
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII SIERRA LEONE, 

Or. SIAKA PROBYN STEVENS
La invitația președintelui Repu

blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, vineri după-amiază a 
sosit în Capitală președintele Re
publicii Sierra Leone, dr. Siaka 
Probyn Stevens, într-o vizită o- 
ficială în țara noastră.

Vizita în România a președinte
lui Republicii Sierra Leone se 
înscrie în lunga suită de contacte 
la nivel înalt, de convorbiri pur
tate, atît pe continentul african, 
cit și în țara noastră, de secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu conducători 
de stat și de partid, cu reprezen
tanți ai mișcărilor de eliberare 
națională din Africa. Ele au con
stituit m< atente de vîrf în pro
movarea și diversificarea conlu
crării multilaterale dintre țara 
noastră și statele Africii, o ex
presie grăitoare a dorinței de a 
amplifica și întări relațiile de 
prietenie și solidaritate, de strînsă 
colaborare, dintre poporul român 
și popoarele africane, în folosul 
și spre binele lor, în interesul 
cauzei generale a păcii și progre
sului în lume.

Bunele auspicii sub care a de
butat vizita șefului statului Sierra 
Leone s-au ilustrat încă de la 
sosirea înaltului oaspete, pe aero
portul Otopeni. unde numeroși 
cetățeni ai Capitalei au făcut o 
primire călduroasă, prietenească, 
președintelui Siaka Stevens.

I a coborîrea din avion, pre
ședintele Siaka Stevens este în- 
tîmnimt cu cordialitate de pre
ședintele Nicolae Ceausescu.

Cei doi președinți își string 
mîinile cu căldură.

GIMNAȘTI ROMÂNI IA
Se află în fază avansată pre

gătirile gimnastelor și gimnaști- 
lor care urmează să ne reprezinte 
la „Turneul Prietenia", întrecere 
programată a se desfășura la în
ceputul lunii august în R.P.D. 
Coreeană.

Din loturile aflate în atenția

ÎN SECTORUL VI AL CAPITALEI

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ 
NOI BAZE SPORTIVE

9 „Timpul liber în salopete" — o inițiativă cu un larg ecou • între
prinderile, instituțiile și școlile din sector — răspunderi și contribuție 

concretă I

Elevi ai Liceulu Gh. Eazăr au fost prezenți, ieri, încă de dimineață pe șantierul viitorului complex sportiv 
„Pecineaga — Vicina“. Foto : S. BACKSY

Acest iulie fierbinte, premergător 
marii sărbători de la 23 August, 
este luna muncii patriotice pe șan
tierele viitoarelor obiective sporti
ve ale Sectorului VI al Capitalei. 
De fapt, noțiunea de „viitoare" 
este, intr-un fel, improprie, deoa
rece citeva dintre noile complexe 
se află în stadiu avansat de fini
sare.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid din întreprinderile și insti
tuțiile sectorului, din școlile de 
toate gradele, a fost declanșată 
acțiunea „Timpul liber în salope
te". Sute de elevi și tineri mun
citori prestează zilnic, ore de 
muncă patriotică. în acest sens, 
tovarășul Nicolae Tarău, secretar 
al Comitetului de partid al Secto

L’n grup de pionieri oferă oas
peților flori.

Ceremonia continuă cu trecerea 
în revistă a gărzii de onoare. Sînt 
intonate imnurile de stat ale 
Republicii Sierra Leone și Repu
blicii Socialiste România, în timp 
ce se trag în semn de salut 21 
de salve de artilerie.

După trecerea în revistă a gărzii 
militare, sînt prezentați șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, precum și persoanele 
române, civile și militare, sosite 
în întîmpinare.

Cei doi șefi de stat primesc 
apoi defilarea companiei de o- 
noare.

In aplauzele mulțimii, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Siaka 
Stevens iau loc într-o mașină des
chisă escortată de motocicliști. 
îndreptîndu-se spre reședința re
zervată înalților oaspeți.

La aeroport și în Capitală, ta 
trecerea președinților Nicolae 
Ceaușescu și Siaka Stevens bucu- 
restenii au aclamat pe cei doi 
șefi de stat, manifestindu-șl con
vingerea că dialogul la nivel inalt 
între România și Sierra Leon» 
va contribui la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele noastre, la pro
movarea ideilor generoase ale 
păcii, înțelegerii si conlucrării 
dintre toate națiunile lumii.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cu președintele Siaka Stevens, 
într-o ambianță de caldă cordia
litate și prietenie, de înțelegere 
reciprocă, ce caracterizează rela
țiile dintre România și Republica 
Sierra Leone.

„IURMUI POIflfNlÂ"
antrenorilor fac parte : Nadia 
Comăneci, cîștigâtoare a trei me
dalii de aur la ediția precedentă 
a competiției. Teodora Ungurea- 
nu, Maria Cojanu, Georgeta Ga
bor, Sorin Cepoi, Mihaî Nicolae, 
Kurt Szilier, Toma Lazar și alții.

rului VI, ne-a declarat : „In cin
stea aniversării Eliberării patriei 
și a crini de al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, in 
sectorul nostru s-au întreprins ac
țiuni pentru ca la dispoziția tine
rilor, copiilor, dar și a cetățenilor

IERI, TERENURI NEFOLOSITE,

Numai cu trei sâptămini in ur
mă, cînd treburi reportericești 
ne-au îndreptat pașii prin cartie
rul Pecineaga-Vicina, pe porțiunea 
de teren pe care o vizităm acum 
nu se afiș nimic. Vineri diminea
ță. tabloul ne-a apărut cu totul 
altfel. Pe o suprafață de aproape 
300 de metri pătrați au fost

= ANUL XXX — Nr. 7812 8 PAGINI 30 BANI șgș Simbâîâ 20 iulie 1974 gg|

ÎN „CUPA DAVIS“, ROMÂNIA — FRANȚA, 1-1, DUPĂ PRIMA ZI

OVICI ÎNVINGE PE BARTHES 
DUPĂ 0 PARTIDA DE MARE LUPTA

Azi, partida de dublu, iar mrine ultimele două jocuri de simplu

Față în față, Toma Ovici (dreapta) și Pierre Barthes, luptă pentru o minge la fileu.

O primă li de tenis disputată sub semnul căldurii toride și al surpri
zelor. Favoriții partidelor inaugurale au fost învinși de jucători considerați 
ca outsideri, dar înarmați cu ambiția necesară obținerii victoriei. Ilie Năs- 
tase, întrecut de Fronțois Jauffret, a trebuit să lase lui Toma Ovici meritul 
de a readuce tn echilibru balanța meciului, menținind interesul unei lupte 
care se anunță in continuare pasionantă.

NASTASE - F. JAUFFRET
6-2. 4-6, 3-6, 2-6

Prima partidă din seria celor 
cină n-a adus echipei noastre un 

mai virstnici să fie puse baze spor
tive simple pentru petrecerea agre
abilă a timpului liber. Dintre aces
tea, bazinul de înot de la Lieeul Di- 
mitrie Bolintineanu și complexul 
sportiv Pecineaga-Vicina sint a- 
proape terminate".

AZI COMPLEXE SPORTIVE!

„plantate" tobogane, leagăne, por
ticuri de gimnastică. „Am vrut să 
oferim copiilor cartierului primele 
obiective" — ne spune Teodor A-

r Ion GAVRILESCU

(Continuare ia pag. a -l-a) 

punct la care avea dreptul să spe
re. prin calculul hirtâei. Si chiar 
prin aspectul debutului, in care 
am văzut 45 de minute de netă 
superioritate a lui Uit Năstase. La 
8—2, 2—1 (break în al treilea 
ghem al setului doi) puțini ar fi 
crezut eă primul nostru jucător 
nu va obține o victorie rapidă, aau 
cel puțin demonstrind o superiori
tate care părea firească. Lucrurile 
s-au petrecut insă altfel.

Un singur moment parcă, de 
descumpănire a Iui Năstase, unul 
din acele momente care H trans
formă dintr-un mare campion ta- 
tr-un jucător attt de vulnerabil, a 
fost suficient pentru a fixa pe ta
bela de scor cele mai pesimiste 
previziuni. Ilie a rămas doar cu 
acel prim set. ciștigat ca bria, tn 
rare miiestrra s* a strălucit In 
faze Îndelung aolaudate. N-a mai 
putut riști ga în continuare. Deși 
a făcut eforturi considerabile — 
dar numai în setul doi și trei — 
atunci ănd soarta luptei părea ta
că incertă. Au fost faze de mare 
tensiune. în special la finele setu
lui al doilea, cînd egalarea survi
ne după un ghem în care jucăto
rul nostru servise trei ași, fusese 
ajuns din urmă, ca să smulgă 
apoi punctul în prelungiri (4—4). 
La următorul tur de servirii, insă, 
Nâstase vădește o oboseală cres- 
cindă, permite adversarului un

Astâzi și nume, campionatele republicane ale seniorilor

FESTIVAL ATLETIC
PE STADIONUL REPUBLICII...
Mai sint puține ore pină cînd 

primul pocnet al pistolului de 
start va da semnalul de începere 
in cea de a 58-a ediție a campio
natelor naționale de atletism. Ul
timele pregătiri au fost încheiate, 
atlețiî și atletele sint gata să în
ceapă marea întrecere. O între
cere care sperăm — în ciuda cani
culei copleșitoare — ne va oferi 
prilejui să consemnăm obținerea 
multor performanțe de valoare, o 
întrecere care se va ridica, sintem 
siguri, deasupra tuturor celor care 
au precedat-o.

Există toate premisele ca aces
te deziderate să se realizeze. Așa 
cum spuneam cu eîtcva zile în ur
mă, prima parte a sezonului i-a 

break la zero și egalitate pe tabe
la seturilor.

Poate părea curios acum, cînd 
sintem sub impresia înfringerii 
campionului nostru, dar el se dis
tanțase și în al treilea set cu un 
break din debut (2—1, 3—1). Ace
eași oboseală se face simțită însă 
tot mei mult, în timp ce Jauffret 
căpăta tot mai mult aplomb în in
cursiunile sale la fileu, terminate 
cel mai ades cu voleuri necruță
toare. Se pierde și acest al treilea 
set. dar pauza acționează parca 
tot în favoarea francezului.

încheierea a fost surprinzător de 
incoloră. Jocul nu s-a legat, din 
nou. pentru nie. A condus o sin
gură dată. cu 2—1. într-o secvență 
de partidă în care credem că va 
schimba tactica de joc. renunțrnd 
la venirile riscante la fileu în fa
voarea unor schimburi de uzură. 
I-a limit însă și răbdarea. A ata
cat. fără acoperire suficientă la 
retururile extrem de precise ale 
adversarului. exnunîndu-se inutil. 
De la 2—2, scorul a crescut numai 
In favoarea lui Jauffret. Si după 
2 ore si 16 minute de joc. echipa 
Franței deschide scorul : 1—0.

T. OVICI - P. BARTHES
6—1, 10—8, 6—2

Punctul echipei noastre a fost 
obținut acolo unde ne-am fi aș
teptat mai puțin. Secundul forma
ției. Toma Ovici nu s-a arătat dc-

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare în pag. a S-a}

arătat pe cei mai buni atleti al 
noștri tot mai hotăriți in atacarea 
performantelor de nivel mondial, 
un număr de atleți români mai ri
dicat decît în ceilalți ani reușind 
să se situeze, la această oră, pe 
locuri fruntașe în bilanțurile eu
ropene sau mondiale. Nu este ca
zul să-i reamintim acum, nutrim 
însă speranța că la sfirșitul con
cursului de astăzi și mîine numă
rul lor va fi și mai mare, iar cei 
deja prezenți în „top“-uri vor iz
buti să-și consolideze pozițiile.

Afirmația de mai sus este susți
nută și de faptul că — cu excep
ția Ilenei Silai — campionatele tă- 

(Continuare în pag. 2)



Campionatele de sărituri ÎNTRECERI ECHILIBRATE

Șl SPECTACULOASE ÎN COMPETIȚIA FEMININĂ
• De mîine intră în concurs seniorii

Spre deosebire de zilele prece
dente, ieri, la Ștrandul tineretului 
din Capitală, punctele de atracție 
ale campionatelor republicane de 
sărituri pentru juniori au fost dis
putele fetelor, care au oferit în
treceri echilibrate si spectaculoase. 
La trambulină, de pildă, Angela 
Popescu a cîștigat la mare luptă 
confruntarea cu Sorana Iaoob, iar 
la platformă Mihaela Atanasiu a 
obținut victoria de-abia după ul
timele salturi. La junioare mici am 
remarcat excelenta comportare 
(ințelegind prin aceasta tinută. 
precizie și elegantă) a Georgianei 
Săcăleanu, în care întrevedem o 
viitoare mare performeră. La bă
ieți, Al. Bagiu și M. Kaiss au 
cîștigat fără emoții, dovedindu-șe 
de departe cei mai talentati sări
tori ai categoriilor respective.

Rezultate. JUNIORI I — PLAT
FORMA : 1. AL Bagiu (Crișul — 
antrenor A. Breja) 419,25 p, 2. D. 
Nedelcu (Școlarul) 287,15 p, 3. L 
Lomnășan (Șc. sp. Sibiu) 223.85 p ; 
JUNIORI H — PLATFORMA : L

M. Kaiss (Șc. sp. Sibiu — antre
nor N. Hatzak) 273,25 p, 2. V. 
Bastar (Școlarul) 222,30 p, 3. I. 
Poroszlay (Șc. sp. Sibiu) 199.95 p ; 
JUNIOARE l — PLATFORMA : 1. 
Mihaela Atanasiu (Școlarul — an
trenor N. Spariosu) 288.35 p, 2. 
Angela Popescu (Șc. sp. Sibiu) 
284,55 p, 3. Florica Osmin (Școla
rul) 154 p : TRAMBULINA 3 m : 
L Angela Popescu (Șc. sp. Sibiu 
— antrenor N. Hatzak) 328,85 p. 
2. Sorana Iacob (C.S.M. Cluj) 
323,75 p, 3. Beatrix Rois (Crișul) 
315,35 p ; JUNIOARE II — PLAT
FORMA : 1. Georgiana Săcăleanu 
(Școlarul — antrenor N. Spariosu) 
198,65 p. 2. Elena Cirstică (Pro
gresul) 175,50 p. 3. Anca Făgețea- 
nu (Școlarul) 152,55 p ; TRAMBU
LINA 3 m : 1. Georgiana Săcă
leanu 346,45 p, 2. Elena Cirstică 
303,60 p, 3. Magdalena Toth (Cri
șul) 276 p.

★
Duminică se vor disputa prime

le probe ale campionatelor senio
rilor. De la ora 9 vor avea loc 
salturile seniorilor la ..3 m“. iar 
de la ora 16.30 senioarele vor sări 
de la platformă.

D. ASMARANDEI

Angela Popescu, campioană 
la „3 m“.
Foto : Șt. CIOTLOȘ

FESTIVAL ATLETIC
PE STADIONUL

CAMPIONATELE (Urmare din pag. 1)

ȘCOLILOR SPORTIVE
LA ÎNOT

19 (prin telefon), 
continuat întrece- 

ale

DIN TOATE SPORTURILE...
«T<rT1cu CALENDARUL COMPETl- AILtlIbM (IILOR ATLETICE din sop 
tâmini.e următoare cuprinde, intre al
tele : concursul republican al școlilor 
sportive și liceelor cu program de edu
cație fizico (Cimpulung Muscel, 27—2d 
iulie). Jocurile Bolcanice de seniori 
(Sofia, 2-4 august). Concursul interna
țional Prietenio (Dresda, 2—4 august), 
concursul internațional de marș „Cursa 
munților" (Predeal, 4 august), Jocuri'e 
Balcanice pentru juniori (Varna, 10—11 
august), meciul internațional România — 
Ungaria, echipe de juniori (Craiova, 
17—18 august). • Campionatele republi
cane ale juniorilor mari se vor desfă
șura la București, in zilele de 27 și 23 
august. • La campionatele europene 
de la Romo (1-8 septembrie) iși va 
face debutul oficial proba feminină de 
3 000 m, care va figura, peste doi ani, 
și în programul Jocurilor Olimpice do 
Io Montreal.

