1973 cu privire la 
dezvoltarea educației fizice și spor
tului a constituit un puternic sti
mulent și pentru activitatea de per
formanță. Participînd. în primele 6

__ ale acestui an, la 5 campionate mondiale 
si 10 europene, reprezentanții României au cu
cerit 5 medalii de aur, 4 de argint și 4 de bronz 
la C.M., 2 de aur, 6 de argint și 12 de bronz 
la C.E.

în următoarele luni, sportivii noștri vor fi pre- 
zenți Ia startul unui număr mc; mare de corn pe-

tiții supreme sau continentale, în majoritatea lor 
la discipline olimpice. Firește, comportarea la a- 
ceste întreceri internaționale constituie un veri
tabil test al valorii în vederea Jocurilor Olimpice 
de la Montreal. Tocmai de aceea, sportivii se
lecționați în loturile reprezentative se pregătesc 
cu sîrg, dornici să se afirme, să ajungă în frun
tea ierarhiilor.

Vă prezentăm în această pagină cîteva as
pecte din pregătirea loturilor de atletism, box, 
canotaj și înot, loturi care nu peste multă vre
me vor participa la campionate europene sau 
mondiale.

sporită

PUG1LISIII NOȘTRI ISI PREGĂTESC 
CU GRIJĂ VIITOARELE

%
la antrenamente!

La această oră. cind a ră
mas mai puțin de o lună pînă 
la marea competiție conti
nentală a înotătorilor de la 
Viena, numai trei sportivi ro
mâni și-au asigurat haremu
rile dc participare. Este vor
ba de Marian Slaric, Zcnq 
Oprițescu și Anca Groza, cei 
mai valoroși reprezentanți ai 
natației românești în acest 
sezon. Slavic. cu bogata sa 
experiență competițională. 
s-a clasat cu regularitate oc 
poziții fruntașe in confruntă
rile internaționale. Oprițeseu. 
care continuă să râmină al 
4-lea performer european al 
anului pe distanța de 100 m 
liber, nu are in acest sezm 
decît 4 curse, din care a ciș- 
tigat trei și a pierdut una :.t 
fața americanului Kurt 
Krumpholz. fost recordman 
al lumii la 400 m liber. Am
bii au șanse evidente de a fi
gura printre finaliștii probe
lor de craul la C.E. tn fine. 
Anca Groza (cu 2:26.7 pe 300 
m) rămîne printre cele mzi 
bune specialiste ale continen
tului la delfin

Cei trei sportivi au efec
tuat cu regularitate cite două 
antrenamente zilnice în lu
nile mai și iunie. Doar Anca 
Groza a participat la cite o 
singură ședință pe zi in luna 
iulie, fiind preocupată și de 
examenul de admitere la 
IJS.F.S. Din punct de vedere 
cantitativ, înotătorii noștri 
fruntași au lucrat mai mult 
ca in sezoanele trecute, de
pășind destul de des distan
ța de 10 km pe zi. De altfeL 
rezultatele lor in această pe
rioadă sint mulțumitoare. 
Totuși. Gh. Marinei, unul 
dintre antrenorii care se o- 
cupă de lotul pentru „euro
pene". nu este pe deplin mul
țumit de modul in care se 
desfășoară pregătirea : „Atit 
Slavic, dar mai ales Oprițes- 
cu — ne spune el — pot re
aliza infinit mai mult. Teore
tic, ei au fost de acord cu 
planurile de pregătire. In 
practică, insă, lucrurile nu se 
petrec așa cum. ar trebui. In 
mod firesc, am pretins celor 
doi campioni o intensitate 
sporită in repetări. Totuși, 
am impresia că ei se mena
jează și nu răspund intruto- 
tul la solicitări. Voi încerca 
să-mi impun punctul de ve
dere pentru că ar fi păcat ca 
acești sportivi talentați să ra
teze „europenele". Slavic 
poate înota 200 m in 1:56,0— 
1:57,0. iar Oprițescu — sint 
convins — poate cobori sub 
53,0 pe „sută". Dar pentru a- 
ceasta ei vor trebui să lu
creze foarte tare pînă in pri
mele zile ale lunii august si 
să înțeleagă că singurul o- 
biectiv major al sezonului îl 
reprezintă C.E. de la Viena".

în vederile selecționerilor 
ar mai putea intra E. Aimer, 
D. Wettemeek și A. Horvat. 
Deocamdată, insă, perfor
manțele lor nu le oferă as
pirații pentru un loc în fi
nală

Ca in fiecare an. 
in preajma marilor 
competiții internațio
nale. cei mai buni pu- 
gilîști al țării noastre 
s-au reunit în fru
moasa și liniștita sta
țiune montană Pălti
niș — Sibiu, pentru 
a efectua un scurt 
stagiu de pregătire 
cotnună. De data a- 
ceasta, pe cele mai 
renumite „mănuși" 
ale României le aș
teaptă un examen di
ficil. prima ediție a 
campionatelor mon
diale. care va avea 
loc. incepîr.d de la 
jumătatea iurji au- 
gust. la Havana. Pen
tru a-i informa pe ci
titorii noștri despre 
pregătirile fraților 
Cațov. C. Gruiescu. 
G. Pometcu și cei
lalți viitori partici
pant; la „mondialele* 
din capitala Cubei, 
am solicitat un inter
viu antrenorului co
ordonator al lotului 
național. ION POPA-

— Care este atmos
fera in rindul selec
ționaților înaintea în
trecerilor rrpinna- 
telor mondiale ?

— în lot domnește 
calmul și opdmismu'.. 
Odată încheiate cam
pionatele balcanic?, 
s-au stabilit și titula
rii la toate categori
ile. elirninindu-se ast
fel încordarea jere-

rată de Incertitudinea 
selecției.

Acum, băieții sint si
guri pe posturile lor, 
știu că îi așteaptă o 
competiție grea și 
muncesc in liniște, cu 
toată seriozitatea- 
Trebuie să vă spun 
că rezultatele obținu
te de 
noștri 
șt mai 
tul că

reprezentanții 
la Balcaniada 
cu seamă, fap- 

majoritatea lor

IN AUGUST,
LA HAVANA,
PRIMA EDIȚIE 

A CM. DE BOX
s-au simțit foaz-te 
bine Ie-a dat o marc 
încredere în forțele 
proprii 
obținerii 
formanțe corespunză
toare și Ia competiția 
celor mai buni boxeri 

lume, 
actu- 
îi so- 

toți 
îl în-

șl speranța 
unor per-

amatori din 
Deși programul 
al de pregătire 
licită intens, 
membrii Iotului
deplinesc integral, li
nii dintre ei efectu
înd chiar și exerci
ții suplimentare. Au 
venit la pregătire și 
cei doi componenți ai 
echipei proveniți din 
lotul de tineret, Da-

A. VASILIU

pgg.pBc Sportul

BAREMURILE PENTRU CE.
DAR NUMĂRUL LOR

SUCCESE
mian Cimpoieșu și 
Costică Dafinoiu. Sin
gurul absent, dar mo
tivat, este Calistrat 
Cuțov. în aceste zile, 
el se află la Bucu
rești și trăiește emo
țiile examenului de 
admitere la I.E.F.S

— Vă satisfac con
dițiile de antrenament 
pe care le oferă Păl
tinișul ?

— Pentru actuala 
etapă de pregătire, 
condițiile sint cores-' 
punzăteare. Ne cam 
supără însă frigul șl 
ploile, excesive in a- 
ceastă vară. Dar. de 
la 20 iulie, ne reîn- 
tîlr.im la Snagov, a- 
colo unde avem po
sibilitatea să perfec
ționăm pregătirea.

— Ce perspective 
întrevedeți elevilor 
dv. ?

— Dispunem de un 
lot valoros, din care 
cei mai mulți pot ob
ține performanțe bu
ne. Noi nutrim spe
ranțe mai mari pen
tru Simion Cuțov, 
Gabriel Pometcu și 
Constantin ~ 
Nu ne-ar 
însă să-i 
podiumul de premie
re și pe tinerii Costi
că Dafinoiu, 
Lazăr sau 
în fond, 
merg la 
lupte".

Mihai

Simion
Pometcu 

Gruiescu. 
surprinde 

vedem pe

Marian 
pe ceilalți, 
toți băieții 
Havana să

TRANCA

F j

Ilie Oanță și Dumitru Grumezescu, campionii europeni de la 
Moscova (tn proba de 2 j.c.) așteaptă „testul Duisburg", cea mai 
puternică verificare a potențialului lor înaintea C.M.

POATE FI MAI MARE
Intre 1 și 8 septembrie, stadionul olimpic din 

ția a Xl-a a campionatelor europene de atletism. ...... ..._________
iui, o țară are dreptul să înscrie c- 1 mult trei atleți la fiecare probă, cu 
condiția să fi realizat pină la 2! august standardul fixat de forul atletic 
continental. Pentru participarea cite unui atlet de probă nu se cere însă 
nici un standard ! In acest context, vom prezenta (MSituație. la zi. a 
celor 11 atleți si 15 .uiere care au realizat cerințele A.E.A. : 3 000 m obsț. 
-------- Gh. Cefan 8:33,2. Vasile Biehea 8*33.4; 110 mg (14,1) — Ervin 

13.5. Nicola? Pcrța 14.0; 400 mg '51..'.) — Dorin Melinle 50,3, 
51,0; lungime (7.75 m) — Dumitru lordache 7,86 m. Șt. Lăiă- 
m. Valentin Jurcă 7.75 m; disc (59,00 m) — Iosif Naghi 60,75 
Hegheduș 59.36 m: femei : 800 m (2:05,0) — Mariana Suman 

100 mg (13,6) — Valeria Ștefănescu 12.9, Vio-
- Virginia loan 1,92 m. Cornelia 
m. Roxana Vulescu 1,8.3 m; Iun-

Roma găzduiește edi-
Potrivit regulamentu-

(8:38,0) — 
Sebestyen 
Ion Kățoi 
rescu 7.85 
m. Zollau 
2:01.9, Rafira Fiți 2:04.2; 
rica Enescv 13.4; înălțime (1.30 m) 
Popa 1.86 tn. Erica Teodoreseu 1,86 . _ __ _
gime (6.35 m) — Valeria Ștefânescu 6.58 m. Maria Ioncscu 6,45 m. Do
rina Cătineanu 6.40 m; disc (55,00 m) — Argentina Menis 64.94 m. Olim
pia Cataramă 58.76 m. Florența Ionescu 55.95 m; suliță (54,90 m) •— Eva 
Zorgo 53.50 m. Ioana Peeec 57,04 m.

Selecția in lotui pentru „europene" a fost însă condiționată de 
către F R.A. de Înd eplinirea unor norme cu mult mai pretențioase, po
trivit cărora, pină la această oră, ar area drept de concurs doar trei 
atleți și șase atlete : 200 m (20.7) — Toma Petrescu 20,7 ; 300 m (1:46.0) 
Gh. Ghipu 1:45.9. 11) mg (13.6) — .Sebestven 13.5 și. respectiv 400 m 
(52.7) — Mariana Suman 51.9 ; 100 mg (13.2) — Valeria Ștefânescu 12,9; 
înălțime (1.36 m) — Virginia Ioan 1.92 m. Cornelia Popa si Frica Te- 
odorescu 1.06 m ; lungime (6.50 m) — Ștefânescu 6,53 m ; disc (60 00 
m) — Argentina Menis 64.94 m.

Cercetind cele dou.i tabele de standarduri constatăm că cele mai 
multe dintre cerințele A.E.A. nu pot asigura altceva decît... dreptul do ' 
participare, in timp ce ur.ele dintre normele F.R.A. sint foarte puter
nice. ceea ce — in cazul in care ar fi reeditate la Roma — ar putea 
asigura autorilor lor na numai accesul în finalele diferitelor probe, ci 
nhiar o medalie ! Tn ceea ce ne privește, opinăm pentru standardurile 
l .R.A. ca fund mai realiste și. dacă vreți, mai stimulatoare, cu observa
ția că ele n-ar trebui se acționeze ca unic criteriu de selecție, ci să 
fie completate și dc o apreciere asupra formei sportivilor respectivi, de
monstrată la concursuril ■ importante ce vor urma, cind — de la caz la 
caz — ar putea fi cerută reeditarea lor. Dc asemenea, ar putea fi luată 
111 considerare pentru selecție poziția pe care unii dintre sportivii noștri 
o dețin in ierarnia europeană chiar dacă ei nu îndeplinesc cerințele 
z.R.A. In această privință, exemplele cele mai grăitoare ni se par a fi 
Natalia Audrei (1 500 m — standard 4:10.0. realizat 4:10,5) care deține al 
oodejt rezultat european al anului și Mariana Suman (800 m — standard 
„ Oi i. realizat 2:01.9) al treilea rezultat european din 1374. în schilbb"" 
exista unu atleți cu un standard realizat o singură dală și cu multă * 
vreme in urmă, la începutul sezonului.

nic, neobosite, pe zeci de kilo
metri...

Schiful lui Ștefan Tudor și Pe
tre Ceapura alunecă pe lingă per
deaua de stufăriș, silueta de ma- 
hon a bărcii, dirijată subtil de 
cirmaciul Gheorgbe Gheorghiu, 
spintecînd apa cu mare vitq»ă. E- 
chipajul de 2+1, cunoscut pînă 
și de copiii care meșteresc încă 
bărcuțe din hîrtie, muncește pen
tru o nouă medalie. Pe apă. Tudor 
și Ceapura dau totul, pentru că 
fiecare antrenament poate însem
na o îmbunătățire a performanței 
cu o zecime de secundă, și fie
care zecime poate aduce medaliei 
o altă strălucire ! La ultima con
fruntare de anvergură — „Rega
ta Manheim" — băieții antreno
rului emerit Dumitru Popa au 
sosit la o secundă de campionii 
Europei. Și pînă La _„mondiale“ a 
mai rămas o lună și jumătate...

Pe Ilie Oanță și Dumitru Gru
mezescu i-am zărit într-o altă 
parte a lacului, lucrînd intens, 
cu ruperi de ritm și vîslit lung, 
în forță. Umerii lor sint apăsați

SCHIFISTII MUNCESC INTENS LA SNAGOV
9

La Snagov, ca pretutindeni, vre
mea este — în acest început de 
iulie — capricioasă. Ba plo-uă, ba 
iese soarele, ba e cald ca pe li
toral, ba frig ca pe Virful Omul! 
Și timpul se seurge invariabil, si
lind elita schitului nostru — a- 
flată în febra pregătirilor pentru

participarea la „mondialele" de 
la Lucerna — să lucreze intens 
în orice condiții atmosferice. Cu- 
vîntul de ordine dat de antrenori 
și purtat mai' departe de cîrmaci 
este „ritm susținut iar ambar
cațiunile — ascultînd porunca bra
țelor vînjoase — se întrec zil

de povara titlului european (Ia 
2 f. c.), cucerit anul trecut la Mos
cova. iar oboseala din acest sezon 
nu le-a permis să repurteze vic
torii asupra principalilor lor ad
versari — schifiștii din R. D. 
Germană. Ilie Oanță ne-a vorbit 
cu seriozitate și hotărîre despre

Romeo VILARA

intensificarea antrenamentelor si 
despre apropiatul „test de la Du
isburg".