D/~v PREGĂTIRILE PUGILIȘTILOR NOȘ- 
DUĂ TRj FRUNTAȘI în vederea parti
cipării la prima ediție a campionatelor 
mondiale, ce vor începe la jumătatea 
lunii viitoare în capitala Cubei, au intrat 
în ultima lor etapă. Vineri la prînz. 
antrenorul emerit Ion Popa și-a convo
cat „elevii- ia sediul federației, după 
care au efectuat, împreună, deplasarea 
la Snagov. înaintea acestei ultime etape 
de antrenament, medicul lotului. Pave! 
Radovici, ne-a declarat că toți selec
ționații se găsesc într-o stare de per
fectă sănătate și manifestă o bună dis
poziție de lucru.

LUPTE CEA DE-A XJIkA EDIȚIE 
A TURNEULUI INTERNA

ȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI se va 
disputa in zilele de 9, 10 și 1t august, 
la București. Pentru o asigura condiții 
optime de desfășurare acestei tradițio

nale competiții internaționale, federația 
de specialitate a hotărît ca întrecerile 
să aibă ioc la Patinoarul „23 August**. 
La startul competiției ce se va disputa 
concomitent la ambele stiluri au fost 
invitate delegații din 16 țări. In vede
rea acestui eveniment sportiv, luptătorii 
noștri fruntași vor efectua un scurt sta
giu de pregătire comună, la Poiana 
Brașov. Antrenorii emeriți Ion Corneanu 
(greco-romane) și Ion Crîsmc (liberei 
și-au convocat elevii pentru ziua de 25 
iulie.

CAMPIONATUL DE MOTO- 
iv»w I \J CROS. întrerupt din cauza 
pregătirilor lotului republican, campio
natul național de motocros se reia du
minica cu etapa o Vl-a. întrecerile de 
mîine se vor desfășura pe un traseu 
ales la marginea orașului Vălenii de 
Munte, ele avind și caractei de veri
ficare pentru echipele reprezentative la 
clasele 250 cmc și 500 cmc, care vor 
participa ia „Cupa Dunării*4 și respec
tiv „Cupa Honved", programate în ziua 
de 28 iulie la Budapesta. In programul 
etapei de la Vălenii de Munte figurea
ză probe pentru posesorii de motorete 
„Mobra”, juniori și seniori.

uni El LA galați, SELECȚIO-
VLJLtl NATA DE JUNIORI MICI
A TABEREI F.R. VOLEI a susținut miercuri 
și joi două partide de verificare *n 
compania reprezentativei de juniori-t»ne- 
ret a Bulgariei. Cum era și firesc, vo
leibaliștii bulgari, mai experimentați, 
au obținut victorii in ambele întilniri : 
3-1 (-11, 11, 10, 4) și S' 0 (9, 14, 4). 
întâlnirile au avut scopul -â verifice, în 
condiții grele de concurs, posibilității© 
speranțelor voleiului nostru, precum și 
scopul de a contura lotul național de 
juniori mici.

TG. MUREȘ, 
In localitate au 
iile campionatelor naționale 
școlilor sportive la înot. Cea de a 
3-a reuniune finală a cuprins 13 
probe. Iată rezultatele :

JUNIORI — 400 m liber (b) : 
Wetterneck (Reș.) 4:38,7, Svet (Șc. 
sp. 2) 4:43,6, Barany (Reș.) 4:44,1; 
200 m bras (b) : Wettemeck 2:43,8, 
L Luca (Gal.) 2:51,2, A. Ursu (Șc. 
sp. 2) 2:52,2 ; 200 m bras (f) ; Ca
melia Hotescu (Ploiești) 2:59,8, E. 
Rezsegh (Tg. Mureș) 3:08,0, D. 
Floarea (Șc. sp. 2) 3:09,7 ; 100 m 
spate (b) ; Gropșan (Reș.) 64.7, E. 
Pop (Tg. Mureș) 67,1, H. Lucaciu 
(Sibiu) 70,0 ; 100 m spate (f) : 
Karin Parutsch (Timiș.) 1:14,4, E. 
Puel (Reș.) 1:15,8, L. Dumitrescu 
(PI.) 1:21,4;

COPII A —
C. loan (Cluj) 
(Șc. sp. 2) 2:23,6, C. Brechner 
sp. 1) 2:26,2 ; 200 m liber (f) : 
Dragomir (Șc. sp. 2) 2:33,5, C. 
pa (PI.) 2:36,9, L. Vișan 
2:38,0; 200 m bras (b) : G. Sokolov 
(Gal.) 2:57,3, G. Manoliu (Șc. sp. 
2) 2:58,4, L Imling (Reș.) 3:06,0 ; 
200 m bras (f) : Cecilia Roșu (PI.) 
3:00,3, M. Gorea (Gal.) 3:08,1, I. 
Huniady (Reș.) 3:09,1 ; 200 m mixt 
(b) : Șt Mitu (Gal.) 2:30,3, H. Ha- 
betler (Tim.) 2:32,5, F. Stieger 
(Reș.) 2:41,3 ; 200 m mixt (f) : Ce
cilia Roșu 2:47,8, C. Bunaciu 2:49,6,
D. Baraniai (Șc. sp. 2) 2:54,4 ;

COPII ~ — -
Mus tată 
(Tim.) 
Mariana
Lulai (Reș.) 1:32,3, V. Rusu (Gal.) 
1:33,2 (Ion PAUȘ — coresp. jude
țean)

rii vor aduce la start tot ce are 
mai bun, în acest moment, atletis
mul românesc. Este greu să rezis
tăm ispitei de a încerca o trecere 
în revistă a principalelor puncte 
de atracție ale programului atle
tic. Trebuie 6ă spunem, în același 
timp, că este greu să alegem, din 
cele 36 de probe pe cea care poa
te fi numită „cap de afiș". Vă in
vităm, așadar, stimați cititori, să 
alegeți singuri.

La băieți, în probele de viteză 
este anunțată reintrarea, după o 
îndelungată absentă — a record
manului mondial de sală Dorel 
Cristudor. Duelul său cu Toma 
Petrescu, aflat în excelentă formă 
în acest sezon, în care a realizat 
un valoros 20,7 la 200 m se anun
ță foarte interesant și poate face 
din sprintul masculin — iată deci

REPUBLICII

! f s t I t

Erwin Sebestyen, 
in prim plan, re
cordmanul tării la 

110 mg (13,5)

Foto: D. NEAGU

una din a-prima candidatură — 
tracțiile campionatelor.

O altă reintrare care nu poate 
trece neobservată. La 400 m. Con
stantin Stan, recordmanul probei, 
va alerga pentru prima dată in a- 
cest an turul de stadion si cre
dem că va încerca o apropiere cit 
mai substanțială de granița celor 
46 de secunde.

200 m liber (b) :
2:20,5, D. Nanul 

(Șc. 
Vali
Po- 

(PL)

B — 100 m bras (b) : F. 
(Brăila) 1:20,6, A. Toth 
1:30,3 ; 100 m bras (f) : 
Marin (Reș.) 1:29,2, R.

VACANTĂ ACTIVĂ LA PCGBY
Vară, soare, vacanță. Totuși, vi

itoarele bătălii ale campionatului ae 
rugby, ce se vor desfășura și suo 
impulsul unei bune reprezentări in 
meciul din 13 octombrie cu Franța, 
se pregătesc, In parte, de pe acum. 
Unele divizionare au inceput, chiar, 
antrenamentele.

TURNEU DE PROMOVARE IN A. 
Am salutat noua formulă competi- 
țională, renunțarea la barajul de 
calificare, cu criteriul său de depar
tajare în caz de punctaj egal : sco
rul în partida directă. Iată, insă, 
forul de specialitate ne informează 
câ divizia secundă va avea trei serii 
a cîte zece echipe. Cum de pe «pri
ma scenă- vor retrograda două for
mații, cele trei câștigătoare din B 
se vor întâlni intr-un 
promovare, flecare cu 
mai tur.

TOT PE DRUM, PE

DRUM... Excelent tehnician, Titi Io
ne seu nu prinde, totuși, „rădăcini- 
într-un loc sau altul. Se pare că 
la capitolul „metode pedagogice- el 
are unele minusuri- Și așa, iată-1 
părăsind Farul, echipă cu care rea
lizase frumoase performanțe. cu 
destinația Buzău. Proaspăta divizio
nară A de aici. Constructorul, crede 
că va face o figură onorabilă la 
debut sub cirma amintitului antre
nor. Și fiindcă a venit vorba de 
Farul, să precizăm că puternica for
mație a Litoralului va fi pregătită de 
Gheorghe Naca, despre care se spun 
numai cuvinte frumoase, el formind 
numeroși juniori ai clubului con- 
stănțean și ajutindu-1, în trecut, mult 
timp, voluntar, și pe Traian Doiciu 
în conducerea Chimiei Năvodari.

PÎNA LA 31 IULIE. Acesta este 
termenul depunerii ultimelor cereri 
de transfer.

turneu 
fiecare,

DRUM,

OLTENIȚA. Și 
stagiatura Rapidului

' MARCU DOGOS, 
cred, ca și dv. câ 
in Divizia B de fotbal nu va dura mai 
mult de un an. Asta, însă, cu condiția 
ca jucătorii din Giulești sâ nu fie si
guri de acest lucru, ci sâ privească si* 
tuația cu mai multa seriozitate. Ei nu 
trebuie sâ uite câ, în prima divizie, 
pentru a evita retrogradarea, au trebuit 
sâ lupte numai cu patru-cinci echipe. 
Ținînd sâ cîștige seria, în „B*4 vor avea 
șaptesprezece adversari I

IULIAN IONESCU - DROBETA TURNU 
SEVERIN. Regretăm, dar nu putem ope
ra... reducerea solicitată de dv., la to*

talul golurilor primite de Purcaru, por
tarul Steagului roșu. El a primit 15 go
luri, și nu 12, cum susțineți dv. „Să dâm 
Cezarului ce este al Cezarului", conclîi-

Pag, o 2 a Sportul

deți dv. Asta au și făcut înaintașii 
verși I

ION O. POPESCU, BUCUREȘTI, 
reținut cîteva rînduri — spațiul nu 
permitea mai mult — din scrisoarea 
închinată memoriei lui Albu, „fundașul 
de fier44, care a jucat de 42 de ori în 
echipa națională (de 41 ori fără între
rupere I) : „Cită liniște transmitea acest 
mare fotbalist coechipierilor săi și ce 
crispare îi stâpînea, in același timp, 
pe adversari, la simpla-î apariție în ca
lea lor".

VALERIU DRAGU, BRAILA. Nici un 
Jucător de cîmp nu poate susține două 
meciuri oficiale de fotbal, în aceeași 
zi, chiar dacă, dintr-un motiv sau altul, 
prezența sa la primul joc a fost de 
foarte scurtă durată. Numai pentru 
portari nu exista această opreliște.

AUREL BOGDAN, SINNICOLAUL MARE 
(Șantierul 1, Lotul 3, județul 
V-am publicat adresa completa 
ca suporterii Universității Craiova 
știe că și inima 
menco și Co și, 
corespondență cu 
orice caz, câ vor 
rului sudor din 
sori frumoase, așa cum este și aceasta 
pe care am primit-o eu).

N. RUDU, PLOIEȘTI. Vă voi răspunde 
prin scrisoare.

NICOLAE GRANCEA, SACELE, in ba-

Semifondul este dominat de pre
zența lui Gheorghe Ghipu. Elevul 
lui Silviu Dumitrescu ne-a decla
rat că a lucrat foarte tare la an
trenamentele din această săptămi- 
nă. Crede că principalul său ad
versar va fi craioveanul Nicolae 
Onescu. In fruntea ierarhiei euro
pene a juniorilor anul trecut, ia- 
tă-i acum pe cei doi in fruntea 
scmifondului românesc.

In alergările de fond, prezența 
marii revelații a sezonului, con- 
stânțeanul Ilie Floroiu ar părea 
că nu mai pune la Îndoială pro
blema campionului. Așa cum ne-a 
spus insa chiar recordmanul țării, 
la 5000 m Petre Lupan va avea și 
el cuvîntul său...

La 110 mg, Erwin Sebestyen 
trebuie să confirme ascensiunea in 
pădurile celor mai buni hurdleri 
ai continentului. La fel. Gheorghe 
Cefan și Vasile Bichea, in proba 
de obstacole.

Săritura în lungime este, proba
bil, proba cu cei mai mulți can
didați la victorie. Dumitru Iorda- 
che și juniorul Tudorel Vasile, 
surprizele plăcute ale sezonului, 
vor avea de înfruntat vechea gar
dă, care nu a depus, credem, ar
mele : Ștefan Lâzărescu, Valentin 
Jurcă, Mihai Zaharia, Vasile Săru- 
can. Cine va sări mai aproape de 
8 metri ?

La înălțime, Șcrban loan ne-a 
promis un nou record. îl așteptăm. 
La triplusalt, Carol Corbu va de
monstra că a redevenit... Carol 
Corbu. La prăjină, lui Ligor, Piș-

talu, Ivan și ceilalți 
rat.. Vasile Bogdan, 
tării la decatlon.

Favoriții probelor 
Marin Iordan (greutate), 
(disc), Tudor Stan (ciocan) și 
Gheorghe Megelea (suliță) vor în
cerca să aducă performantele lor 
cit mai aproape de un nivel com
petitiv pe plan internațional.

Probele feminine aduc in între
cere un număr considerabil de 
autentice vedete. In ordinea pro
belor, Mariana Suman, Natalia 
Andrei, Valeria Ștefănescu, Virgi
nia Ioan, Cornelia Popa, Argentina 
Menis ar reprezenta puncte de a- 
tracție pentru orice concurs, pre
zența lor asigurând probelor res
pective garanția supercalitâții. In
teresantă similitudine : ca și în 
probele masculine, in disputa fe
telor intrecerea cu cel mai ridicat 
număr de competitoare de valoare 
ridicată se anunță săritura în lun
gime. în afara Valeriei Ștefănes
cu, favorită, vor concura : Maria 
Ionescu (6.45 m în acest sezon). 
Dorina Cătineanu (6.41 m). junioa
ra Doina Spînu (6,32 m) și, să nu 
o uităm, desigur, pe fosta cam
pioană olimoică și recordmană 
mondială. Viorica Viscopoleanu, 
care iși face cu acest prilej rein
trarea in concursurile interne.

Șă așteptăm, deci, cele două zi
le de concurs — atît sîmbătă cit 
și duminică programul începe 
ora 17 — pentru a afla răspuns 
Întrebarea ce se poate repeta 
36 de ori : cine va fi campion 
acest an ?

li s-a alătu- 
recordmanul

de aruncări, 
Iosif Naghi 

(ciocan)

la 
la 
de 
în

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Timiș), 
pentru 

...... să
dv. bate pentru Oble- 
eventual, să intre în 
dv. (Eu îi asigur, în 
primi din partea tînâ- 

Sînnicolaul Mare scri-

rojul de la Timișoara, din vara anului 
1968, patru echipe — Progresul București, 
Crișul Oradea, Steagul roșu și Politeh
nica Galoți — au luptat pentru ocupa
rea a două locuri în Divizia A. Au avut 
cîștig de cauză primele doua formații, 
în urma unui baraj pasionant, soldat cu 
următoarele rezultate : în prima zi « 
Crișul — Progresul 2—1 și Steagul roșu 
— Politehnica Galați 2—0. In ziua a 
doua î Crișul — Steagul roșu 1—1 și Pro
gresul — Politehnica 4—2. In ultima zi: 
Crișul — Politehnica 2-0 și Progresul — 
Steagul roșu 3-0.

IONIȚA ȘERBAN, GALAȚI. Boc, Dumi
tru Nicolae și FI. Voinea au debutat în 
Divizia A sub culorile Petrolului, fiind 
jucători de bază ai acestei echipe. De 

. asemenea, Stoicescu, Alecu și Ion Con- 
stantinescu au fost legitimați, într-un 
timp, la Petrolul.

PAUL TROICIU, 
tre Foreman și 
septembrie. Nu 
pumnului lui Foreman. Și, ca 
sincer, nici nu vreau s-o cunosc I M-am 
uitat la fotografia lui, cu pumnul în
tins, din numărul 11 al revistei „Sport" 
și îmi ajunge !