Munca susținută caracterizează 
Și pregătirile grupei de canotori 
condusă de antrenorul Alexandru 
Aposteanu. D’ 1 ___212.
probele de simplu, dublu 
4 v f. c. și 4 + 1 rame, ne 
la componenții echipajului 
vîsle fără cîrmacl, care au 
biectiv intrarea în finala 
dialelor". Pentru cele patru 
din barcă luptă cinci 
(G. Mereuță, N. Popa*, C,
E. Budurișa și V. Lambertus) și 
toți știu că selecția va fi deosebit 
de severă...

La ora vizitei noastre, schifis- 
tele se pregăteau pentru plecarea 
la puternica „Regată Poznan“. 
Am cules, totuși, cîteva noutăți. 
La 4 1 vîsle a fost definitivată 
componența echipajului, antreno
rii Sergiu Zelinschi și Stelian Pe
trov efectuînd și o schimbare a 
ștrocului, care este acum Ioana 
Tudoran. în barcă mai sint co
optate Teodora Boicu, Elisabeta 

Lazăr, Doina Băr- 
ilaș și cirmaciul 
Marla Gheață. Fe
tele de la 8+1 aș
teaptă 
rea cu 
landei 
gerător

Dintre candidați! la 
vîsle, 

oprim 
de 4 
ca o- 
„mon- 
locuri 

canotori 
Toma.

confrunta- 
echipa O- 

(urcată ful- 
în 

hia mondială a probei) și ___
rea... noii ambarcațiuni de con
curs. Am mai consemnat și pre
zența cuplului Cornelia Neacșu — 
Marinela Ghiță (2 f.c.), care au 
speranțe (justificate !) la un loc pe 
podiumul „mondialelor"...

Al. HORIA

ierar-
sosi-



TEHNICA SI METODICA
ANTRENAMENTULUI POT FI

„Cupa CIBO“ la-ciclism

V. SELEJAN (DINAMO) 
ÎNVINGĂTOR

Au mai rămas 12 zile pînă la C. M. de parașutism

INFLUENȚATE DE ARBITRI
efectuează în cadrul

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV
AU INTRAT IN

Pregătirea tehnico-tactică a sportivilor se _________  ..._____
antrenamentelor și ea este dirijată de antrenori dapâ metodica 
specifică fiecărei ramuri sportive. Nu trebuie, insă, neglijată 
posibilitatea de influențare pe care o au arbitrajele asupra a- 
ceslei laturi a antrenamentului sportiv. Citeva exemple, din două 
importante discipline olimpice — boxul și luptele — vin să în
tărească afirmația de mai sus.

Cu 15—21) de ani în urmă, din dorința de a estetiza boxul și 
de a îndepărta una dintre cauzele ce produceau accidente. A.I.B.A. 
a luat hotărîrea de a sancționa „boxul periculos cu capul". îna
inte ele a se produce lovirea adversarului. Această decizie a 
fost transmisă, firește, comisiei de arbitri a forului internațional. 
Arbitrii din unele țări europene .(România n-a făcut excepție) 
au trecut imediat la aplicarea acestei măsuri, interpreted, de
seori chiar exagerat, gradul de periculozitate al acțiunii respec
tive. Ani de-a rindul. pe ringurile din.diferite țări, s-au dictat 
impresionant de multe avertismente si descalificări pentru aecastă 
încălcare a regulamentului, deși, nu de puține 'ori, boxerii erau 
sancționați pentru eschive corecte. O asemenea „optică" a arbi
trajului a determinat, firește, unele schimbări în metodica antre
namentului. Cei mai mulți tehnicieni și-au sfătuit elevii să evite, 
eschivele (acestea fiind deseori interpretate în mod greșit de 
arbitri ca „box periculos cu capul44). In foarte multe săli de box. 
acest avantajos și spectaculos mijloc de apărare a încetat să 
mai fie predat tinerilor pugiliști. Și astfel, arsenalul lehnico- 
laclic al sportului cu mănuși a lost pe punctul de a pierde una 
dintre prețioasele sale arme. O colaborare mai strinsă intre ar
bitri și antrenori ar fi dus la o interpretare mai justă a „boxu
lui periculos cu capul.................................
corectă.

Arbitrul 
tiv) chiar 
natelor de _ 
pa tineri pugiliști ce n-au susținut decit citeva meciuri) arbitri 
care, intenționind să atragă atenția unor sportivi pentru box 
periculos cu capul, schițau cu brațul gesturi greu dc inteles. 
care nu-și atingeau scopul de a-i corecta pe combatanți, ci doar 
le .trezeau acestora nedumerirea. Efectuarea clară, corectă, a sem- 

convenționale are un important rol instructiv-educativ a- 
tincrilor boxeri.
exemplu concludent al influenței pe care o exercită arbi- 
asupra tehnicii unei discipline sportive îl constituie și 
luptelor. Datorită arbitrajului intransigent față de lupta 

, monotonia meciurilor a dispărut, dinamismul și specta-

Și Ia diferențierea lui clară de eschiva

din ring poate însă să influențeze (pozitiv sau nega
și instruirea boxerilor. Am văzut la finalele eampio- 
juniori (unde, în special la categoriile mari, pârtiei-

ORAȘUL VICTORIA, 12 (prin 
telefon). Etapa a treia, desfășurată 
pe ruta Brașov — Făgăraș — O- 
rașul Victoria, 94 km, nu a adus 
nimic nou in configurația clasa
mentului general al competiției. 
Cele cîteva tentative de evadare 
care au avut loc au fost anihilate 
prompt de pluton și, astfel, asupra 
caravanei cicliste s-a așternut a- 
calmia, care a domnit pină in a- 
propierea sosirii, in Orașul Victo
ria, ciad, la citeva „ruperi" repe
tate, grosul plutonului s-a împăr
țit în două, la sprintul final ve
nind să-și dispute intlietatea 32 
de alergători. De data aceasta, 
dintre toți, mai sprinten s-a do
vedit a fi V. Selejan (Dinamo), 
caic s-a detașat in postura de în
vingător. In același timp (2h 33 :26) 
cu învingătorul au mai sosit T. 
Vasile (Dinamo). Șt. Ene (Steaua) 
și alți 29 de sportivi. In clasamen
tul general individual, după trei 
etape, continuă să conducă Teodor 
Vasile cu 7h 38:28. urmat de V. 
Hoța (Mureșul) si T. Drăgan 
(Voința București) — același timp. 
Simbătă are loc etapa a patra, pe 
un circuit pe principalele străzi 
ale Orașului Victoria, iar dumini
că se va desfășura ultima etapă, 
a cineea. pe traseul Orașul Victo
ria — Făgăraș — Brașov.
Carol GRUIA — coresp. județean

nelor 
supra

Un 
trajul 
cazul 
pasiva, UtUUUtUIlid lUCUIUl UUF cl ULLt>pciL Ut. ULLlcUJllSlllUL ț»l 6pUtia~ 
culozitatea caracterizînd acum in mod obișnuit competițiile aces
tei discipline. Aprecierea inițiativei în luptă și a unor anumite 
procedee tehnico a produs mutații însemnate în metodica antre
namentului.

Am consemnat sici numai cîteva exemple despre influența pe 
care arbitrajul o poate exercita asupra tehnicii și metodicii 
diferitelor ramuri sportive.