Luni, 22 Iulie a c. este ultima zl 
pentru procurarea biletelor la trage
rea excepțională Loto a 
din 23 iulie 1974. Toate _ .
Loto-Pronosport vă stau la dispozi
ție cu o gamă variată de bilete, care 
vă oferă mari șanse de ciștig.

★
Continuarea listei câștigătorilor la 

tragerea excepțională Pronoexpres 
din 7 iulie a.e. Categ. D : 15) Raco- 
veanu Constantin din Timișoara; 16) 
Georgescu Vasile, com. Bărbătești, 
jud. Vîlcea; 17) Murea Constantin 
din Adjud ; 18) Panache Gabriel ;
19) Mirăuța Ariastasia ; 20) Angliei 
Mihail Dorel ; 21) Petrescu Horia; 
22) Crăciun Tudor; 23) Proglopp 
Ioan; 24) Crakkai Mircea și 25) Vor-

vacanței 
agențiile

niceanu Magdalena, din București. 
Categoria 4 : cite o excursie în Bul
garia și diferența în numerar. 2) 
Manea VasiLe din Buciumeni, jud. 
Bacău; 2) Carpovicț Octavian din 
Săcele, jud. Brașov; 3) Apostol Tra
ian din com. Pânătău, jud. Buzău; 
4) Kisgazda Adalbert din Cluj; 5)
irimia Ștefan din Constanța; 6)
Popa Florica din Galați; 7) Bortun 
Tiberiu și 8) Baader Enric din Timi
șoara; 9) Istrate Vasile din com. 
Ortișoara. jud. Timiș; 10) Nicu Tu
dor din București.

• AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 
COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA 
BULETINELOR LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DE MÎINE, DUMI
NICA 21 IULIE 1974.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 19 IULIE 1974

GIURGIU. Meciul dîn-
Clay va avea loc în 

cunosc circumferința 
să fiu

Ilustrații: N, CLAUDIU

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 909.627 iei din care 203.211 lei report.

EXTRAGEREA 1 : 25 79 90 45 80 86 37 75 77

EXTRAGEREA o ll-a : 28 52 15 30 24 14 1 48 84.

Plata câștigurilor va începe în Capitala de la 29 iulie pînâ la 19 septem
brie ; în tara de la 31 iulie pînâ la 19 septembrie 1974 inclusiv.
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ORIENTĂRI NOI

PERFORMERI Al VOLEIULUI
Anul acesta organizarea taberelor 

de juniori ale Federației de volei a 
comportat o modificare structurală 
și, să. sperăm, de bun augur pentru 
propășirea acestui sport. Ca urmare 
a unei munci mai serioase desfășu
rate de Comisia centrală de juniori 
(președinte conf. univ. Cornelia Ghi- 
bu), s-au făcut în prealabil con
cursuri de selecție, au fost urmăriți 
cu mai multă exigență tinerii sosiți 
la porțile performanței, s-au efec
tuat ateste. . . Astfel, taberele — care' 
urmează să-și încheie activitatea de 
o lună la Botoșani (fetele) și la Ga
lați (băieții) — au cuprins efective 
mai puțin numeroase decît în alțl 
ani, însă remarcabile prin calitatea 
elementelor. „Selecția — ne spunea 
secretarul general al Federației, RO- 
DICA ȘICLOVAN — a vizat toate 
calitățile individualităților și posibi
litățile acestora de progres. Nu s-a 
mai procedat ca în trecut să fie 
aduși în tabere tineri neverificați 
temeinic, numai pe baza sugestiilor 
și propunerilor antrenorilor lor sau 
doar după criteriul înălțimii. ' al 
gabaritului, care nu este întotdea
una elocvent. Trebuie luate în con
siderare toate celelalte atribute ne
cesare unui viitor voleibalist, trebuie 
avute în vedere, de asemenea, și 
particularitățile individuale și de 
vîrstă în judecarea perspectivei fie
cărui sportiv. în ceea ce privește 
înălțimea, care rămîne totuși un 
indiciu important, din cei circa 40 
de băieți selecționați, peste 15 au o 
medie de 1,50 m. Ia vîrslă medie de 
16 ani, ceea ce reprezintă, desigur, 
un atu. La fete, de asemenea, peste 
20 din selecționate depășesc media 
de înălțime de 1,75 m, la o vîrsta 
medie de numai 15 ani. Firește, 
acești parametri sînt dublați de 
bune calități fizice și de aptitudini 
pentru marea -performanță. Nădăj
duiesc ca, prin pregătirea multila
terală la care au fost supuși în ta
bere, pregătire ce va fi continuată, 
acești tineri să devină, peste cîțiva 
ani, un sprijin mâi consistent al 
voleiului nostru și să-i îmbunătă
țească. rezultatele pe plan interna
țional-. Mă gîndesc mai cu seamă 
Ia băieți, dat fiind faptul că actuala 
generație de juniori mari este cam 
săracă în valori*.

Fără îndoială, în această masă de 
s speranțe" trebuie să existe și des
tule incertitudini, dată fiind vîrsta 
crudă a celor chemați în tabere. 
Dar sînt și suficiente garanții, du
pă cum s© exprimă profesorii-an- 
trenori solicitați să se ocu-pe de pre
gătire. că o bună parte dintre 
sportivi vor urca treptele valorii in
ternaționale..

Taberele au început inițial activi
tatea pe grupe de vîrstă, apoi ele
mentele cele mai deosebite din gru
pele miei au fost avansate la grupe 
sunericare, realizîndu-se nuclee va
lorice. Fiecăruia i s-a întoc
mit o fișă personală, un fel 
de oglindă din care rezultă în
treaga comportare a respectivului 
sportiv, virtuțile și deficiențele sale, 
în vederea cultivării în continuare 
a primelor și lichidării treptate a 
celorlalte. Sensul convocării celor 
mai tineri voleibaliști a fost, firește, 
și acela de a se alcătui,, la sfîrșit, 
loturi restrinse de juniori și Junioa
re care să reprezinte țara la „Cupa 
prietenia* și treptat la întreceri in- 
ternațlonale și mai dificile. Sportivii 
care nu vor încănea între oei 14 
comuonenți ai fiecărui lot, vor con
tinua pregătirea în tradiționala ta
bără a £1 putînd orîcînd să
fie promovați în nucleul de bază, 
dacă ascensiunea 1% se va dovedi mai 
rapidă decît a celor selectați ia în-

12 din 22 au
peste 1,80 ml

La încheierea celor două ore de 
antrenament,, oboseala își pusese 
în mod vădit amprenta pe chi
purile celor 22 de baschetbaliste 
junioare componente ale taberei 
organizată,, in Capitală, de fe
derația de specialitate. Era și 
normal să se întîmple așa, deoa
rece scopul taberei este de a ri
dica — în mod complex — nive
lul de pregătire tehnică și tac
tică al respectivelor junioare prin 
antrenamente cu volum și inten
sitate sporite. Din fericire, condi
țiile optime de pregătire, cazare 
și masă ce le au la dispoziție la 
complexul școlar M.I.U. (datorită 
în mare măsură sprijinului acor
dat de Ionel Niculescu — preșe
dintele secției de baschet a 
C.S. Olimpia, Stere Marinescu — 
directorul de studii al liceului și 
Vasile Badin — administratorul 
căminului și cantinei) creează po
sibilitatea refacerii rapide după 
efortul depus, îneît la următoarea 
lecție speranțele baschetului 
tru feminin sint din nou în 
nitudinea forțelor.

De fapt, trebuie precizat 
pînă la „majorat", adică 
cînd cele mai harnice și talentate 
dintre ele vor promova în lotul 
de senioare, junioarele au de în
deplinit citeva obiective, printre

nos- 
ple-

că 
pînă

cheierea taberei federației. Se asi- 
, gură astfel un flux continuu intre
Ioturi, avînd ca tel reținerea în per

și 
de

manențâ a celor mai valoroși 
eliminarea coeficientului firesc 
incertitudine. Va trebui, credem, ca 
și în procesul de selecție pentru ta
berele federației să se facă observări 
atente, atit în rîndul echipelor de 
juniori- Și școlari, cit și în cel al 
formațiilor, abia înfiripate, de juni
ori H pentru a se cuprinde întot
deauna în pregătire toate posibilele 
valori. De altfel, intenția Comisiei 
centrale de juniori este ca în fie
care an să se efectueze cel puțin 
3 concursuri de selecție, pina la in
trarea în funcțiune a taberelor, unde 
voleibaliștii aleși au prilejul să-și 
completeze mai rapid cunoștințele 
tehnico-tactice șl să-și îmbunătățeas
că pregătirea atletică.

In ceea ce privește taberele din 
acest an — în care calitatea a pri
mat in fața cantității, iar selecția 
nu a fost pur teoretică — se cuvine 
să remarcăm activitatea depusă de 
colectivele de profesori-antrenori: 
Vera Pavlenco, Mircea Dumitrescu, 
Maria Săvinesca, Dczlderm Bleier, 
Nicolae Chirițoiu (Ia fete), Gheorghe 
Horhat ți Adrian Popa (la băieți), 
precum și concursul dat de orga
nele sportive locale din Botoșani ,și 
Galați pentru îndeplinirea obiective
lor taberelor.

Aurelian BREBEANU

k

I

I
I
I
I acanța este in toi, porțile școlilor închise, iar c«evii au umplut obișnuitele tabere de vară, in

munți sau pe malul mării. O binemeritata odihnă după trei sferturi de an de eforturi. Dar

vacanța nu este aceeași pentru toți. Pentru sportivii școlari ea înseamnă și un prilej de asimilare

și perfecționare pe indelete a cunoștințelor, de îmbogățire a bagajului tehnico-tactic, de educare

a mușchilor in așa fel incit să fie capabili de eforturi superioare. Taberele tinerilor sportivi de pers-

pectivă iși găsesc un loc permanent în vacanța mare. Chiar și in luna lui Cuptor, in care citeva

federații și-au fixat convocările celor mai promițătoare elemente pentru performanță, selecționate din

toate unitățile sportive școlare. împletind fireștile cerințe de odihnă și de recreare, specifice vaconței,

cu pregătirea sportivă, aspiranții la un loc intre viitorii fruntași ai fiecărei discipline încearcă, in tabe-

rele destinate tor, să forțeze pragurile timpului, să scurteze pe cit posibil drumul consacrării Departe de

a fi întruniri de pur divertisment, ele solicită celor aleși eforturi apreciabile, motiv pentru care le con-

I
I
I
I
I
I sacrăm această pagină.

Aspect din timpul 
unui antrenament 
al celor mai ti
nere baschetba
liste.

care, de pildă, o 
comportare cit mai 
bună la Balcania
da ce se va. desfă
șura la Botoșani, 
între 9 și 11 au
gust. Pînă la Bal
caniadă, ele vor 
avea de susținut 
un interesant test, 
chiar săptămîna 
viitoare, cu prile
jul turneului inter
național găzduit 
(miercuri, joi și 
vineri) de fru
moasa și spați
oasa sală a com
plexului M.I.U. din 

Din rmdul celor 
re, am remarcat citeva care au și 
devenit cunoscute, deoarece fac 
parte din echipe divizionare A : 
Mirela Casetti, Bona Chvatal, Ana 
Iatan și Florentina Căprița. Alte 
două — Angela Baia și Ana Asz- 
talos — au contribuit la promo
varea formației Institutului Pe
dagogic din Tg. Mureș în divizia 
A, iar altele sint printre cele 
mai valoroase jucătoare ale unor 
divizionare B. Se poate vorbi, 
deci, despre o oarecare experien- - 
ță acumulată în jocurile susținu
te alături de senioare, ceea ce

cartierul Titan.
22 de junioa-

PE DUNĂRE, LA ORȘOVA
Un echipaj de speranțe: Iohana Gekel, Adriana 
Spătaru, Lucia Buzuc și Elena Pînzaru. La cir mă, 
fostul... cîrmaci și actualul antrenor al lotului de 

perspectivă, prof. Ștefan Lupu

SPERANȚELE SCHIFULUI ÎNFRUNTĂ ĂRSITĂ

fiu- 
din

La Orșova — noua Orșova, care 
crește și se înfrumusețează pe zi 
ce trece — căldura toridă a aces
tui iulie nu poate fi gonită nici 
de apa Dunării și nici de înălți
mile care flanchează bătrînul 
viu. Arșița e aidoma celei 
București—

Aici, pe apa strălucitoare 
soarele fierbi r

sub 
se pregătesc, de 

la începutul Junii, 22 de schifiste

panouri. 
realitate 
împărți- 

B, parti-

— credem — va sport randamen
tul junioarelor în partidele in
ternaționale. Tot un lucru îmbu
curător, talia ridicată : 12 junioa
re au înălțime peste 1,80 m (cele 
mai înalte : Camelia Tănăsescu 
1,86 m, Mirela Trică 1-85 m), ceea 
ce reprezintă o promisiune pen
tru eficiența luptei sub 
Ne vom convinge de 
săptămîna viitoare cînd, 
te în Lotul A și Lotul . . 
eipantele la tabăra F.R. Baschet 
vor debuta într-o întrecere inter
națională, sustinînd deci un nrim 
examen ce poate fi edificat'- .

D. STANCULESCU rr-

reprezentînd Iotul de perspectivă 
al canotajului nostru feminin. 
Grijulie cu această nouă genera
ție, federația de specialitate a 
ales cu atenție și canotoarele și 
orașul pentru tradiționala tabără 
de vară. Orșova oferă condiții 
excelente practicării sporturilor 
nautice, iar forurile locale pri
mesc întotdeauna cu bucurie și 
interes loturile naționale care vin
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La Buhuși și in Orașul Gh. Gheorghiu-Dej

TREI SAPTAMINI RE VACANTA
DĂRUITE... HANDBALULUI!

Ca in fiecare an, tehnicienii Fe
derației de handbal au selecționat 
cu multă grijă tinerii jucători care 
vor beneficia de vacanța activă din 
taberele F.R.H. tn această vară, tra
diționalele tabere ale celor mai mici 
handbaliști sint găzduite de orașele 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ți Buhuși.

tn urma trialului organizat la 
București în luna mai, federația de 
specialitate a ales cite 50 de juniori 
și junioare din numărul mare al 
candidafilor la selecționare, aceștia 
aflîndu-se acum în orașele aminti
te și lucrind intens sub atenta în
drumare a antrenorilor (...selecțio
nați, la rind-ul lor !). At it la Buhuși, 
cit și in municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej se află — alături de directorii 
taberelor (Eugen Bartha si, respec
tiv, Paul Cercel) cite patru antre
nori, secundați fiecare de cite un 
student la I.E.F.S. (eu specializarea 
handbal). Colectivele de elevi sint 
împărțite pe grupe, fiecare zi avînd 
in program două antrenamente (di
mineață și după amiază), precum și 
diverse acțiuni culturale.

Orele de pregătire sint destinate 
șlefuirii tinerelor talente. Perfecțio
narea tehnicii fundamentale, noțiuni 
elementare de tactică, procedee de 
bază — iată doar citeva dintre 
punctele aflate in planurile de lec
ție întocmite minuțios de antrenorii 
care coordonează activitatea. Fireș
te, nu lipsesc nici jocurile, fie sub

> o

16 și 22 de ani) să

aici să se antreneze. In tabăra de 
acum se găsesc, cum spuneam, 22 
de canotoare. Ele au fost selec
ționate în luna ianuarie, au efec
tuat — în București — pregătirea 
de iarnă, o muncă intensă la bac 
și in sala de forță, în aprilie au 
ieșit pentru întiia dată pe apă, 
iar acum brăzdează zi de zi apele 
Danubiului.

Obiectivul 
antrenori ai 
tan Benedek 
Ștefan Lupu 
Foldvary — 
perfecționarea tehnicii de ____
In cele 10 antrenamente progra
mate săptămînal se muncește in
tens, cu tragere de inimă, iar 
dovada cea mai elocventă este că 
fiecare sportivă, fiecare echipaj 
uită de ..porția" zilnică a celor 
circa 40 km, depășind-o frecvent.