T. MIHAI

BALCANIADA DE ALPINISM
Intre 18—24 iulie se va des

fășura în masivul muntos Rila 
din Bulgaria prima ediție a 
Balcaniadei dc alpinism, la care 
vor participa cei mâi burți al- 
piniști din țările balcanice. Re-

SUCCESE
INTERNATIONALE ALE>

RADIOAMATORILOR
în apropierea orașului Pola, 

malul Adriaticci, a avut loc recent 
un interesant festival tehnico- 
feportiv, organizat de Federația ra
dioamatorilor din Iugoslavia. Cu 
acest prilej, s-a desfășurat și un 
concurs internațional 
re de vulpi-4, la care 
radioamatori din 
România, Ungaria și 
Reprezentanții noștri 
șl Ștefan Olah s-au ■ 
foarte bine, clasindu-se, 
companie 
locuri în 
frecventa 
locurile 3 
in proba

pe

de „vînătoa- 
au participat 
Cehoslovacia, 

Iugoslavia.
Ion Mierluț 

comportat 
, într-o 

selectă, pe primele două 
proba desfășurată pe 

de 144 megahertzi și pe 
— Olah și 5 — Mierluț, 
de 3,5 megahertzi.

£\\\\\\W ^\\\\\\\\\\\^

prezentativa 
mată 
Matei Schen,
Mircea Opriș, 
Adrian Tănase și 
ghiu. Antrenor al 
maestrul emerit 
Emilian Cristea.

Competiția va consta dintr-o 
serie de ascensiuni pe trasee cu 
diferite grade de dificultate.

noastră este for- 
din următorii sportivi : 

Dumitru Chivu, 
Nicolae Nagy, 

Mircea Noa- 
lotului este 
al sportului

4“

I in“,

Au rămas mai puțin de două 
săptămîni pină la începerea întrece
rilor celei de-a 12-a ediții a Cam
pionatului mondial de parașutism. 
Pentru amănunte în privință gra
dului de pregătire atins de loturile 
noastre, ne-am adresat comandan
tului Detașamentului de parașu
tism din cadrul Aeroclubului Cen
tral Român, locotcnent-colonel Gh. 
Tudor :

,,La 25 iulie, la Szolnok (Unga
ria), sportivii noștri iși vor incer- 
ca puterile in compania elitei 
parașutismului mondial. Pregătiri
le, începute din vreme, sub con
ducerea antrenorului emerit Ion 
Roșu, au ajuns la ora actuală in 
stadiul final. Din lotul lărgit cu 
care s-a plecat la drum, au rămas 
in atenția noastră 12 sportivi și 
anume : Eva Lutsch. Doina Che- 
rechcș. Maria Iordănescu, Victoria 
Leonida, Florica Uță, Ana Șoica, 
Ionel Iordănescu, Ilie Neagu, Ion 
Bucurescu. Vasile Mihanciu, Ștefan 
Niță, Iordache Basalic. dintre a- 
ceștia urmind a fi alcătuite, cu ci- 
tera zile înaintea plecării, cele 
două echipe : 5 fete și 5 băieți.

Trebuie să menționez, insă, că 
unul din punctele programului 
nostru n-a putut fi realizat inte
gral. Este vorba de concursul de 
parașutism desfășurat recent la 
Leipzig (R.D.G.) care, din cauza 
condițiilor meteorologice nefavora
bile, nu a putut fi practic înche
iat. Astfel, din cele trei probe 
(salt individual cu aterizare la 
punct fix, salt individual cu exe
cutarea de figuri acrobatice in că
dere liberă și salt în grup cu ate
rizare la punct fix), la prima au 
fost efectuate doar patru manșe 
(din zece programate), la a doua 
nici măcar o manșă întreagă, iar 

treia nici nu s-a mai disputat.

STADIUL FINAL
Verificarea lotului în condiții ele 
concurs și compararea rezultate
lor obținute de sportivii noștri in 
întrecere directă cu ceilalți con- 
curenți (dintre care mulți se anun
ță pretendenți la titlurile mondia
le și cu care nu am avut contact 
multă vreme) nu au putut fi rea
lizate decit parțial. A fost îmbucu
rător faptul că Vasile Mihanciu a 
obținut (la singura probă desfășu
rată ia condiții cit de cit satis
făcătoare) al doilea rezultat al 
concursului, cu trei aterizări con
secutive de 0,00 m șl o patra de 
0,01 m. Rezultatele nefiind deloc 
concludente, urmează să ne bazăm 
tot pe observațiile făcute de-a 
lungul întregii perioade de pregă
tire. ele constituind singurul cri
teriu valabil in această situație.

Timpul care ne-a mat rămas la 
dispoziție este afectat retușurilor, 
finisajelor in pregătirea sportivilor 
și, nu pe ultimul loc ca preocu
pare. aducerii lor la acel vlrf de 
formă cerut de o competiție de 
nivelul și tăria campionatelor 
mondiale4-. (D.C.>

PLANORIȘTII

VOR CONCURA

JUNIOR!

IN R. D. G

a campi-onate- 
planorism ale

La actuala ediție 
lor naționale de 
R. D. Germane (cu invitați stră
ini), care vor începe în ziua de 14 
iulie, vor participa și doi juniori 
români. Este vorba de Dorin Vlă- 
descu și Lothar Krupka, membri 
ai Aeroclubului ,.Mircea Zorilea- 
nu“ din Brașov.

Campionatele de sărituri ale copiilor

Alî DOMINAI DlKIPEȘTtMf
ștran-

Teodor Vasile, lider in ..Cupa 
CIBO“, surprins intr-urf moment 

de rulaj solitar

6o de copii s-au întrunit, la , 
dui Tineretului din Capitală, pentru 
a-și disputa titlurile de campioni ai 
țării la sărituri in apă. Proba inau
gurală, salturile de la 1 m rezervate 
concurenților avind 11 și 12 ani, a 
consemnat superioritatea elevilor 
antrenorului P. Decusearâ care au 
ocupat primele trei locuri. Câștigă
torul, R. Sohaciu, este unul dintre 
copiii care au învățat să înoate la 
bazinul acoperit „23 August", în anul 
inaugurării acestuia: 1971. Deci, în 
numai trei ani, un salt spectaculos 
de la neinițiat la campion al -țării. 
Bravo lui și harnicului său antrenor. 
In întrecerea copiilor de 13—14 ani. 
V. Bastar, pregătit de Elena Timar, 
a avut de înfruntat replica sirieni
lor D. Oprean și H. Beer. Cu mai 
mult nerv și cu intrări mai elegan
te, bucureșteanul a învins.

REZULTATE — Băieți cat. I (8

concurență. 10 salturi): 1. V. Bastar 
(Școlarul București, antrenoare Ele
na Timar) 289,95 p, 2. D. Oprean (Șc. 
sp. Sibiu) 271,75 p, 3. H. Beer (Șc. 
sp. Sibiu) 266,80 p; băieți cat. a II-* 
(11 concurenți, 7 salturi): 1. R. So
haciu (Progresul, antrenor P. Decu- 
seară) 166,25 p. 2. M. Drăgoiu (Pro
gresul) 141 ;65 p. 3. A. Apostol (Pro
gresul) 135,85, o.

FAZA FINALA
A RALIULUI

MOTORETELOR
ROMANEȘTI

BILANȚ ATLETIC EUROPEAN '74
La sfîrșitul primei jumătăți a ânu- 

lui competițional 1974 au fost întoc
mite bilanțuri ale atletismului inter
național. iată, în cele ce urmează, 
care este situația, pe plan european, 
în cîteva dintre probele feminine la 
care atletele noastre dețin locuri 
fruntașe. De altfel, cu excepția celor 
două curse de sprint (100 și 200 m) 
reprezentantele României sint clasa
te între primele 20 la toate celelalte 
probe. La bărbați, cei mai bine cla
sați sînt Erwin Sebestyen, locul III 
la 110 mg (13,5), Gheorghe Ghipu, 
locul III la 800 m (1:45.9), Vasile Bog
dan, locul VI la decatlon (7342 p) și 
Constantin Stan, locul VI la 20 
marș (1.27:12.8).

400 m
49,9 Szewinska (Polonia) 
51,5 Streidt (R.D. Germană) 
51,5 Salin (Finlanda)
51,8 Wilden (R.F. Germania)

SPORTIVELE NOASTRE PRINTRE FRUNTAȘE

km

Suman (România)
Bernard (M. Britanic)
Handt (R.D. Germană»

800 m
Hottmeister (R.D. Germană) 
Clerplnski (R.D. Germană) 
Suman (România)
Klapezynski (R.D. Germans) 
Katolik (Polonia)
DutMjis (Franța)

1 500 m
Hoffmeister (R.D. Germană) 
Andrei (România)
Allison (M. Britanle)
Klapezynski (R.D. Germană) 
Heinlcke (R.D. Germană) 
Braghina (U.R.S.S.)

110 m GARDURI
12,4 Ehrhardt (R.D. Germană)

2:00,0 
2:01.6 
2:01,9
2:02,4
2:02.5
2:02,5

4:09,6
4:10,5 
4:10,7 
4:11,7 
4:14,0
4:14,4

12.5 Nowak (Po.onia)
12,3 ștefănescu (România)
12,9 Fiedler (R.D. Germahâ) 
13,0 * '
13,1
13,1
13,1

Antenen (Elveția)
Berend (RJD. Germană) 
Walden (R.D. Germană) 
BruzsenyaK (Ungaria)

ÎNĂLȚIME
Witschas (RJD. Germană)

I
AUTOMOBILISM^ dțau'ul oT,m 

loc întrecerile primei etape a cam
pionatului național automobilistic de 
viteză în coastă. Alergările s-au des
fășurat într-o singură manșă, intru- 
cît înaintea celei de a doua a în
ceput ploaia, care a făcut imposibi
lă continuarea concursului, lata cîș- 
tigătorii probelor: clasa I: Ion Cră
ciun (Brașov) — Fiat 850; clasa a 
ll-a: Dorin Motoc (București) — Fiat 
128; clasa a lil-a: Eugen lonescu 
Cristea (București) — Renault 8 Gor- 
dini; clasa a IV-a: Gheorghe Morasi 
(Pitești) — Renault 12 Gordini; cla
sa 1300; Marin Dumitrescu (Bucu
rești) - Dacia. Clasament general: 
1. Eugen lonescu Cristea 2:36,4, 2. 
Gh. Morasi 2:37,7, 3. Horșt Graef 
(Brașov) 2:38,0, 4, FI. (Pi
tești) 2:40,8, 5. C. Finichi (Brașov) 
2:41,1. Clasament pe echipe: 1. C.S. 
Tractorul Brașov (D. Motoc, l. Cră
ciun, C. Finichi, C. Motoc) 4 p, 2. 
Dacia U.A.P. 5 p, 3. „U“ Brașov 8 p. 

ATI friCAJl Analele campionate- 
AlLtliOM lor republicane de 
seniori și senioare se vor desfășura 
ia sfîrșitul săptămînii viitoare (sîm- 
bătă și duminica, după amiaza) pe 
stadionul Republicii din Capitală • 
Cu prilejul unor recente con-

ill (1 kg) : Daniel Grasu

Liviu Dogaru (S.C. Tulcea), 
Petru Stignei (C.S.M. Delta).
• Timp de două zile, pe apele 

Dunării, s-a desfășurat întîJnirea in
ternațională de caiac-canoe dintre 
selecționatele orașelor Galați și 
Chișinău. întrecerea a fost domina
tă de sportivii oaspeți, 
adjudecat

Pe apele lacului 
Ciuperca din Tulcea 
ou avut loc recent 

„Cupei Școlarului"» corn- 
care au fost prezenți 80

care
victoriile în 15

și-au 
probe.

Reprezentativa femi
nină de volei a țării 

plecat ieri la Odessa, un-

cursuri la 'Brașov fost obținute
cîteva rezultate interesante: BARBAȚl: 
înălțime: Doru Oprea 2.05 m; disc: 
losif Naghi 61,68 m, Vasile Sălă- 
gean 58,64 m; ciocan: Frederich 
Schneider 68,28 m, Tudot Stan 67,78 
m, Ion laru 61,82 m, Nicolae Bîndar 
(junior) 61,60 m; FEMEI: 100 m: 
Vanda Blotor 11,9; 200 m: Ibolya
Slavic 25,1, 400: Slavic 55,8 s • Do-' 
uă noi recorduri republicane de ju
niori: 600 in junioare I: Elisabeta 
Bakalar 1:31,6 (v.r. aparținea Leon- 
tinei Frunză 1:32,6 din 1964; cel 
mai ifechi record existent pe tabelă!); 
disc juniori —
57,20.

CAIAC- 
CANOE 
întrecerile 
petiție la 
de elevi din cluburile și asociațiile 
sportive din județul Tulcea. Trofeul 
a revenit reprezentanților școlii 
sportive tulcene, care au acumulat 
104 puncte. Printre cei remarcați: 
Ion Frun^asu, Ștefan Năstase, PaveS 
Staicu (Școala sportivă), Nastasia

VOLEI 

noastre a ,
de urmează să efectueze în perioa
da 13—19 iuiie. un turneu de pre
gătire în compania unor echipe so
vietice. Au făcut deplasarea jucă
toarele: Eugenia Rebac, Constanța 
Băfășoiu, Gabriela Popa, Mariana 
lonescu, Venera Hoffmann, Maria 
Cengher, Marcela Pripiș, Victoria 
Banciu, Emilia Cer neg a, Florentina 
Itu, Liliana Pasca și Rodica Cilibiu, 
însoțite de antrenorul Sandy Chtriță, 
de medicul Aurelia Dumitrescu și 
de arbitrul Gh. lonescu • ASEARA, 
A PLECAT LA BRATISLAVA formația 
feminină Rapid București, care va 
lua parte la campionatele europene 
ale cluburilor feroviare.

1,93 ,
1,92 loan (România)
1,87 Mrcanova (Cehoslovacia)
1,86 Kirst (R.D. Germană) 

Bradacova (Cehoslovacia) 
Hubnerova (Cehoslovacia) 
Karbanova (Cehoslovacia) 
Popa (România) 
Teodorescu (România)

LUNGIME
Schmalfeld (R.D. Germană) 
Ștefănescu (România) 
Voelzke (R.D. Germană) 
Bruzsenyak (Ungaria)

1.86
1.86
1.86
1,86
1,86

6,58
6,58
6,58
6,54
6,53 Szabo (Ungaria)
6.48 Klein peter (Austria)
6.48 Alfeieva (UJLS.S.)

DISC
Melnik (U.R.S.S.)
Vergova (Bulgaria!
Hinzmann (R.D. Germana)
Menis (România) 
Holdke (RJ>. Germană) 
Andrianova (U.R.S.S.)

69.90
65.90
65.70
64,94
61,84
60,80

la
20

NOU RECORD REPUBLICAN 
' LA 20 Km MARS>

Cu prilejul „Cupei Tractorul44, 
Brașov a avut loc o cursă de
km marș (pe șoseaua Cristian. — 
Bran). Cîștigătorul,. Constantin 
Stan (P.T.T.), a realizat cu 1.27:12,8 
un nou record al țării și o per
formanță de bună valoare interna
țională. Pe locurile următoare 
s-au clasat : Ion Găsitu-Stănescu 
(Steaua) 1.27:47,2, St. Ionita (Stea
ua) 1.28:38,4, Liodor Pescarii 
(Steaua) 1.30:45,6, C-tin Corban — 
junior — (P.T.T.) 1.35:15,0.