Selecția foarte bună și intensi
tatea pregătirilor au făcut ca ti
nerele schifiste (ale căror vîrste 
sint intre 
progreseze rapid, așa incit la a- 
ceastă oră, văzîndurie la antrena
ment, am putut remarca citeva 
elemente de real talent : Ecateri- 
na Dcpner, Iohana Gekel, Maria 
Roman, Paraschiva Mareș, Savcta 
Ciubotarii. Monica Rusz. Adriana 
Spătaru și Bosvita Schuster. A- 
lături de ele și celelalte fete vor 
înregistra în curînd, sintem si
guri, un salt valoric însemnat.

Dar cum tabăra e totuși tabără 
și vacanța e vacanță, schifistelor 
aflate la Orșova, în majoritate 
eleve, li s-a rezervat și un pro
gram de odihnă și relaxare. Se 
organizează excursii splendide la 
Herculane, Părțile de Fier și în. 
Cazane, seri cultural-distractive, 
precum și obișnuitele întreceri 
de... canotaj.

Așa. timpul se scurge pentru 
speranțele schifului nostru cu 
folos și în mod plăcut.

Horki ALEXANDRESCU

urmărit de cei trei 
lotului — prof. ZoI- 

(coordonator), prof, 
și prof. Ludovic 

este învățarea și 
vîslit.

formă de meciuri-școală, fie sub for
mă de întîlniri inter-grupe sau tra
diționalele campionate ale taberei, 
ele angrenind pe toți jucătorii, ani
mați de aceleași mari ambiții de 
afirmare.

De aici, din taberele federației, 
au apărut întotdeauna jucători de 
valoare, copii de talent care, dato
rită grijii și atenției cu care au fost 
urmăriți și îndrumați, au urcat ra
pid treptele măiestriei sportive. Nu 
e departe timpul cînd jucători ca 
Deacu, Oros, Grabovschi, Drâgăni- 
tă și Tase se bucurau de zilele fe
ricite petrecute in asemenea tabere. 
Astăzi ei au fost deja promovați în 
prima reprezentativă a țării și, cot 
la cot cu super-vedete ale handba
lului mondial, cum sint Penu.Bir- 
talan, Gunesch și Voina, se găsesc 
la ora apariției acestor rinduri în- 
tr-un turneu în Insula Reunion.

La Buhuși și în rhunicipiul Glt. 
Gheorghiu-Dej, 100 de speranțe ale 
handbalului românesc folosesc trei 
săptămîni de vacanță (15 iulie —• 
8 august) pentru a-și îmbogăți ba
gajul de cunoștințe sportive, pen
tru a se perfecționa in disciplina 
pe care au îndrăgit-o.

Al. HORIA

Sportul Pog fl3o
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P
rintre măsurile practice generate de Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie- 
la dezvoltarea continuă a activității sportive, s-a numărat și instituirea complexi 
TATE", ca un mijloc important de cuprindere a maselor în practicarea sistematică 
cițiilor fizice, in vederea dezvoltării armonioase, menținerii sănătății, creșterii 
ți petrecerii in mod plăcut a timpului liber.

După aproape 4 luni de confruntare cu practica, cu viața, complexul și-a 
litatea, larga audiență de care se bucură, existind — astfel - toate premisele pentru ; 

Perioada care a trecut ne-a relevat o serie de experiențe pozitive, demne de a fi 
dar a arătat, in același timp, o serie de deficiențe, inerții ți rămineri in urmă care 
îndreptare.

Despre toate aceste aspecte iți propune să se ocupe grupajul de față.

5000
BUNA ORGANIZARE ASIGURA

CU „APETITUL77 NOSTRU SPORTIV
* 38 piscine concurează cu marea * Concursuri populare de canotaj 

pe Techirghiol • Teleschiul de la Mamaia • Cu gindul la așii rachetei...

De la Năvodarii cu ospitalie
rele tabere ale pionierilor pînă 
la Mangalia cea care, o dată cu 
apele tămăduitoare, și-a descope
rit. și vocația de stațiune de 
cură, litoralul nostru — cu plăji 
sidefii, cu moderne construcții, 
cu nimb de mituri antice — ne 
cheamă irezistibil în fiecare vară. 
Acum, el cunoaște iarăși amplul 
flux și reflux al celor pentru 
care vacanța sau concediul în
seamnă un binefăcător prilej de 
mișcare, sub razele soarelui, în 
apa mării, sub mîngîierea brizei.

O vizită pe aceste meleaguri 
ale recreării și sănătății ne-a 
permis să aflăm de la o serie de 
factori de răspundere în ce mă
sură stațiunile litoralului sînt 
pregătite să facă față „apetitului" 
sportiv, dorinței de agrement ac
tiv a vizitatorilor săi.

meroaselor solicitări. Pentru a 
crea o efervescență sportivă prin
tre vizitatorii litoralului intențio
năm să organizăm concursuri 
populare în unele ramuri. Ast
fel, lacul Techirghiol urmează să 
găzduiască întreceri de canotaj 
popular, pentru începători. Tre
buie reținut faptul că în parcu
rile de distracții există de ase
menea anumite forme sportive de 
agrement ca de exemplu carturi
le, standurile de tir, instalațiile 
de încercare a puterii și altele. 
Marea noutate pe plan sportiv, a 
litoralului, în acest sezon, o va 
constitui intrarea in funcțiune a 
teleschiului de la Mamaia. Este 
vorba despre o instalație de fa
miliarizare, aș putea spune, cu 
schiul acvatic. Amatorul, susținut 
de un cablu, va parcurge cea 
1500 metri pe suprafața lacului

Siutghiol, la viteze mai mici sau 
mai mari, avînd și posibilitatea 
unei basculări laterale de aproa
pe 20 m."

C. GHEORGHIU, director g-ral 
adjunct al Agenției ONT Litoral : 
„Spectacolul sportiv a devenit o 
componentă cu tradiție în agre
mentul oferit oaspeților litoralu
lui. In această vară CJEFS — 
Constanța va organiza mari com
petiții ca Trofeul Tomis la volei, 
Cupa .xiării Negre Ia fotbal, cam
pionatele balcanice de box și 
yachting. Ne-ar bucura mult să 
putem face din litoralul nostru, în 
perspectivă, și gazda unui mare 
turneu de tenis. Cu gîndul la 
cei mai vestiți ași _ ai rachetei 
ne-am propus să realizăm, pentru 
1975, in Mamaia, terenuri de te
nis de înalt nivel calitativ care să 
corespundă unei competiții de 
amploare".

Sebastian BONIFACIU
V. TRANDAFIR, director ge

neral al Agenției ONT Litoral, 
a subliniat dintru început că 
„1974 este anul calității în de
servirea turistică, potrivit hotărî- 
rii adoptate de conferința pe țară 
a lucrătorilor din acest domeniu. 
Vrem ca oaspeții litoralului să 
se simtă cît mai bine, să-și pe
treacă în mod plăcut zilele de șe
dere Ia mare. De aceea, ne-au 
preocupat toate aspectele unui 
sejur, inclusiv posibilitățile de re
creare cu caracter sportiv. Pentru 
aceasta dispunem, în prezent, de 
38 piscine, 17 baze cu terenuri de 
tenis și volei, 21 terenuri de mi
nigolf, 5 baze nautice, 6 parcuri 
de distracții, 3 săli de bowling".

I. NICOLAU, șeful filialei de 
agrement Mamaia, ne-a oferit 
cîteva amănunte privind organi
zarea activității pe aceste peri
metre ale repausului activ._ „Pen
tru inițierea turiștilor in înot și 
tenis ne-am asigurat cadre sufi
ciente și foarte bine calificate.

S-au prevăzut, de asemenea, 
cursuri de inițiere în sportul cu 
vele, răspunzînd în acest fel nu-

NOI BAZE SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

lerguș, tehnicianul care răspunde 
de lucrări din partea consiliului 
popular. Pînă la sfîșitul lunii iulie 
se vor termina terenurile de hand
bal, volei, tenis, baschet, terenul 
de minigolf, cel de fotbal de di-

teaptă : noul bazin de înot. Ieri, 
în tot cursul dimineții, au fost 
terminate împrejmuirile, in cursul 
după-amiezii bazinul fiind umplut 
cu apă. Un alt bazin de înot este 
aproape terminat la Liceul Dimi- 
trie Bolintineanu amenajat, după 
cum ne spunea profesorul Visalon 
Roman, aproape în întregime cu

A APĂRUT Nr. 11 
AL REVISTEI

performanța a sportului de masă 
• TURUL ROMÂNIEI - a relan
sat ciclismul în sfera interesului 
iubitorilor sportului • Boxerii ro-, 
mâni în așteptarea C.M. de la 
Havana • UNIVERSITATEA CRA
IOVA — o campioană inedită a 
fotbalului nostru • JIUL PETRO
ȘANI și Cupa României două 
mari iubiri ale minerilor din Va
lea Jiului • Ecourile „WELTMEI- 
STERSCHAFT“-ului — reportaj șl 
fotografii inedite de la campio
natul mondial de fotbal • Ru
brica „Sportivi în afara stadio
nului* vă prezintă în acest nu
măr „Pasiunile fraților Nedef" • 
înotătorul Zeno Oprițescu, a! 
treilea performer de pe conti
nent e CHIMIA NĂVODARI, re
velația campionatului de rugby 
9 Maestrul emerit al sportului 
Constantin Manolache, un pilot 
de încercare cu tolba plină de 
amintiri... • Intîlnirea dintre 
campionul mondial de box 
George Foreman și Cassius Clay
— un nou „meci al secolului" 
sau o mare afacere ? q Vizita 
președintelui Comitetului Inter- 
național Olimpic, lordul Killanin, 
în România • Carnet olimpic.

Obișnuitele rubrici ale revistei
- „Sport magazin", „Sportul a 
două pasiune44, „Sportivi români 
peste hotare" etc, — completează 
acest interesant număr ol re
vistei ilustrate „SPORT".

La sfat ? Poate ! Acești cițiva prichindei, ai căror frați șt părinți 
au lucrat la amenajarea bazinului de inot, se vor răcori, în mod 
sigur, primii in apa limpede. Asociația sportivă „Blocurile Feren

tari" se poate lăuda cu o asemenea realizare.
Foto : S. BACKSY

mensiuni reduse, pista de atletism 
— toate bituminate și gazonate.

Următorul obiectiv unde facem 
popas este complexul „Humulești". 
De fapt nu complexul, ci comple
xele pentru că s-au conturat diouă 
obiective : „Humulești" 1 si „Hu
mulești" 2. Aici îl întîlnim pe in
ginerul Dumitru Ghiță, coordona
tor al activității pe toate șantie
rele vizitate. Firește, primele in
formații ce ni le oferă se referă 
la conținutul complexelor. „După 
cum vedeți — ne spune interlocu
torul — s-au și conturat noile o- 
biective : terenuri de fotbal, hand
bal, baschet, tenis, piste de car
ting și piste aplicative pentru pio
nieri și, bineînțeles, grupuri socia
le. Pînă la 20 august toate vor fi 
terminate".

AZI — INAUGURAREA !
Cînd aceste rîndurl vor fi sub 

privirile cititorilor, în cartierul Fe
rentari 4- acțiunea fiind coordo
nată de asociația sportivă „Blocu
rile Ferentari", președinte Ion Ku- 
su — copiii vor primi unul dintre 
cadourile ce le merită și le aș-

contribuția în muncă a elevilor a- 
cestei unități de învățămînt.

AUTORII...
Petre Dudescu, primul vicepre

ședinte al Consiliului de educație 
fizică și sport al Sectorului VI, ne 
oferă citeva detalii suplimentare 
referitoare la autorii noilor com
plexe sportive. „Grupurile sociale 
de la Humulești 1 și 2 au fost re
partizate întreprinderii Aurora ; la 
Pecineaga-Vicina au lucrat tineri 
de la uzinele Electromagnetica, de 
la Uzinele chimice române, de la 
întreprinderea de ventilatoare și de 
la Vulcan. Vreau, de altfel, să pre
cizez că fără această mare mobi
lizare de forțe acțiunea noastră 
atit de vastă nu ar fi reușit. Tre
buie, de asemenea, precizat faptul 
că aproape în fiecare zi tovarășul 
Costică Chițimia, primul se
cretar al Comitetului de partid al 
sectorului nostru, este prezent pe 
șantiere pentru a constata stadiul 
lucrărilor și a întreprinde măsurile 
corespunzătoare. Consiliul popular, 
celelalte organizații de masă și 
obștești ne sprijină permanent".
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DE PARTICIPANTE

GALAJI
Complexul „Sport și 

nătate" se bucură de o 
gă adeziune din partea 
monitor muncii, elevilor și 
sătenilor din județul Galați. 
Așa se explică faptul că în 
ziua de 13 aprilie, cînd s-a 
dat startul oficial, stadionul 
Portul roșu din orașul du
nărean a fost luat pur și 
simplu cu asalt. Dată fiind 
importanța și necesitatea 
acțiunii, C.J.E.F.S. Galați a 
luat și o măsură 
fiecărui activist 
s-a repartizat un 
unități economice 
cărora le acordă 
tehnică necesară.

dispoziție bazele

să- 
lar-
oa-

valoroasă : 
sportiv i 
număr de 
și școlare, 

asistenta 
Au fost

puse la 
sportive de la stadioanele 
Dunărea,
Trefilorul. în acest context, 
rezultatele n-au întîrziat să 
apară. Pînă în prezent a- 
proape 2 000 de elevi și stu- 
denfi au participat la con
cursuri, trecindu-și unele 
dintre probele cuprinse în 
regulament. 550 dintre ei au 
si intrat in posesia brevete
lor. La acest capitol s-au 
remarcat școlile generale nr. 
28. 21. 12, 2, liceele econo
mic. pedagogic, industrial de 
construcții de mașini și rto 
industrie 
membrii 
le nu se

Acolo 
acțiunii a fost pe deplin în
țeleasă. activitatea se desfă
șoară cu rezultate bune, în- 
registrîndu-se pînă acum a- 
proximativ 2500 de partici
pări. S-au evidențiat pen
tru seriozitatea tor aso
ciațiile sportive Constructo
rul, I.C.M.S.G., Tiparul, Vo
ința, Comerțul, Ancora, Me- 
lalosport.

Din păcate, nu toate aso
ciațiile — unele chiar foar
te mari — privesc cu răs
pundere și interes comp’e- 
xul „Sport și sănătate". Es
te cazul asociațiilor 
Textila, Trefilorul,
T. C. Constructorul,
U. M.A.I.A., a celor 
munele Ivești, Liești, Inde
pendența etc., unde — fără 
îndoială — trebuie luate 
grabnic măsuri de îndrep
tare.
T. SIRIOPOL—coresp. jud.

Portul roșu și

alimentară. Nici 
asociațiilor sindica- 
lasă mai prejos, 
unde importanța

sportive 
Victoria, 
Viitorul, 
din co-

Pînă în momentul 
de față, tuturor a- 
sociațiilor sportive 
din municipiul Su
ceava le-au fost di
fuzate peste 2 600 de 
brevete „Sport și 
sănătate". Aproxima
tiv 800 de iubitori 
ai sportului au Teșit 
să treacă una, două 
sau trei dintre pro
bele înscrise în pro
gramul complexului. 
Asociațiile 
Voința și

sportive 
Zimbrul

se înscriu prin re
zultatele obținute în 
această direcție pe 
primul plan al unei 
întreceri declanșa
te ad-hoc. Vom men
ționa că la stadio
nul sucevean Arini 
sînt afișate de mai 
multe zile progra
mul de acces pe în
treprinderi și insti
tuții și cel 
lor tehnice 
zătoare de 
fășurare a

iniți
al cadre- 

răspun- 
buna des- 
probelor.

Pe stadionul Voința din Capitală, tinerii din co

DIFERENȚE.
Una dintre informațiile cuprinse în programul 

mis (săptămînal) redacției noastre de C.M.E 
București arăta că luni, 15 iulie, pe bazele spoi 
Flacăra roșie și Metalul aveau să se desfășoare 
la orele 15,30 și, respectiv, 16, acțiuni în vederea tr 
rii normelor din cadrul complexului „Spor^^tf 
tate".

Dar. la Flacăra roșie, bază care dispune doar di 
teren de fotbal, administratorul ne-a informat că ni 
nimic despre această acțiune, iar noi am constata 
aici nu se pot disputa decît meciuri de fotba 
eventual, aruncarea mingii de oină...

Din nou la drum. în Pantelimon, la Metalul, 
eași situație. Adică, nimeni I

întrebăm : cum rămîne cu planul activităților : 
tuit cu minuțiozitate de C.M.E.F.S. pe baza infoi 
țiilor trimise de sectoarele Capitalei ?

RAIDUL NOSTRU
IN JUDEȚELE BIHOR Șl SALAJ

Pretutindeni în țară, în mari așezări urbane sau în mediul 
sătesc, complexul polisportiv „Sport și sănătate" trezește intere
sul maselor de oameni ai muncii de toate vârstele. Este principalul 
element de referință desprins 
județele Bihor și Sălaj...

MĂSURI ORGANIZATORICE
CONCRETE I

Și

Este nota specifică a muncii 
desfășurată în județul Bihor. A 
fost instruit din vreme activul 
sportiv, s-au difuzat regulamen
tele și brevetele, există o strînsă 
colaborare cu factorii interesați 
de atragerea cît mai multor oa
meni ai muncii pe stadioane.

în municipiul Oradea, în fie
care luni, cum am putut consta
ta, nu mai puțin de 3 stadioane 
(Tineretului, F. C. Bihor și Vo
ința) se află la dispoziția celor 
interesați. îndrumați de antrenori 
și profesori de specialitate, cei 
care doresc să-și treacă normele, 
au posibilitatea să se inițieze, să 
se antreneze, să repete unele pro
be, pînă la realizarea haremurilor

RITMUL T

din raidul nostru întreprins în

regulamentare. Ciți amatori exis
tă pînă la această dată ? Aproape 
1 200, reprezentînd marile unități 
de producție ale municipiului de 
pe Criș — Fabrica de confecții, 
Fabrica de blănuri, cooperativele 
meșteșugărești.

Un mod similar de a trata pro
blema este de evidențiat la Be- 
iuș, Marghita, Salonta și Aleșd. 
Cifra provizorie — pe județ — a 
celor înscriși pentru trecerea nor
melor este de 7 000. De fapt ea 
spune destul de puțin pentru un 
județ în care aptitudinile și gus
tul pentru mișcare marchează o 
vizibilă ascensiune, mai ales după 
apariția Hotărîrii Plenarei C. C. 
al P.C.R. din februarie—martie 
1973.

ÎNCEP
DAR PA
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Înviorare
Deși pornit cu oarecare difi

cultate la Brașov, complexul 
polisportiv „Sport și sănătatp" 
a înregistrat în ultima săptâmî-, 
nă înviorări de ritm și de an
vergură îmbucurătoare, dar încă 
insuficiente pentru a da măsu- 

privire
5ĂNA- 
i exer- 
inuncă

lin uti- 
i.
optate, 
abnică

ra reală a activității care se
impune.

Astfel, în cele șase zile ale
săptămînii de lucru au avut loc

UL
af iilor 
greșul, 
Voința

1 050 
trecut 
două 

i pro- 
e pa
li la 
:cesele 
rsfașu- 
exului" 
t re-

ÎXA 
dețean

concursuri pentru trecerea nor
melor prevăzute de regulament. 
Din cele 232 de asociații sporti
ve brașovene am luat ca baro
metru al activității pe cîteva 
dintre ele, cele mai importante 
ca număr de membri. La Stea
gul roșu, de plidă, în săptămî- 
na trecută s-a mai consumat o 
etapă a jocurilor de fotbal cu
prinse în campionatul intern 
între cele 16 secții înscrise, nu- 
mărîndu-se peste 200 de parti
cipant! activi. La popice s-au 
prezentat pentru trecerea nor
melor numai 21 de sportivi și 
circa 30 la alergările de viteză 
programate la Complexul spor
tiv ,,Noua“. Principala activita
te, ținînd seama de profilul tu
ristic al zonei și de epoca fa
vorabilă, au constituit-o dru
meția și excursiile. Munții și 
locurile de agrement din jurul 
Brașovului : „Șapte scări", „Ta- 
mina“, „Rencea“, Piatra mare 
și Postăvarul au cunoscut, du
minică, un veritabil pelerinaj 
al salariaților și familiilor a

ugărească în timpul trecerii unei norme 
Foto : Paul ROMOȘAN

iul competifional înainte amintit, pe stadio- 
a nu era prevăzut nimic. Totuși ne-am în- 
nsele și... surpriză. Cîteva zeci de tineri și 

la cooperativele Sporul, Artă populară și 
nte manuală erau divizați pe ateliere și-și 
ormele cuprinse în regulament. I-am întîlnit 
tiviștii clubului Voința, Gh. Uță, A. Cupe- 
■ofira Vilcov, A. Gani, Șt. Georgescu, Elena 
M. Mureșan, D. Constantineseu, prezenți așa 
făcut-o de foarte multe ori cînd muncitorii 
iri au fost angrenați în diverse acțiuni or- 
IVHtaU ei. Președintele clubului, Puiu An- 
^^Etorii săi ne-au informat despre modul 
ue desfășurare a complexului „Sport și să- 

îe-au arătat tabelele cu rezultatele obținute 
cei 763 de participanți și ne-au enumerat 
sportive remarcate cu acest prilej : Higiena 

larticipanți), Artă populară (91), Avîntui îm- 
tei (88), Modă și artă (95) și Arta încăl- 
(52).

>ci că acolo unde este interes, se poate !

Paul IOVAN
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nelor și organizațiilor sportive, 
într-un județ care, deși tînăr, le 
oferă condiții bune de practicare 
a exercițiilor fizice. Acțiunea 
amplă de amenajări sportive, pre
zentă la orașe ca și la sate (Nuș- 
falăul constituie un exemplu din
tre cele mai elocvente) favorizea
ză interesul iubitorilor de mișcare 
către trecerea normelor acestui 
complex.

CEEA CE SE IMPUNE 
CU TOATA STĂRUINȚA...

...este — în cazul ambelor ju
dețe — mai multă inițiativă din 
partea consiliilor asociațiilor spor
tive, o mai mare preocupare pen
tru atragerea pe terenurile do 
sport a tinerelor.

în fine, o și mal strinsă coor
donare a acțiunii, sub egida 
CJEI'S și Consiliilor județene 
sindicale, comitetelor U.T.C. poa
te fi de bun augur pentru reu
șita acestei importante acțiuni de 
masă, aflată în plină desfășu
rare.

Tiberiu STAMA

LÂ BRAȘOV
cestora. De la Steagul roșu s-au 
numărat peste 700 !

Și la asociația sportivă Trac
torul, săptămîna trecută a mar
cat înviorarea amintită: circa 
350 de salariați, împărțiți în 24 
de echipe, au mai trecut o e- 
tapă a campionatului intern de 
fotbal. Situația este identică și 
la handbal, cu 240 de partici
panți, Ia volei — cu 200, și la 
tenis — cu 66. La atletism, au 
fost trecute, pe stadionul pro
priu, alergările de viteză din 
grupa probelor obligatorii de 
circa 130 de salariați. La asocia
ția sportivă Timpuri noi, o u- 
nitate mai mică, 28 de salariați 
au trecut probele de tir la po
ligonul municipal. Același nu
măr de participanți a trecut 
normele de atletism pe stadio
nul Dinamo.

Principala măsură organizato
rică ce revenea organelor teri
toriale ale mișcării sportive, de 
instruire a consiliilor asociații
lor, precum și de organizare a 
centrelor de pregătire și tre
cere a normelor ’ a fost îndepli- 

. nită.
Pentru municipiul Brașov fu

seseră stabilite stadioanele Trac
torul, Municipal, Metrom, Dina
mo, Liceul nr. 2. Cu toate aces
tea un raid-anchetă realizat de 
noi în cursul dimineții de du
minică, a relevat că pe toate 
aceste stadioane, nu s-au luat 
măsuri de trecere a normelor.

Cîțiva sportivi izolați făceau
mișcare sau plajă. Mai credem 
că și aspectul propagandistic nu 
a fost perfect pus la punct, lip
sind programele de tcrece sau 
alte mijloace prin care ele să
fie cunoscute

Mihai BĂRA

SPIRIT DE
INIȚIATIVĂ...

Semnalăm un frumos e- 
xemplu de bună orientare 
a forurilor răspunzătoare 
de organizarea complexu
lui „Sport și sănătate" în 
județul Suceava. întreceri
le atletice, de pildă, din ca
drul „Cupei tineretului", 
ori alte competiții de masă 
disputate la diferite jocuri 
sau discipline sportive au 
constituit, în același timp, 
și concursuri de trecere a 
unora dintre normele com
plexului. Așa se face că su
cevenii, care participă la 
excursii și drumeții în ca
drul „Amicilor drumeției", 
dispută întîlniri de volei, 
fotbal, concurează la orien
tare turistică sau la înot, 
completîndu-și concomitent 
și rubricile din brevetul 
„Sport și sănătate"...

MII DE BREVETE CARE ZAC ÎN SERTARE!...
...Șl UN

Sîntem în măsură să fa
cem cunoscute cîteva aspec
te mai mult decit criticabile 
privind modul în care unele 
consilii județene pentru edu
cație fizică și sport și aso
ciații sportive înțeleg să 
pregătească și să organizeze 
acțiunile din cadrul comple
xului ,,Sport și sănătate**.

• JUDEȚUL TIMIȘ. La da
ta de 15 iulie, aproximativ 
9 000 de brevete ce trebuiau 
să se af!e în buzunarele 
eventualilor purtători zăceau 
teancuri intr-una din maga
ziile CJ.E.F.S. I Iar uneori, 
in cazul cînd brevetele au 
ajuns în posesia asociațiilor 
sportive, ele nu și-au schim
bat decit locul de depozita’ 
re... Este situația Voinței 
Timișoara, care nu a între
prins NICI O ACȚIUNE DE 
POPULARIZARE A COMPLE 
XULUI, ca să nu mai vor
bim de vreo ACTIVITATE 
PRACTICA. Ce are de spus 
biroul executiv al C.J.E.F.Ș. 
Timiș privitor la această si
tuație ? •
• JUDEȚUL MUREȘ. Doar 

7700 de brevete din totalul 
de 20 000 au fost difuzate 
asociațiilor sportive pînă la 
această oră I Deficitar se 
prezintă situația în organiza-

Aruncarea mingii de oină — proba cea mai accesibilă din com
plexul „Sport și sănătate"... Foto : R. PAUL

0 COLABORARE FRUCTUOASĂ
La fabrica de ciorapi din Sebeș (județul Alba) asociația sportivă și cabine

tul de cultură fizică medicală acorda toată atenția complexului „Sport și sănă
tate". La cabinet, dotat cu aparatura necesară pentru consultații, ou fost elibe
rate, pînă acum, peste 200 de -certificate de sănătate". Cu alte cuvinte tinerele 
din secțiile -Cotton lu, „încheiat", de la Serviciul administrativ, care s-au hotărît 
să participe la trecerea normelor, au primit avizul medical cuvenit, aproape 153 
dintre ele avind înscrise in ccrnete una sau două norme promovate.

Doua după amie7c pe soptămină. terenul amenajat in incinta fabricii este 
rezervat complexului polisportiv, foarte important ni se pare foptul că in toate 
secțiile programul este bine cunoscut. Responsabilele sportive din grupele sin
dicale întocmesc liste cu tinerele care doresc să ia parte la întreceri în cursul 
unei săptâmîni, ceea ce permite programări precise și... concrete. I. Gr.

PENTRU TOATE VÎRSTELE...
O zi pe săptămînă, lunea 

după-amiază, Parcul Copilului 
este rezervat în exclusivitate ti
neretului din asociațiile sportive 
de pe lîngă întreprinderile și 
instituțiile din sectorul 8 al Ca
pitalei, care doresc să se pre
gătească sau să-și treacă nor
mele complexului polisportiv 
„Sport și sănătate". Luni, 15 iu
lie, cînd am vizitat această ba
ză sportivă bucureșteană, am 
întîlnit la >,lucru" un grup ma
siv de tineri de la întreprinde
rea de utilaj chimic Grivița 
roșie și un altul de la între
prinderea mecanică de materi
al rulant.

„Din cadrul întreprinderii de 
utilaj chimic și-au trecut pînă 
în prezent normele complexului 
275 de tineri și sper peste a- 
proximativ o oră. numărul aces
tora să depășească cifra de 300 
— ne spunea sudorul Nicoiae 
Foia, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. La noi, 
tineretul nu are nevoie de prea 
multe invitații pentru a se pre
zenta pe un teren de sport. A 
îndrăgit Parcul Copilului și a- 
proape zilnic ii vizitează pentru 
un joc de fotbal, un meci de 
volei, sau pentru a face o tură 
de pistă in Pas alergător. Com
plexul „Sport și sănătate", pre
zintă o atracție în plus. Pentru 
băieții noștri, normele complexu

PUNCT DE ANTITEZĂ: JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

țiile sportive sindicale, cele 
din cooperația meșteșugă
rească și, moi ales, în me
diul rural. Cele mai multe 
eforturi s-au făcut aici, ca 
și în județul Tu'cea (unde 
brevetele au fost difuzate 
doar la jumătate din asocia

ții) pentru trecerea normelor 
complexului de către elevii 
cuprinși în diferite forme de 
învățămînt,
• JUDEȚUL GALAȚI. Deși 

pe plan județean acțiunea a 
demarat promițător, unele 
Qsociații sportive (Trefîlorul

lui par ușoare. O să vedeți ime
diat, cîți din cei care se vor 
prezenta la bara fixă se vor 
rezuma doar la cele opt ridi
cări prevăzute drept normă la 
această probă".

Și, într-adevăr, aveam să ne 
convingem că sudorul Nicoiae 
Foia, afirmînd cele de mai sus, 
era în cunoștință de cauză. Un 
coleg de al său, Stoica Solzaru 
(17 ani), a părăsit bara abia 
după a 15-a ridicare, Victor 
Popescu după a 12-a, Constan
tin Florea după a 13-a etc. Și 
performanțe bune aveam să în
registrăm și la suta de metri 
și mai ales la aruncarea min
gii de oină. La această ultimă 
probă am asistat la aruncări dc 
peste 75 m (Ionel Andrei și Gh. 
Bucur, lăcătuși 20 și respectiv 
2? de ani, de la I.M.M.R.).

Dan Liviu Popescu, instructor 
principal la C.E.F.S. sector 8 
— secretarul de serviciu al reu
niunii de luni 15 iulie, pentru 
complexul „Sport și sănătate", 
nu se arată, totuși, surprins de 
cifrele pe care le înregistra în 
foile de arbitraj. „In alte zile 
am avut rezultate ți mai bune. 
Răsfoiți dosarul aceste și vă 
veți convinge.. “ ne invită, des- 
chizindu-ne în față un dosar 
destul de voluminos. Și într-a
devăr aici aveam să descoperim 
că în Parcul Copilului, pe tere-

și de pildă) n-au
intiep.M* nici o acțiune 
proctkă ba. mai mult, ni
meni nu »e intnresuază de 
soarta acestei activități cu 
rezonanțe republicane.
• Nu aceeași este situația 

kt județul DÎMBOVIȚA, coe 
poate fi dat drept exemplu 
pentru felul cum s-a făcut 
popularizarea (s-au tipărit 
afișe, au fost expuse pano
uri), s-a organizat accesul la 
bazele sportive și s-a stabi- 
IH programul prezenței la 
stadion a profesorilor de 
educație fizico sau a oltor 
specialiști. Pot fi remarcate, 
eu oceleași bune rezultate, și 
județele BUZĂU, BOTOȘANI, 
ARAD, SUCEAVA.

★
Putem trage, așadar, con

cluzia că unele consilii pen
tru educație fizică și sport 
manifestă dezinteres pentru 
complexul ,,Sport și sănăta
te**, că acțiunile de propa
gandă — sterile, uneori ine
xistente - nu iși ating scopul, 
că — în fine — se raportează 
cifre în care sînt cuprinși 
mai cu seamă elevii și asta, 
în detrimentul salariaților din 
întreprinderi, instituții, coope
rația meșteșugărească și din 
mediul rural.