ZALĂU, 12 (prin telefon). Cam
pionatul republican de regularitate 
și rezistență, rezervat motoretelor 
românești „Mobra". a ajttns în fa
za finală.

întrecerile decisive au început 
vineri pe șosele situate in limite
le județului Sălaj, cu plecarea și 
sosirea in ’Orașul Zalău. Organiza
torii actului final — C.J.E.F.S. Să
laj și comisia sa de specialitate 
— s-au pregătit să primească cum 
se cuvine circa 60 de motocicliști, 
atîția citi s-au aliniat in urmă cu 
două luni la startul campionatu
lui. Dar, spre surprinderea gene
rală, la revizia tehnică de 
joi după-amiază. s-aj prezen
tat numai 28 de concurenți. du
pă care s-a Închis, conform regu
lamentului, parcul de mașini. Deși 
nu cunoaștem încă motivele pen
tru care absentează reprezentanții 
secțiilor de la I.R.A. Tg. Mureș, 
Oțelul. Galați, Metalul 
Muscelul C. Lung și 
centre de performanță 
cert este că lipsa lor a făcut să 
scadă evident din interesul com
petiției. Mai de neînțeles pare „a- 
bandonul" unor sportivi angrenați 
in lupta pentru locurile fruntașe, 
cum este cazul cunoscutului moto- 
ciclist Dumitru Motișan (Flacăra 
Moroni), situat, pînă la ora reluă
rii campionatului, printre alergăto
rii cu 0 puncte penalizare. în 
schimb, o secție nou afiliată la fo
rul de resort 
străduit (și a 
reprezentanții

Motocicliștii 
au străbătut 
drumuri de toate 
Constantinescu, 
bii de la Voința Sibiu), Gh. Pen- 
ciu (C.S.M. București). M. Mezin- 
cescu (Locomotiva 
Benedek (Steagul roșu 
Tr. Mircea și N. 
Torpedo Zărnești) au 
cursa cu 0 puncte penalizare, men- 
ținindu-se printre candidații la 
titlu. .

București, 
de Ia alte 

din țară.

— I.O. Bulș — S-a 
reușit) să-și trimită 
la finala raliului, 
rămași în concurs 
vineri 220 km pe 

categoriile. K 
N. Rîureanu (am-

Ploiești). A. 
Brașov), 

Berloiu (ambii 
terminat

Traian IOANIȚESCU
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„CUPA DAVISki

ECHIPA FRANȚEI
FORMATA

BUCUREȘTI
Federația franceză de tenis 

stabilit ieri lista definitivă a ce
lor patru jucători care vor alcătui 
echipa Franței în meciul de Cupa 
Davis de la București cu echipa 
României (19—21 iulie). Din echi
pă fac parte Pierre Barthes. Pa
trice Dominguez. Georges Goven 
și Francois Jauffret. Barthes, a 
cărui participare era incertă, es
te cpmplet restabilit si a fost pre
ferat lui Patrick Proisy. Căpitan 
neiucător este Pierre Darmon. 
Echipa Franței va sosi la Bucu
rești luni 15 iulie.

PENTRU
a

După prima zi, in „Cupa
Annie Soisbault" la tenis feminin 
ROMÂNIA — UNGARIA 2-0

TOKUN, 12 (prin telefon). în gru
pa semifinală a competiției ’ feminine 
de tenis dotate cu „Cupa Annie 
Soisbault" echipa reprezentativă a 
României a întîlnit-o pe cea a Un
gariei. Sportivele românce conduc, 

Virginia 
pe 
Si
de

gariei. { . . _____ _______
după prima zi, cu 2—0, 
H uzi ei a întrecut-o cu 6—1, f—1 
®delin Maghiaroși. iar Mariana 
mionescu a dispus cu 6—2, 6—3 
Katalin Hetey. Azi, în cursul dimi
neții. în orașul polonez va continua 
meciul cu Ungaria, după-amiază e- 
chipa României urmînd a întîlni for
mația Suediei.

MECIUL OE TENIS
(Urmare din pag. I)

mul ghem (cu două avantaje 1a- 
primire), este nevoit să lupte 
contra trei ghemuri diferență. Le 
recuperează, însă. Imediat. Iar 
după 4—4 sprintează în cîștigă- 
tor. Schimburile cele mai ’ fru
moase de mingi au fost în setul 
doi, cînd spectatorii savurează

TURNEE DE TENIS
• La Gstaad,. în optimi de fi

nală : Jauffret l-a învins cu 5—7, 
8—6, 6—4 pe Gisbert, iar Lara l-a 
eliminat cu 7—5, 6—1 po Domin
guez. Alte rezultate : Villas—Proisy
7— 5, 3—6, 8—6 : Amritraj—Schroe
der 6—3, 6—4. • La Baastad (Sue
dia), Bjorn Borg l-a învins cu
8— 3, 6—3 pe Ganzabal, Panata a 
dispus cu 6—i, 6—4 de Steve Kru- 
ievitz, iar Onny Paran l-a între
cut cu 6—4, 6—2 pe Martin Mulli
gan. • La Newport (turul IV) : 
Collins—Tanabe 6—3, 6—2 ; Lail— 
Cartel’ 6—0, 6—4 : Ewert—Giltinan 
*—8, 2—6, 7—5 ; Meer — Tidball
9— 8. 3—6. 6—1.

NOUL PREȘEDINTE
AL FEDERAȚIEIA

INTERNATIONALE DE TENIS
In reuniunea sa, desfășu

rată la Amsterdam. adunarea 
generală a Federației internațio
nale de tenis a ales în persoana 
iui Walter Elcock (S.U.A.) pe 
noul ei președinte. Pentru postu
rile de vicepreședinți au fost 
desemnați Robert Abdessalam 
(Franța) șl Radge Khanna (India).

sa.

VESTI DIM TARILE SOCIALISTE
R.P. CHINEZA : CAMPIONI

NOI VICTORII ALE FAVORITELOR
LA C.M. DE BASCHET

în cea de a 4-a zi a turneului 
final al campionatului mondial da 
baschet masculin ce se desfășoa
ră la Sau Juan (Porto Rico), for
mația Iugoslaviei a întrecut maî 
greu decît era de așteptat — cu 
93—85 (41—31) — selecționata țării 
gazdă. Baschetbaliștii iugoslavi 
au întîmpinat o rezistență dîrză 
din partea jucătorilor portoricani, 
excelent conduși de Blondei (19 
p) și susținuți cu frenezie de 
peste 8 000 de spectatori. Totuși, 
în prima repriză campionii lumii 
și-au asigurat un avantaj de 10 
puncte, fapt care i-a permis la 
reluare antrenorului Mirko Novo- 
sel să ruleze întregul lot. Cei mai 
eficace jucători ai învingătorilor : 
Ciosici 17, Jelovac 17 și Kicano- 
vîci 16.