O propunere
Ca urmare a Hotărîrii C.C. 

al P.C.R. din lehruarie-martie 
1973, și în județul Mehedinți 
s-a trecut la introducerea 
complexului polisportiv ,,Sport 
și sănătate". Acțiunea a fost 
lansată în rîndurile școlarilor, 
care încă din luna aprilie a 
acestui an au participat la 
mai multe concursuri de tre
cere a normelor. Cele mai 
bune rezultate au fost înre
gistrate de asociațiile sporti
ve de la Liceul Traian, Liceul 
nr. 3, școlile generale nr. 2, 
6 și 1 din Drobeta Turnu Se
verin, școlile generale din co
munele Gogoșu, Podeni, Gâr
la Mare, liceul Ștefan Plavăț 
din Orșova ș.a. Și în cadrul 
întreprinderilor se organizea
ză la această oră concursuri, 
mulți oameni ai muncii, tineri 
și vîrstnici avînd îndeplinite 
primele haremuri. In această 
direcție trebuie evidențiate 
asociațiile sportive Metalul și 
Drobeta din municipiu, Die*- 
na Orșova, înainte Vînju Ma
re, Progresul Strehaia.

Cu toate aceste realizări, se 
constată — totuși — că nu 
există o preocupare perma
nentă în mobilizarea mase
lor largi la întrecerile spor
tive prevăzute în cadrul com
plexului. Mai sint multe aso
ciații sportive. în special în 
întreprinderi și instituții, în 
satele județului nostru, caie 
nu au întreprins nimic con
cret pe această linie. Este ne
cesar ca atît C.J.E.F.S., cit și 
ceilalți factori cu atribuții 
în domeniul educației fizice 
și sportului de la nivelul ju
dețului Mehedinți, să fa-, a 
front comun, să treacă cu 
mai multă hotărire și con
vingere la realizarea măsuri
lor propuse cu privire la 
această importantă acțiune.

Gheorghe MANAFU 
c-oresp. județean

nurile sportive ale bazei, și-au 
trecut normele complexului mii 
de tineri. Și nu numai tineri. 
Am întîlnit înregistrate nume 
ale unor muncitori, ingineri șî 
funcționari a căror vîrstă. de 
foarte multe ori, depășea 40 de 
ani. Este cazul lui Ștefan Ar- 
hire (47 de ani). Ionel Chivu și 
Manole Jega (44 de ani), de la 
T. R. Construcții, de Virgil 
Pricop (43 de ani), Ion Gănescu 
(45 ani) și Pompiliu Suciu (43 
ani) de la întreprinderea textilă 
Dacia etc. Deci, complexul poli
sportiv „Sport și sănătate" este 
deschis tuturor... vîrstelor

Gheorghe ȘTEFANESCU

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

SlNT NECESARE
EFORTURI

MAI SUSȚINUTE
In aceste zile toride de 

vară, sute de mii de ce
tățeni din localitățile ur
bane caută răcoarea spați
ilor verzi de la marginea 
orașelor, la ștrandurile și 
complexele de agrement 
Credem că de această o- 
cazie pot profita din plin 
organele sportive de nivel 
local, cluburile, asociațiile 
și toți ceilalți factori răs
punzători de organizarea 
în bune condiții a 
rii normelor din 
complexului „Sport 
nâtate". în aceste

efort, sectoare 
care eventualii 
fie tentați să-și 
și îndemînarea. 

care

trece- 
cadrul 
și să- 
locuri, 

se pot amenaja, cu un mi
nimum de 
speciale în 
amatori să 
arate forța 
obținînd rezultatele 
să le dea dreptul de a în
scrie haremurile. Aceste 
acțiuni trebuie, bineînțe
les, susținute de o propa
gandă corespuzătoare (afi
șe instalate chiar de la 
intrare, tabele cu norme, 
condițiile de participare și 
regulamentul es*jpse în 
locuri vizibile) și onorate 
de prezența activă a pro
fesorilor de educație fizi
că și sport sau a altor 
specialiști. Și dacă iniția
tivelor sus-amintite li se 
va atribui un cadru orga
nizatoric adecvat, conform 
regulamentului în vigoare 
a) complexului polisportiv, 
rezultatele vor fi sigur 
dintre He rtiaj bune



PE PANTELE POIENII BRAȘOV

FAȚA CU MARILE El
MllNE SEARĂ LA NISA

ROMANIA —BULGARIA, 
în finala campionatului internațional universitar 

PENTRU LOCURILE 3 — 4: FRANȚA — LUXEMBURG
Ștefan, Porațchi, Lața, Leșeanu 
și Crișan.

Așa cum ne-a relatat telefonic 
antrenorul C. Cernăianu, adversa
rii noștri de mîine alcătuiesc o 
echipă omogenă (pe scheletul e- 
chipei de club Akademik, Sofia) 
și solidă. In partida disputată joi 
seara, în compania Franței, ea a 
deținut inițiativa în joc. Unicul 
punct, cel al victoriei, a fost în
scris în min. 70, de internațio
nalul Zafirov dintr-o lovitură li
beră ; mingea a șters capul unui 
jucător francez aflat în „zid" de 
unde a deviat în plasă.

Meciul România — Bulgaria va 
fi condus de 
Camacho. în 
locurile 3—4, 
pele Franței 
Meciul acesta 
bitrul român

După o serie de succese, echipa 
României se apropie de finiș în 
campionatul internațional univer
sitar : mîine seară, la Nisa, fot
baliștii români își vor disputa lo
cul întîi cu jucătorii bulgari, în
vingători în partida disputată joi 
seara cu Franța, la scorul de 1—0 
(0—0).

După meciul din semifinale cu 
Luxemburg (reamintim scorul; 
4—0 în favoarea echipei române), 
elevii antrenorilor Constantin 
Cernăianu și Ion lonescu au efec
tuat vineri un antrenament intens.

Antrenorii au alcătuit urmă
toarea echipă pentru jocul de 
mîine cu formația bulgară : JI- 
VAN — NICULESCU. CAZAN, 
PĂLTINIȘAN, TĂNĂSESCU — 
CHIHAIA, MEHEDINTU, MUL- 
ȚESCU — DAȘCU. ION CON
STANTIN, PETRESCU. Rezerve :

în ziua de 13 iulie, 30 de fotba
liști ai Universității Craiova au ur
cat în Poiana Brașov. Echipa „ma
re", cum s-ar spune, și puștimea 
lui Deliu, de la „tineret-speranțe". 
Lipsește Cernăianu, antrenorul 
principal, lipsește doctorul Frincu- 
îescu, medicul formației, nu-1 ve
dem nici pe Niculescu ; toți trei sînt 
cu reprezentativa studențească în 
Franța, ca să apere un titlu cîștigat 
acum doi ani pe malul românesc al 
Mării Negre. îi suplinesc „secundul" 
Constantin Oțet, dr. Șerban Avra- 
moiu și jucătorul Chivu, dacă se 
poate spune așa, întors acasă, du
pă ce împrumutarea sa la C.S.M. 
Reșița a expirat. Lipsesc și Ivan 
și Velea și Manta, plecați pe alte 
meleaguri cu „dezlegarea' 
zunar și cu piepturi 
tricouri onorante de 
ționali.

Dar cine se adună 
mineață, în careu,

in bu- 
bombate sub 
campioni na-

CRAIOVA
OBLIGAȚII

arbitrul spaniol E 
deschidere, pentru 
se vor întîlni echi- 
și Luxemburgului. 
va fi condus de ar- 
Gheorghe Limona.

în figcare di- 
in jurul lui 

Oțet, pentru a asculta temele de 
antrenament ? Să-i trecem in re
vistă, așa cum stau, înalți, voi
nici, sobri, cu o detașare abia per
ceptibilă, de fotbaliști versați, tă
băciți in lupta dură pentru cîști- 
garea unui campionat. Deci : O- 
prea, Chivu. Boc, Deselnicu, Bădin, 
Bemeanu, Strimbeanu. Bălăci, Niță, 
Oblefnenco. Bălan Marcu, Tară- 
lungă, Ștefănescu. Antrenamentele 
se fac de două ori pe zi, dimi
neața pentru forță și rezistență,

după-amiază. fizicotehnic, tactic, cu 
mingea lingă picior. Un program, 
ni s-a părut, intensiv, pretențios, 
de maximă solicitare. „Au cam 
intrat zilele in sac", ni se explică, 
„pauza dintre campionate este 
scurtă și potențialul unei campioa
ne cu obligații grele trebuie refă
cut, fără menajamente, fără com
promisuri".

Ce înseamnă, de fapt, un antre
nament de dimineață, pentru Uni
versitatea Craiova ? înseamnă aco
perirea de 16 ori, cu patru pauze 
de cîte un minut și jumătate, a u- 
nui traseu montan de 120 m. Tra
seul acesta arată ca o șa, se pleacă 
din vîrful unei pante, se coboară 
duduind pămintul, se atacă apoi 
pieptiș, contrapanta, întoarcere ra
pidă și revenire în punctul inițial 
pe o înclinație de 35 grade, încli
nație nemiloasă care încordează 
mușchii, presează toracele, împă
ienjenește privirea. Este un zbu
cium continuu între doi pereți o-

este oarecum irascibil, deși la me-' 
ciul amintit s-a angrenat cu o dîr- 
zenie ce depășea condiția unei par
tide ad-hoc. Să sperăm că sînt ne
cazuri mici și trecătoare, că ziua de 
23 iulie cînd sorții vor hotărî ad
versara Universității în Cupa cam
pionilor europeni, va coincide cu o 
atmosferă destinsă, consolidată, nu 
ne îndoim, de conștiința datoriei 
împlinite, de recuperarea totală a 
acestor jucători cu traume mai 
vechi.

Și-a consolidat Universitatea 
Craiova lotul, uzînd de regulamen
tul în vigoare, la nivelul responsa
bilităților care o așteaptă ? Am vă
zut cine a plecat, să vedem cine 
a venit din „B“, acoperind numărul 
regulamentar de trei jucători cu 
drept automat de legitimare. S-au 
vînturat mai multe variante, dar 
numele certe sînt următoarele : 
Crișan (extremă stînga, de la Mi
nerul Baia Mat'e), Zindros (mijlo
caș, F. C. Bihor) și Lung (portar,

LA BOD, CU ECHIPA DE JUNIORI U. E. F. A

CEI MAI TINERI ASPIRANȚI LA TRICOUL NAȚIONAL
La mai puțin de 15 minute dis

tanță, cu mașina, de Brașov, pe șo
seaua care duce spre Sighișoara și 
în apropierea confluenței Timișului 
cu Bîrsa, comuna Bod acoperă o 
suprafață relativ restrînsă către ex
tremitatea de nord a unei depre
siuni largi, străjuită de blocuri ma
sive de munți. Aici, în liniștea u- 
nei așezări dominată de unul dintre 
cele mai vechi obiective industria
le ale regiunii, fabrica de zahăr, 
s-a instalat la începutul acestei luni 
tabăra națională de juniori, organi
zată în scopul selecționării celor 
mai buni jucători pentru echipa 
U.E.F.A. 1975 și lotul de perspec
tivă.

— Din cifra inițială de aproxi
mativ 200 selecționabili — ne spu
nea antrenorul federal Constantin 
Ardeleanu, șeful taberei de juniori 
de la Bod — au mai rămas, după o 
primă „sită" deosebit de riguroasă, 
numai 58, împărțit» pentru instruire 
in două grupe mari : prima, cu un 
efectiv de 32, reprezintă candidații 
pentru naționala de juniori a țării, 
in pregătirea căreia șint ajutat de 
fostul internațional V. Zavoda ; cea
laltă, de care se ocupă trei dintre 
tinerii antrenori cu certe aptitudini 
în munca cu schimbul de miine, D. 
Popescu, Gh. Cosma si Aiex. Paș-

canu, formează așa-zisa rezervă va
lorică imediată a eșalonului de ju
niori? la nivel de reprezentativă. A- 
vem aici la Bod, prin grija condu
cerii asociației sportive a Fabricii 
de zahăr — președinte ing. I. Miu ; 
antrenor T. Stoian — condiții bune 
de cazare, de alimentație și instrui
re. Există, de asemenea, in ‘rindu- 
rile tinerilor noștri jucători o at
mosferă propice pentru desfășura
rea unei munci de calitate superi
oară. Sperăm, de aceea, ca și re
zultatele să fie mai bune acum de- 
cit in anul anterior.

După discuția preliminară cu 
prof. C. Ardeleanu, căreia se cuvin 
adăugate și aprecierile pozitive ale 
medicului lotului, dr. Marcel Geor
gescu, privind capacitatea de lucru 
ridicată și integrarea în regimul de 
efort maximal a majorității jucăto
rilor, am urmărit — în cursul unei 
zile pline de antrenament — evo
luția celor 58 de juniori prezenți 
în tabăra de la Bod. Și am reușit 
a desprinde, cu ajutorul colectivu
lui de antrenori care se ocupă da 
procesul instructiv-educativ 
cestora, numele celor mai 
zentative elemente care s-au 
pină acum și care promit în 
nuare o ascensiune certă

De la lotul U.E.F.A. 1975 :

al a- 
repre- 
impus 
conti-

porta-
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MECIURI AMICALE
• La Timișoara se va desfășura 

mîine. de la ora 18, pe stadionul 1 
Mai, o întilnira atractivă între Po- 
■* ' * ‘ ' ---------- iugo-litehnica șl cunoscuta formație 
slavă Steaua roșie Belgrad.

a Pe stadionul 1 Mai din 
stanța, în nocturnă, de la ora 
se va disputa astăzi un nou 
amical. De data aceasta, F. C. 
stanța va evolua în compania 
pei„U“ Cluj, care se află de 
multe zile pe litoral.

a Și amatorii de fotbal din 
tală au posibilitatea să asiste 
partidă amicală internațională, 
va avea loc mîine, pe stadionul Me
talul (Pantelimon). de la ora 11,30, 
între Metalul București și formația 
poloneză Metal Kuezborg.
LOTUL DIVIZIONAR A DE ARBITRI

Biroul F.R. Fotbal, la propunerea 
Colegiului central, a aprobat lotul 
divizionar A de arbitri, pentru sezo
nul 1974/75, cuprinzînd pe următorii 
„cavaleri ai fluierului" :

C. Bărbulescu, C. Ddnulescu, Gh. 
Limona, C. Manușaride, C. Nicules
cu, C. Petrea, N. Petriceanu, A. 
Pîrvu, Gh. Popovici, R. Stîncan, I. 
Drăghici, Gh. Retezan, A. Mfinich, 
Fr. Coloși. Maximilian Popescu, Gh. 
Vasilescu I (toți din București), I. 
Chilibar (Pitești), C. Ghiță, Tr. 
Moarcăș (ambii din Brașov), T. Leca, 
C. Pîrvu (ambii din Brăila), L Clm- 
peanu, V. Topan (ambii din Cluj), 
Gr. Bîrsan (Galați). M. Rotam (Iași), 
C. Szilaghi (Baia Mare), S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin), I. Rus, ”
Szecsei (ambii din Tg. Mureș). 
Cursaru, M. Moraru (ambii 
Ploiești), O. Anderco (Satu Mare), 
N. Rainea (Bîrlad), Em. Păunescu 
(Vaslui), V. Iacob (Oradea), A. Tu
dor (Sibiu), I. Boroș (Timisoara), C. 
Prusac (Botoșani'

PARTIDE DE VERIFICARE
a CORVINUL HUNEDOARA — DI

NAMO BUCUREȘTI 1—1 (1—0). Par
tida s-a disputat joi după amiază.

Con-
19.30, 
meci
Con- 
echl- 

mai

Capi
ta o 
care

z. 
N. 

din

PagâS-a Sportul

Golurile au fost realizate de Șchiopu 
(min. 35) pentru Corvinul, D. Geor
gescu (min. 65) pentru Dinamo. (L 
Vlad, coresp.)
• F. C. GALAȚI — TEHNOMETAL

GALAȚI &—0 (7—0). Primul meci
amical cu public al gălățenilor. Au
torii golurilor ; I. Ionică (min. 14), 
Straț H (min. 20, 25. 35. 44). Manea 
(min. 30), codreanu (min. 40) și 
Pastia (min. 89). (T. Slriopol, coresp. 
județean)
• PETROLUL PLOIEȘTI — F.C.