O partidă dramatică au furni
zat Brazilia și Canada, marea 
revelație a acestui campionat. Cu 
8 secunde înainte de sfîrșit, la 
scorul de 73—72 pentru Brazilia, 
canadianul Bill Robinson a în
scris un coș de la distanță și era 
greu de crezut că victoria va 
mai scăpa echipei sale. Sud-ame- 
ricanii au replicat, însă, cu o

promptitudine exemplară și cînd 
cronometrul mai indica doar trei 
secunde de joc Washington Jo
seph a reușit o aruncare din să
ritură de la 10 metri, aducind 
victoria brazilienilor : 75—74
(38—28). Dominînd categoric mai 
ales în repriza secundă, repre
zentativa U.K.S-S. a întrecut Cu
ba CU 83—66 (41—36). 
jucător de pe 
p.
1. S.U.A.
2. Iugoslavia
3. U.R.S.S.
4. Brazilia
5. Canada
6. Cuba
7. Spania
8. Porto Rico

în turneul
9—14 ; Cehoslovacia
119—112 și Australia — Rep. Afri
ca Centrală 96—67.

va- 
ntai

Să 
cu

mondiale.
că, în urmă

15 ani, Cen Fen- 
m la săritura în 
ulti

gramate în această toamnă la 
Teheran. Pretutindeni au Ioc 
tconcursuri de selecție. unde 
campionii împărtășesc, așa după 
cum se vede în fotografia ală
turată, din experiența lor tineri
lor începători. Sfaturile tehni
ce primite acum vor face — 
cine știe — din micuța atletă o 
viitoare campioană a aruncării 
discului.

teren

4
4
4
4
4
4
4
4

Cel mai bun 
Salnikov 32

4
4
3
2
1
1
1
0

0 
0
1
2
3
3
3
4

pentru

ROMANIA - UNGARIA
cîteva lovituri excelente în au
tentic „stil Năstase". Apoi, în în
cheiere, Barany obosește vădit și 
partida nu mai are istoric. Ta
bela de scor arată ; I. Năstase — 
S. Barany 6—I, 6—1, 6—1. (1 oră 
10 minute).

Oaspeții se dovedesc mai buni 
în. întîlnirea formațiilor B. în 
care conduc cu 2—0. Rezultate in
dividuale : V. Sotiriu — P. Szoke 
3—6, 0—6, 7—5, 2—6 ; 1. Sântei — 
J. Benyk 7—9, 1—6, 3—6.

Azi, pe centralul de la Pro
gresul, partidele de dublu, pre
cedate de deschiderea oficială 
(începînd de la ora 14,15). Ca la 
un veritabil meci oficial, căpitanii 
celor două echipe nu ne-au a- 
nunțat formațiile, rezervîndu-și 
acest drept pentru azi dimineață. 
Dar, după informații de culise, 
în meciul A se vor întîlni cuplu
rile Năstase—O viei și Taroczy— 
Machan.

Mîine (de 
simpluri, la 
mînd să se 
rachete, Uie 
Taroczy.

la ora 14), ultimele 
căderea cortinei ur- 

întîlnească primele 
Năstase și Ralasz

IN MECI REVANȘA
ROMÂNIA -

Joi seara, pe stadionul „1 Mai" 
din Drobeta Turnu Severin a avut 
loc întilnirea revanșă dintre re
prezentativele de box juniori ale 
României și Angliei. Un numeros 
public a aplaudat cu multă căldu
ră evoluțiile tinerilor noștri spor
tivi, care, confirmînd bunele apre
cieri după prima confruntare de 
la Timișoara, au obținut o 
victorie, de data aceasta cu 
rul de 6—5. Iată rezultatele 
nice, în ordinea categoriilor 
mii fiind trecuți boxerii români):

nouă 
sco- 
teh- 
(pri-

406—311 
360—307 
341—279 
268—305 
331—343 
299—346 
317—384 
315—362

8
8
7
6
5
5
5
4

locurile 
Fi li pine

în C. E. universitar de fotbal

ROM AN IA —TURCI A 10
Campionatele europene universi

tare de fotbal au continuat în di
ferite localități din Franța cu 
disputarea meciurilor din etapa a 
doua a grupelor preliminare. Se
lecționata României a evoluat la 
Lorient în compania reprezentati
vei Turciei, in fața căreia a obți
nut victoria cu scorul de 1—0.

Alte rezultate : Luxemburg—O- 
landa 0—0 : Cehoslovacia — Fran
ța (B) 5—0 ; Belgia — Bulgaria 
2—1 : Spania — Uruguay 2—1 : 
R. F. Germania — Mexic 2—0 ; 
Franța — Formația Batalionului de 
la Joinville 2—2.

Atletismul este un sport de 
tradiție mult îndrăgit de tineret 
în Republica Populară Chineză. 
De-a lungul anilor, atleții Chi
nei populare au obținut o serie 
de performanțe deosebit de 
loroase, la nivelul celor 
bune rezultate 
ne reamintim 
mai bine de 
iun sărea 1,77 

înălțime —
mul record mon
dial înaintea „se
riei" atletei ro
mânce I olanda 
Balaș — că în 
primii ani ai de
ceniului trecut 
Cen Cia-ciuan 
lerga s 
metri în 
cunde. 
Chih-chin, unul 
din cei mai buni 
săritori în înălți
me ai tuturor 
timpurilor, a fost 
primul 
depășit 
manța de 2,28 m 
a lui 
mei, 
m.

în 
mai 
din întreaga Chi
nă se pregătesc 
în vederea par
ticipării la' Jocu
rile Asiatice, pro-

care a 
perfor-

Valeri Bru- 
sărind 2,29

prezent, cei 
buni atleți

R.P. BULGARIA: SE APROPIE FINALELE SPARTACHIADEI
In a doua jumătate a acestei 

luni se vor desfășura la Sofia, pe 
stadionul Vasil Levski. finalele 
Spartachiadei, organizată în cin
stea celei de a 30-a aniversări a 
eliberării Bulgariei. Recent, spor» 
tivii de la sate s-au întrecut în

ETAPA LINIȘTITA
ai

ÎN TURUL FRANȚEI

se 
a-

100

Turui ciclist al Franței a pro
gramat ieri cea mai lungă eta
pă, Lodeve — Colomiers (248,o 
km) A fost o etapă destul de 
liniștită. în care victoria a re-

LA BOX JUNIORI
ANGLIA 6-5

Mcree, 
Bean- 
Steve 

Chingaru

Teofll Ghinea p.p. Charlie 
Ion Căprărescu p.p. Ricky 
mond. Ion Gârieanu b.p. 
Sharpling. Constantin 
b.p. David Rose, Ștefan Călinescu 
p.p. Cliff Recee, Alexandru Pod- 
goreanu b.p. Andy Breinwod. 
Gheorghe Penea p.p. Paul Kelly, 
Marian Ungurean u b.p. John Biuk- 
ham. Costache Ciochină b.k.o.l 
cky Quinn, Grigore Sasu p.p. 
cky Atkins. Dumitru Căpățînă 
Isac Husein.
Gheorghe MANAFU — coresp.

Mi-
Mi-
b.p.

iud.

ÎNOTĂTORII NOȘTRI FRUNTAȘI AU NEVOIE
200 m) de cei mai buni specia
liști ai procedeului spate.

Am așteptat un rezultat mai 
bun de la Zeno Oprițescu. mai 
ales că el s-a menajat puțin în 
pregătire înaintea acestui con
curs, iar la ultimele controale 
demonstrase clar că poate par
curge distanța de 100 m în 
54,0 (n.r. exact timpul cu care 
s-a cîștigat proba la San Remo). 
El a avut neșansa de a concu
ra în seria mai slabă, fiind în- 

• trecut doar de americanul 
Krumpholz, fostul recordman al 
lumii la 400 m. M-am putut 
convinge că Zeno nu știe să 
concureze în asemenea condiții, 
fiind lipsit de experiența ma
rilor competiții. De altfel, o 
concluzie care se impune după 
acest test: înotătorii noștri au 
nevoie de mai multe competi
ții cu grad mare de dificultate 
pentru a putea ajunge alături 
de marii campioni." (A. V.)