ARGEȘ 3—2 (3—0). Ieri la Bușteni, 
în meci amical, s-au întilnit forma
țiile Petrolul Ploiești și F.C. Argeș. 
Victoria a revenit echipei ploieștene 
cu scorul de 3—2 (3—0), (V. Zbâr
cea, coresp.)

• SPORTUL STUDENȚESC — POLI
TEHNICA IAȘI .4—1 (1—1). Ieri. în 
meciul amical disputat pe stadionul 
Politehnica din Capitală, studenții 
bucureșteni au întrecut pe colegii 
lor din Iași cu 4—1 (1—1). Au mar
cat : O. lonescu (min. 3 — din pe
nalty), Radulescu (min. 51), M. San
du (mm. 70) și Grosu (min. 80) pen
tru Sportul studențesc, respectiv 
Grosaru (min. 36). (FI. Sandu)
„CRITERIUL ȘCOLILOR SPORTIVE-

Joi s-a încheiat cea de-a V-a edi
ție a „Criteriului școlilor sportive-, 
disputată la Bacău. Și de data asta, 
victoria finală — ca și în cele patru 
ediții anterioare — a revenit forma
ției Liceului „Mihai Viteazul" dLn 
București, iată rezultatele ultimelor 
două zile de competiție : Liceul
„Mihai Viteazul* — Șc. sp. Caran
sebeș 9—1, Șc. sp. Tg. Mureș — Șc. 
sp. Brașovia 1—1, Liceul de fotbal 
Bacău — Șc. sp. Mediaș 1—o, Șc. sp. 
2 București — Șc. sp. Călărași 2—0. 
Șc. sp. Arad — Șc. sp. Petroșani 
1—0, Șc. sp. Petroșani — Șc. sp. Că
lărași 1—1, Șc. sp. Mediaș — Șc. sp. 
Arad 3—1, Lie. Mihai Viteazul — Șc. 
SP. 2 București 4—0, Șc. sp. Brașovia 
— Liceul de fotbal Bacău 0—0, Șc. 
sp.^ Tg. Mureș — Șc. sp. Caransebeș

Clasamentul final : 1. Lie. Mihai 
Viteazul București; 2. Lie. de fotbal 
Bacău ; 3. Șc. sp. Mediaș; 4. Șc. sp. 
2 București; 5. Șc. sp. Tg. Mureș; 
6. Șc sp. Brașovia; 7. Șc. sp. Călă
rași; 8. Șc. sp. Arad; 9. Șc. sp Ca
ransebeș; 10. Șc. sp. Petroșani. (Ilie 
IANCU-coresp. județean)

M.

Craiovenii aleargă acum mereu. La orizont sînt adversarii reduta
bili din C.C.E. și vechii rivali din campionat Foto : I. MIHĂICA

rii Gh. Cristian (un fel de Răduca- 
nu ca alură, dar foarte sobru și 
calculat) și Lung ; fundașii — Băr- 
bulescu, V. Popa, Zahiu, I. Ene si 
V. Ștefan, toți cu un gabarit cores
punzător și o tehnică bună de joc ; 
mijlocașii — Leac, Bichescu și Bis- 
zok, mobili și ordonați în mișcare ; 
atacanții — Chitara (cel mai tînăr 
component al lotului, 15 ani), Vaczi 
(fiul fostului internațional). Nem- 
țeanu, Sulea, C. Popescu, Potopea 
și Manea, în general robuști, rapizi, 
adepți ai unui joc simplu și eficace.

De la lotul de perspectivă
Ene și Iordăchescu — portari ; Gh. 
Popescu, Kaiser — fundași ; Grigo- 
roaie, St. Popa, I. Marin, Nucă șl 
Dalg — mijlocași ; Lupău, Ad. lo
nescu, Turbatu, Bălan și Sirbu a- 
tacanți. Principalele trăsături carac
teristice ale jucătorilor din această 
a doua grupă : execuții tehnico-tac- 
tice la un nivel mediu spre bine, 
putere de luptă și dorință de afir
mare.

într-un cuvînt, aruncînd o privi
re de ansamblu asupra noii promo
ții de juniori apți a candida la tri
coul reprezentativei, se poate afir
ma că baza de selecție în acest an 
a fost ceva mai cuprinzătoare, iar 
pe plan valoric situația se prezintă 
într-un ușor progres față de anii 
precedenți. Premise dintre cele mal 
frumoase, deci, ca și rezultatele ac
tivității viitoare, de pregătire și 
competiționale, să fie pe măsura 
unor cerințe mereu mai mari și 
a unor așteptări de afirmare reală 
a fotbalului nostru pe tărimul in
ternațional.

Mihai IONESCU

blici. De departe, de lingă „tram
bulina mare" de schi, avem specta
colul halucinant al unor gize prin
se într-un pahar, vrind să scape, 
alunecînd mereu de unde au ple
cat... Iar după-amiază, exerciții 
variate cu mingea. în ritm forte, 
ba și un meci la două porți cu cei 
de Ia „tineret". Un meci in care 
Țarălungă este arbitru, iar Marcu 
aleargă solitar pe marginea terenu
lui, tocmai ei doi. extremele care 
au dat atîta suflu echipei, ambii cu 
rupturi musculare încă necicatri
zate complet.

Are unele „probleme" echipa 
campioană, acum in preajma ur.ui 
nou sezon oficial? Are, din păca
te : am vorbit de Marcu și Țară
lungă. Oprea și-a înfășurat și el un 
genunchi într-un bandaj elastic, 
acuzînd o jenă continuă la piciorul 
sting. Boc se plinge de o durere 
permanentă la călciiul lui Achile. 
Oblemenco a început să fumeze iar.

Recolta Cărei), toți trei încă juni
ori. Crișan se află și el în Franța, 
la „universitare". Zindros încă nu 
a apărut, am fost de față la sosi
rea lui Lung. Silviu Lung a venit 
direct de la Bod, din tabăra echi
pei naționale de juniori. Este Ion- 
gilin, cu cei 1,90 m ai săi și 80 kg. 
Pare un băiat modest, liniștit, calm. 
Băieții erau la masă cînd s-au fă
cut prezentările. Doar Bălăci, cu
noștință mai veche, a fost mai vo
lubil. Restul au rămas într-o oare
care espectativă, cîntărindu-1 doar 
o clipă, cu privirea ridicată din far
furie. Âm înțeles că la o echipă, cu 
atît mai mult cu cit e campioană, 
transplantul unui jucător nou nu 
este un fenomen lin. O astfel de 
echipă este ca o scoică închisă. Iar 
Lung și ceilalți sînt trei fire de ni
sip care așteaptă cu răbdare să de
vină trei boabe de perle. Șansa e- 
xistâ in realitate.

Ion CUPEN

UN SUBIECT REACTUALIZAT ETICA TRANSFERĂRILOR
Deci, ediția nr. 57 a Diviziei A 

a și început. Momentul startului 
a fost marcat de reluarea pre
gătirilor care, la ora actuală, se 
află în plină desfășurare. Supor
terii s-au strîns și ei ciorchine 
în jurul formațiilor favorite, dis- 
cutînd aprins formule posibile și 
imposibile de echipe. Conducerea 
C.N.E.F.S. și forul de speciali
tate. au organizat o ședință cu 
caracter de investigație pentru 
a cunoaște stadiul pregătirilor, 
cine le conduce, compoziția lo
turilor, ce greutăți au divizio
narele A. Dialogul acesta, extrem 
de util, desfășurat franc, a rea
dus în actualitate un vechi su
biect cu implicații etice asupra 
bunei desfășurări a competiției. 
Este vorba de această mereu a- 
gitată și controversată problemă 
a transferărilor care, în ciuda 
existenței unui regulament foarte 
clar pune în lumină și 
acum vechi practici intolerabile.

Pozitiv este, mai întîi, con
semnarea unor bune exemple pe 
care le-am dori multiplicate în- 
trucît ele înseamnă un pas pe 
calea întronării bunelor rapor
turi și a unei colaborări sincere 
ce trebuie să guverneze relați
ile dintre cluburile și asociațiile 
sportive. în toate eșaloanele fot
balului. Cîteva exemple : clubu
rile bucureștene. Steaua și Dina
mo, la nivelul conducerilor sec
țiilor de fotbal au convenit, a- 
vînd firește și acordul jucători
lor, la un schimb de fotbaliști î 
Iovănescu contra FI. Dumitrescu ; 
Sportul studențesc a anunțat si 
ea că. în urma unei »

din toamna anului trecut cu clu
bul Rapid, jucătorul Petreanu va 
activa sub culorile echipei antre
nate de Angelo Niculescu ; con
ducerea Politehnicii din Iași, la 
cererea jucătorilor Lupulescu, 
Marica, Stoicescu și în înțelegere 
cu viitoarele echipe la care a- 
ceștia vor activa, s-a decis să 
se despartă in termenii cei mai 
buni de fotbaliștii amintiți. Un 
asemenea mod de modificare a 
efectivelor echipelor este firesc.

Un gust amar ne-au lăsat însă, 
în amintita ședință, învinuirile 
aduse reciproc de unii antrenori 
și conducători privind nesinceri- 
tatea lor în materie de transfe
rări, folosirea unor practici no
cive care încalcă flagrant regu
lamentul în vigoare, principiile 
etice sportive. Este normal, ca, 
în astfel de împrejurări, relați
ile de colaborare să se deterio
reze, să se înăsprească. Regre
tabil că într-o asemenea iposta
ză se află tocmai Politehnica Ti
mișoara, „team“ lăudat pentru 
falr-play-ul și generosul ei pu
blic. Amintiți-vă, în cazul porta
rului Filip care plecase la Re
șița. renunțînd la continuarea 
studiilor, s-a făcut mare tam
tam pentru transferul său. Acum 
„Poli" i-a ademenit și le-a des
chis porțile lui Anghel (Steagul 
roșu), Crîngașu și Istrătescn 
(Petrolul) și lui Dembrovschi 
(Snort Club Bacău). în timp ce 
federația caută unele soluții să 
ajute pe cei ce vor participa în 
cupele europene anul acesta, în 
timp ce regulamentul de trans-

ferări stipulează, fără nici o 
altfel de interpretare, că nici un 
jucător de la echipele retrogra
date nu primește drept de trans
fer timp de un an de zile, dacă 
firește nu are dezlegare din par
tea clubului de unde provine, 
conducerea Politehnicii ignorează 
toate acestea. De fapt, dacă am 
aduce în discuție și modul cum 
a fost transferat Mioc, „dosarul 
încălcărilor" se îngroașe. Univer
sitatea Cluj, U.T.A. și altele s-au 
plîns, tot în ședință, că unii ju
cători le-au plecat la alte echipe 
fără o prealabilă abordare 
masa tratativelor, dar 
că. la rîndul lor, au 
cu unii jucători, cam 
F. C. Argeș se află și 
situație foarte precară, 
tulari luînd drumul altor echipe, 
fără permisiunea clubului, fără 
acele tratative sincere, loiale. 
Lista nemulțumirilor fiind mult 
mai lungă o încheiem aici cu 
acea recomandare expresă făcută 
în concluzia ședinței de tov. 
general-locotenent Marin Dtagnea 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
ca „toate cazurile în litigiu să 
fie grabnic rezolvate în spiritul 
eticii și echității socialiste, sin
gurul criteriu de a asigura acel 
climat moral sănătos în fotbalul 
nostru. Federația trebu’e să 
aplice cu strictețe prevederile 
regulamentului, mergîntl pină la 
sancțiuni severe împotriva acelo
ra care refuză să se supună or- 
dinei și disciplinei sportive".

la 
ele uită 
procedat, 
tot așa. 

ea într-o 
multi fi
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în vederea meciului de marți, cu Japonia

COMPONENT!! LOTULUI REPREZENTATIV
AU PLECAT IERI LA CONSTANTA

1

Așadar, marți la Constanta pri
ma ieșire publică a „tricolorilor", 
de după vacanță. Ea se va produ
ce într-un meci amical care se va 
disputa, la lumina reflectoarelor, 
în compania Japoniei.

In vederea acestui meci, lotul 
reprezentativ s-a reunit, ieri dimi
neață, la sediul F.R. Fotbal, de unde, 
cu autocarul, a plecat spre Constan
ța. Au făcut deplasarea 15 jucători : 
RĂDUCANU, IORGULESCU — por
tari : CHERAN, G. SANDU. SAT- 
MĂREANU II. ANTONESCU, 
HAJNAL, ANGHELINI — fundași;

Stănescu și Robert Cosmoc vor 
susține un joc-școalâ de două re
prize a 45 de minute, în compania 
echipei de tineret F.C. Constanța. 
Ziua de luni va începe pentru 
componenții lotului cu un riguros 
control medical, efectuat de medi
cul Dumitru Tomescu. Va urma o 
nouă ședință teoretică, apoi un

antrenament fizic, tehnic, tactic 
(de la ora 11) și, după-amiază, vi
zionarea unui spectacol.

în sfirșit, marți — la ora 19,30 
— lovitura de începere în meciul 
ROMANIA—JAPONIA.

Dar pînă atunci, vom reveni cu 
noi amănunte privind pregătirile 
lotului nostru reprezentativ.

PRIMELE (MARI) EFECTE

„SĂ TRAGEM ÎNVĂȚĂMINTELE 
CARE SE IMPUN PENTRU 

ECHIPELE NOASTRE"!

SATMĂREAMJ II
DINU, DUMITRU, DUDU GEOR
GESCU — mijlocași ; TROI, DU- 
MITRACHE, LUCESCU și MAR- 
CU —- înaintași.

nu a efectuat 
sa de club» el 
din lotul pen-

ALE WELTMEISTERSCHAFTULUI
• Brandao, la conducerea echipei Braziliei ? • Italienii preconizeazâ 
acțiuni severe • S-a și alcătuit planul de pregătire al reprezentativei 

Argentinei pentru ediția 1978 I

Nimeni nu-și permite răgaz, araî- 
nările sint respinse pretutindeni, 
măsuri — care au o mare doză de 
operativitate — se înregistrează pe 
tot frontul fotbalului după ediția 
jubiliară a C.M. Fiecare iși dă sea
ma că nu e timp de pierdut și că 
distanța care separă multe repre
zentative — și implicit fotbalul din 
țara respectivă — de nivelul atins 
de fruntașe se poate mări, devenind 
de nerecuperat. Sugestivă e consta
tarea că nu numai țările care au 
înregistrat eșecuri — mai mari sau 
mai mici — la recenta ediție au și 
trecut la punerea în aplicare a unor 
drastice programe de reformă, ci și 
foarte multe dintre cele care nu au 
realizat calificarea în turneul final al 
W e Itmjelstfcrschitului.

Veștile cele mai multe și mai sem- 
din Brazilia. E 

cit de pesimiste 
care se fac pre-

Inirucît Beldeanu 
pregătiri eu echipa 
nu mai face parte 
tru partida de marți.

Iată și programul tricolorilor pî
nă la ora meciului cu Japonia : 
ieri, după-amiază, pe stadionul 
Municipal din Constanta, lotul a 
efectuat un antrenament cu carac
ter tehnic, fizic și tactic. Pentru 
astăzi, sînt prevăzute, pe același 
teren, două antrenamente : unul 
dimineața, de La ora 10,30, celălalt 
după amiaza, de la ora 18. Du
minică dimineața, selecționabilii 
vor participa la o ședință cu ca
racter teoretic, după care vor e- 
fectua o plimbare, cu autobuzul, 
pe litoral. După-amiază, de la ora 
18, elevii antrenorilor Valentin

nificative sosesc 
inutil să spunem 
sint comentariile 
tutindenl; ziarele, radioul și televiziu
nea sint insă unanime in a solicita re
forme de fond ale fotbalului brazi
lian. ,,înainte de a prelua oficial
funcția de președinte al F.I.F.A. și 
a se retrage, deeă, practic, din frun
tea Confederației de sporturi brazi
liene, Joao Havelange trebuie să 
pună premisele unei totale reorgani
zări a fotbalului nostru- scrie Joao 
Saldanha în „Globo“. Printre pri
mele măsuri preconizate sint urmă
toarele : aducerea la direcția teh
nică a selecționatei a antrenorului 
Brandao (Palmelras), socotit cel 
mai indicat speciabst de a realiza 
cu echipa națională o reorientate 
(se specifică faptul că Brandao a 
realizat cu echipa sa de club un 
fotbal foarte apropiat, ea orientare 
tactică, de jocul olandezilor, el ciști- 
gind de altfel două titluri consecu
tive eu Palmelras) ; introducerea 
unor norme de control pentru toți 
jucătorii din prima divizie ; limita
rea turneelor peste hotare ale for
mațiilor de club ; trimiterea anuală 
a 10—ÎS antrenori pentru cursuri de 
perfecționare in Europa, etc..