DE MAI MULTE CONCURSURI11
APRECIAZĂ ANTRENORUL FEDERAL TIBERIU MUNTEANU

în acest an, înotătorii români 
au avut cea mai bună compor
tare din istoria participărilor 
la marele concurs internațional 
dotat cu „Trofeul celor 7 coli
ne". Trei dintre cei 4 sportivi 
care au luat startul au urcat pe 
podiumul de premiere 
de înotători de mare 
Marian Slavic în două 
iar Eugen Aimer 
Horvat în cîte una. 
Slavic și Horvat au 
două noi recorduri 
iar în clasamentul

alături 
valoare : 

probe, 
Adrian 

Totodată, 
realizat și 
naționale, 

pe echipe 
clubul Steaua figurează pe 
merituos loc III.

„întrecerile de la San Remo 
— ne-a declarat antrenorul fe
deral Tiberiu Munteanu —

Și

un

oe-au dovedit încă o dată că îno
tătorii noștri fruntași au posi
bilități de a concura de la egal 
la egal cu sportivi valoroși de 
pe continent și chiar de peste 
Ocean. Deși ei nu au făcut nici 
o pregătire specială pentru acest 
concurs, rezultatele obținute 
sînt meritorii. Să nu uităm că 
acești înotători s-au prezentat 

la „Trofeul celor 7 coline", ca 
de altfel și adversarii lor, după 
săptămîni întregi în care au 
efectuat cîte două antrenamen
te zilnice, efort pe care ei l-au 
resimțit din plin. Și în aceste 
condiții. Slavic a reușit un re
cord Ia 200 m liber (1:58,5) de 
bună valoare, iar Horvat s-a 
apropiat simțitor (2:14,3 la

venit la sprintul final francezu
lui Genet în 7h 12:58, urmat în a- 
eelași. timp de Delcroix (Fran
ța) și Lorenzo (Italia).

In clasamentul general indi
vidual continuă să conducă 
Eddy Merckx, urmat la 2:05 de 
spaniolul Aja. In continuare : 
3. Lopez — Carril Ia 3:20, 4. 
Panizza ia 5:24, 5. Agostinho la 
5:59, 6. Galdos la 7 :01, 7. Pouli- 
dor fa 7:37. 8. Santy la 10:14. 
9. Martinez la 11:33.

comuna Doina Bănia pentru a 
califica iu finalele pe țară. La 
tletism au luat startul peste 
de sportivi, unii dintre ei obținînd 
rezultate promițătoare. La 1500 m 
a cîștigat Marinkov cu un rezultat 
sub 4 minute, la greutate femei 
locul I a fost cucerit de Dimitrova 
cu 13,39 m, iar la lungime bărbați 
a cîștigat Palazov cu 7,12 m.

De un mare succes s-au bucurat 
întrecerile la lupte, care au reunit 
220 de concurenți. Cel mai tinăr 
luptător a fost elevul Nikolov, în 
vîrstă 
vîrstă 
(43 de 
ticipat 
de vară. De notat că președintele 
Comisiei de organizare a fost Pet- 
ko Șirakov, cu ani în urmă cam
pion mondial, care a debutat tot 
în cadrul Spartachiadei. în fine, 
și competiția de șah s-a bucurat 
de un frumos succes. Printre par
ticipant! s-au numărat doi maeștri 
și un candidat maestru. Așadar, 
finalele de la Sofia promit o luptă 
sportivă deosebit de îrumoasă și. 
fără îndoială, printre câștigătorii 
lor se vor afla și numeroși spor
tivi cu certe perspective de afir
mare în marile competiții interna
ționale.

de 16 ani, iar decanul de 
— țăranul cooperator Jatev 
ani), care pînă acum a par- 
de 14 ori la Spartachiada

• TELEX • TELEX •
După disputarea a două etape. în 
cursa ciclistă „Tour de VAvenir" 
conduce spaniolul Martinez, urmat 
de francezul Guitard — la 34 sec. șl 
polonezul Szozda — la 47 sec.

După cum se știe, campionatele 
mondiale de box (amatori) vor avea 
loc intre 17 și 30 august la Havana. 
S-a stabilit ca reuniunile prelimi
nare să se desfășoare pe ringul are
nei acoperite ,,Ciudad Deportivo" cu 
o capacitate de 13 000 de locuri, iar 
semifinalele șl finalele — în aer li
ber, pe stadionul „Americii Latine".

Selecționata feminină de volei a 
Perului șl-a început turneul în R.P. 
Chineză, jucînd la Pekin în com
pania reprezentativei orașului. Me
ciul, s-a încheiat cu scorul de 3—1 
în favoarea voleibalistelor din Peru,

Pe circuitul de la Francorchamps 
s-au desfășurat întrecerile ..Marelui 
Premiu- al Belgiei la motociclism, 
concurs contînd pentru campionatul 
mondial. La 500 cmc. englezul Phil 
Read (,.M.v. Agusta") l-a întrecut 
pe campionul italian Giacomo A- 
gostini („Yamaha"), clasat pe locul 
secund.

Fostul campion olimpic de canotaj 
academic, francezul Gaston Mercier, 
în vîrstă de 40 de ani, a decedat la 
Macon în urma unei crize cardiace. 
Mercier. împreună cu Salles, a cîș- 
tigat în 1952, la Helsinki, titlul olim
pic în proba de dublu fără cirmaeL

A trecut o săptămînă de cînd s-a 
tras cortina peste cel de-al 10-lea 
campionat mondial de fotbal, dar co
mentariile continuă. în ziarul pari
zian „l’Equipe", fostul internațional 
francez Raymond Kopa scrie, între 
altele : ,,în ansamblu, ultima „Cupă 
mondială" a fost de un nivel mij
lociu. M-a bucurat însă triumful 
spiritului ofensiv. Acesta s-a im-

TELEX • TELEX •
pus grație jocului practicat de echi
pele R. F. Germania, Olandei șt Po
loniei, care, cu alte calități și me
tode, au urmat drumul deschis de 
Brazilia cu 4 ani în urmă. In acest 
sens, mi-au plăcut și echipele Sco
ției. Bulgariei și Argentinei. Aceste 
echipe au găsit 
între aspectul fizic 
cului".

un echilibru just 
și tehnic al jo-

trei regate, în 
de yachting (cla

care se 
Wey- 

(R.D. Ger- 
de compatri- 
p șl canadi-

După disputarea a 
campionatul mondial 
sa „Olandezul zburător"), < 
desfășoară în portul englez 
mouth, conduce Wolf 
mană), cu 9 p, urmat 
otul său Huttner — 11 
anul Fogh — 11,4 p.

Federația maghiară de i 
semnat echipa care va 
apropiatele campionate 
care vor avea loc la Grenoble (Fran
ța). Din echipă fac parte, printre 
alții, Rajto. Bobis (floretă feminin), 
Marton, Kovacs (floretă masculin). 
Marot. Kovacs. Papp (sabie), Kulc- 
sar. Erdos și Kolczonay (spadă).

scrimă a de- 
participa la 

■ mondiale.

Cunoscutul fotbalist maghiar Jozef 
Bozsik, numit recent antrenor al 
naționalei ungare, și-a împărtășit 
impresiile corespondentului agenției 
M.T.I.,- spunind, între altele : „Echi
pele europene au demonstrat o con
cepție de joc structural modernă. în 
comparație cu cea a formațiilor sud- 
americane. Scoția, de pildă, nu *s-« 
clasat în primele opt, dar jocul său 
a fost superior celui practicat de 
sud-americani. Alături de înflorirea 
jocului ofensiv, am constatat cu sa
tisfacție reconsiderarea jocului ex
tremelor, care dă o notă dinamică 
și spectaculară fotbalului. Cred că 
nu exagerez afirm.înd că echipa Po
loniei își datorează în bună măsu
ră performanța sa capacității celor 
două extreme, Lato și Gadocha"
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