In Italia, federația dorește

mențină act-ala conducere tehnică 
a reprezentativei, <lar speră să rea
lizeze măsuri radicale in programul 
de antrenament al echipelor. Con
ducătorul sectorului de specialitate, 
Franco Carraro, a declarat 
,,fără o schimbare de mentalitate 
din partea jucătorilor nu vom putea 
face absolut nimic. Na trebuie să 
m se pară exagerată nici exclude
rea din categoriile de performanță 
a jucătorilor refractari sau necores
punzători dacă vrem să 
tăm, in anii viitori, in 
lului*.

Argencina privește cu 
zitate problema echipei 
nale și vrea, de pe acum, 
ani înainte, să-i asigure o evoluție 
demnă la ediția probei supreme pe 
care o va găzdui. In consecință, s-a 
alcătuit un plan general al selec
ționatei pe anii 1974.78 care prevede, 
printre altele : asigurarea unor con
silieri europeni pentru echipa națio
nală ; disputarea, in aceste sezoane, 
a cel puțin cite 5 jocuri cu forma
ții din Europa ; obligativitatea, pen
tru formațiile din prima divizie, de 
a efectua, anual, un turneu pe Ve
chiul Continent sau de a organiza 
primirea unor echipe de club din 
Europa; datoria jucătorilor din lotul 
reprezentativ lărgit, de 40 de jucă
tori, de a se pune la dispoziție la 
orice convocare a comisiei tehnice 
a echipei naționale.

mare 
sale 

cu

că...

con- 
fotba-

serio- 
națio- 
patru

Retrospectivă C.M

I FORFAITUL LU! RIVERA
Ce semnificație are, de fapt, contraperformanța Italiei, ai cărei 

suporteri visau atit de mult să ajungă in finală, la Monaco 
di Bariera, așa cum rostesc ei, atit de frumos, numele 
Miinchenului ?

In fond, această rapidă eliminare a Italici poate să însemne un 
barometru care indică evoluția fotbalului mondial. Ex;s:ă aiierna- 
tiva unei rămineri în urmă, după marele banchet de la Ciudad de 
Mexico, cu toate că nu ar fi exclusă și o alternativă mai puțin ge
nerală, care ține de imobilismul bătrinului Valcarcggi, cu implica
țiile lui inerente.

După revenirea precipitată a squadrei azzurra la Milano, comenta
torii italieni au declanșat un tir fără precedent. Ei ai tras fără 
menajamente, punind în discuție, fără prea multă jenă, viata dez
ordonată a lui Rivera, atmosfera de dolce far niente din cantona
mentul italian, unde centralista nu prididea să dea legătura cu în
treaga peninsulă, pentru ca Benetti, Chinaglia și toți ceilalți să-și 
omoare spleen-ul, intr-o vreme în care plaja de la Ostia era o ade
vărată sărbătoare romană, iar in golful Napoli se cinta pină dincolo 
de miezul nopții.

Toate aceste atacuri împotriva eroilor de la Ciudad de Mexico 
sînt, dacă vreți, o inevitabilă izbucnire temperamentală. Adevărul, 
însă, este altul!'

Italia n-a ținut pasul evoluției fotbalului. Marile derby-uri ita
liene, adevărate lupte de baricadă, care au reușit să placă — prin 
înverșunare — nenumăraților tifosi peninsulari — poate ca o remi
niscență atavică a încăierărilor dintre familiile celebre ale Veronei 
— au sfîrșit prin a închista jocul echipelor mari și mici. Acest sche
matism a determinat în mare măsură împuținarea vedetelor. Așa se 
face că în recentul turneu final al C.M., cei mai buni jucători ita
lieni au fost bătrînii Mazzola și Facchetti, adică un jucător complet, 
prin excelență, și un altul care a învins ani de-a rindul rigorile 
sistemului, fiind, pînă la urmă, un înaintaș deghizat. Toți ceilalți au 
demonstrat limite pe care fotbalul total (sau complex, cum se pro
pune) le-a scos și mai mult la iveală. Burgnich a rămas în con
tinuare un libero însărcinat doar cu repararea greșelilor comise de 
parteneri, Rivera e și astăzi un ..transformator" care corectează cu
rentul doar de la 220 la 110, iar Riva, însuși, lipit cu o oarecare 
placiditate de stoperul advers, amintește foarte puțin de vîrful 
Mazzola al lui Intemazionale, și cu atit mai puțin de Gerd Miiller, 
care, practicînd aceeași tactică a berbecului în coasta apărării, are 
un plus de vervă și insolență determinant in obținerea succesului.

Squadra azzurra a jucat cu precădere in treimea proprie, visînd 
contraatacurile care i-au făcut faima. Dar ea a avut surpriza de a 
vedea în persoana argentinianului Babington și a polonezului Deyna 
doi conducători de oști în mișcare permanentă, încadrați de flancuri 
puternice, chiar la mijlocul terenului, adică acolo unde Italia a cre
zut că se află în „țara nimănui".

Squadra azzurra, în varianta Valcareggi 1974. a încercat să par
celeze terenul. Iar insuccesul ei este, dacă vreți, încă o expresie a 
victoriei fotbalului total.

Citeva observații după
Am fost prezent în tribună la 11 

mjeciuri ale recentului C.M. și ara 
urmărit pe toate celelalte „in direct- 
sau ,,în reluări- ia televizor. Mi-ara 
format convingerea că numai o 
parte din echipe ne-au oferit o ade
vărată chintesență a fotbalului mo
dern. Acestea sint reprezentativele 
B.F. Germania, Olandei. Poloniei, 
Scoției și Suediei. La un nivel me
diu, deci numai la unele fațete ale 
acestui joc, s-au arătat echipele 
B.D. Germane, Braziliei, Argentinei. 
Iugoslaviei, Lruguayului și Bulgariei’. 
,.Debutantele- Zair, Haiti și Austra
lia au fost cele pe seama cărora 
și-au obținut calificarea pentru se
riile semifinale multe din formațiile 
grupelor respective. Decepționantă a 
fost evoluția reprezentativei Italiei, 
care, cu vechile ei glorii, nu s-a 
putut integra in ritmul de mare vi
goare și accelerație al acestei edi
ții jubiliare. Spre regretul tuturor 
iubitorilor fotbalului, însăși campi
oana— de trei ori—a lumii, deși a- 
junsă în lupta pentru locurile 3—4, 
nu și-a mai impus tehnica rafinată 
a jucătorilor ei (dintre care lipseau 
— e drept — jucători de mare clasă 
cu Pele, Gerson. Clodoaldo și Tos- 
tao) în fața jocului realist hotărit, 
de o mare dăruire și forță de șoc al 
„celor trei- urcați pe podium.

Ceva cu totul nou nu ne-au ofe
rit nici echipele citate. Ele au dus 
insă la maximum de expresie toate 
caracteristicile vădite cu oarecare 
timiditate in precedentele ediții C.M. 
Care sint aceste caracteristici ? Jo
cul simplu, direct, pe poartă ; miș
carea permanentă, dar gindită, pe 
teren, care duce la acel carusel ame
țitor al tuturor jucătorilor, indife
rent de numărul de pe tricou. De 
aici s-a ajuns la greșeala de a se 
vorbi de ..sistem fără sistem-. Or, 
interferența rolurilor, dispariția ba
rierei dintre atac an ți și apărători, 
prezența tuturor jucătorilor in fa
zele alternative — ofensive și defen
sive — nu pot fi nicidecum echiva
lente cu înlăturarea oricărei organi
zări a jocului, oricărei idei tactice» 
transpusă intr-un sistem de joc. 
Putem spune chiar că noua con
cepție. evidențiată de citeva echipe 
la C.M. 1974, nu face decît să funda
menteze și mai puternic necesitatea 
sistemului, a structurii de monolit 
a echipei, care trebuie să realizeze 
o formidabilă dinamică a jocului.

turneul final al C.M.
S-a mai vorbit de așa-zisul „fotbal 

total*4. în locul acestui termen eu aș 
propune pe acela de „fotbal com
plex44, iar pentru, „fotbalistul total44 
ar fi mai indicat „fotbalistul com
plet-. Fotbalul complex exprimă 
multitudinea și diversitatea acțiuni
lor iar fotbalistul complet necesita
tea unei pregătiri la cea mai înaltă 
ștachetă a exigenței pentru toți 
cei cinci factori : fizic, tehnic, tac
tic, moral-volitiv și teoretic. Jucă
torul nu poate îndeplini multiplele 
sarcini ce-i sint impuse, dacă nu 
este un atlet perfect echilibrat din 
punct de vedere fizic și psihic, pen
tru a acoperi, cu mare ambiție 
sportivă, întregul teren de joc pe 
tot timpul celor 90 de minute ale 
partidei (cu eventuale prelungiri). 
Trebuie. in plus, să fie posesorul 
unei viteze derutante și al • unei 
tehnici desăvîrșite. care să nu-i în
găduie nici o intirziere în execuție, 
nici o prelungire inutilă a driblin
gului, nici o imprecizie a pasei, nici 
cea mai mică pendulare a șutului 
la poartă. Și, pe deasupra, are ne
voie de o gîndire tactică superioară, 
care să nu-1 facă un simplu robot* 
ci un creator de situații și un rea
lizator de mare percuție.

în sfîrșit, C.M. 1974 ne-a dovedit, 
în reversul medaliei, că trebuie să 
ne despărțim definitiv de așezările 
rigide, de jocul fără dăruire depli
nă, de posturile statice menținute 
in contratimp cu faza (de atac și 
de apărare), de aripile care nu se 
dezlipesc de tușă (gen Geaici), de 
sarcinile schematice, de loviturile 
impuse, executate exclusiv în zid. 
Echipelor noastre trebuie să le im
punem jocul ofensiv, cu roluri mul
tifuncționale ale jucătorilor, cu o 
mare elasticitate și rapiditate în tre
cerea din apărare în atac și din 
atac în apărare, cu o desăvîrșită 
tehnică în viteză și o mare capa
citate la efort.

Consfătuirea antrenorilor de la 29—31 
iulie a.c. urmărește acest obiectiv. 
Și nu numai la reprezentativele 
țării, ci la toate echipele de club, 
care constituie platforma de lan
sare pentru elita fotbalului național.

Valentin STANESCU
antrenor ol reprezentativei

A de fotbal

DEȘI SE RETRAGE,» 7

GERD MULLER VA

loan CHIRILĂ

Priviți fotografia alăturată tex
tului. Ea a surprins momentul în
scrierii celui de-al doilea gol, care 
a permis R. F. Germania să se 
desprindă de adversara ei, echipa 
Iugoslaviei, în acea partidă dispu
tată la Diisscldorf, in runda a 
doua finală. Un document fotogra
fic aproape caracteristic autorului 
golului, Gerd Muller, care, deși 
căzut pe gazon, tot a reușit, din 
incomoda poziție, să împingă, cu 
vîrful bocancului, balonul în pla
să, surprinzîndu-1 pe goalkeeper-ul 
Măriei. Lingă Miiller, fundașul 
Buljan, stupefiat, ca și alți apără
tori care, înainte și în timpul 
Weltmeisterschaftului, au încercat, 
deseori, în zadar să neutralizeze 
pe tunarul lui Bayern Miinchen și 
al echipei reprezentative.

Rămin, totuși, proaspete în me
morie reușitele celebrului om de 
gol al lui Schbn, pe terenurile 
Weltmeisterschaftului, cînd Miiller 
i înscris unicul punct în plasa por
ții imbatabilului Tomaszewski (cel 
care în partida R. F. Germania— 
Polonia apărase și u.n penalty), 
precum și acel gol din finala cu

Olanda, pe Olympiastadion. Ambe
le goluri amintite aici, ale victo
riei !

Cu acest ultim gol, cu care a 
făcut șah mat defensiva Olandei, 
Miiller egala recordul absolut (în
registrat pînă atunci in turneele fi
nale ale C.M.), deținut de 
zul Fontaine : 13 goluri la 
gură ediție, cea suedeză, 
clasamente îl indică pe 
chiar golgeter absolut, atribuindu-i 
lui golul deviat de Poletti în pro- 
pria-i poartă, atunci, in neuitata 
semifinală de pe Azteca, R.F. Ger
mania—Italia.

Cu sau fără golul controversat, 
Gerd Miiller va rămine în istoria 
fotbalului o stea de primă mărime 
în constelația golgeterilor campio
natului mondial. De o structură 
aparte, întrucit în acești ultimi pa
tru ani, cîți au trecut de la El 
Mundial și pînă la Weltmeister- 
schaft, viata veritabililor oameni 
de gol a fost mult mai grea decît 
a predecesorilor. Poate mai puțin 
rafinat, mai puțin subtil decît fos
tele glorii în materie, Pele, Ade- 
mir, Eusebio, Stabile, Leonidas și

france- 
o sin- 
Unele 

Muller

RĂMÎNE...
Schiaffino, Gerd Miiller a fost o- ' 
mul de gol cel mai temut de por
tari, întrucit aceștia din urmă au 
anticipat, arareori, cînd va „răsări" 
Miiller pe fază, la momentul opor
tun, și unde va trimite el balonul 
in plasă. Spaima portarilor a fost, 
in același timp, și unul dintre cei 
mai incomozi adversari pentru fun
dași, deoarece Miiller n-a căutat 
golul doar pentru el, ci și pentru 
coechipieri ; tișnind în careu, tato
nat nu o dată de doi-trei apără
tori, sau luptindu-se ca un. adevă
rat handbalist-pivot, căruia, încol
țit de prea multi adversari, nu-i 
rămine decit să-și servească par
tenerii scăpați pentru o clipă de 
sub supraveghere. Așa se și expli
că, de altfel, și multe din reușite
le colegilor lui Miiller, chiar la a- 
cest turneu final, cînd jucători a- 
parținind tuturor liniilor, Grabow
ski, Honess. Overath, Cullman, 
Bonhof, Breitner, au înscris din 
mingi prelucrate de el. Bine a fost 
„prins" Gerd Miiller și de o pană 
neutră a Weltmeisterschaftului, 
după eliminarea Italiei, de trimi
sul special al ziarului Stadio din 
Bologna, Alfeo Biagi : „Muller es
te azi un centru înaintaș de tip 
nou ; nu numai obișnuitul atacant 
oportunist, întotdeauna pe faza de 
gol — care pindește cu fermitate 
in careu ocazia de a lovi cu agili
tatea felinei — ci care joacă pe 
tot terenul, desfăcind apărarea ad
versă, derutată în a-1 marca „om 
la om“ sau în zonă. Cînd, însă, 
survine clipa decisivă, aceea a lo
viturii mortale, pe care trebuie s-o 
dea adversarului, el este întotdea
una la post".

De ce în multe din frazele pre
zentului articol s-a vorbit de Mul
ler la timpul trecut ? Poate pentru 
faptul că, V> puțin timp după ul
timul gong, pe scena lui Oiym
piastadion., el și-a anunțat... sur
prinzătoarea retragere din activi
tatea competițională. Va fi o pă
răsire a gazonului în plină glorie 
și la o virstă nu prea înaintată, 
Muller neavînd nici 29 de ani...

G. NICOLAESCU

Sportul Pogo 7 a



LA C.M. DE SCRIMĂ

DAN IRIMICIUC, ÎN TURNEUL FINAL
AL PROBEI DE SABIE

GRENOBLE, 19 (prin telefon).— 
Vineri după-amiază întrecerile din 
cadrul C. M. de scrimă au conti
nuat cu sferturile și semifinalele 
probei individuale de sabie. Prin
tre trăgători, și snortivii români 
Irimiciuc, Pop și Marin, Irimiciuc 
a avut, în sferturi, o serie ceva 
mai ușoară, în timp ce ceilalți șa- 
breri care ne reprezintă au în
fruntat adversari deosebit de pu
ternici.

în seria șa Pop a ciștigat la 
Pawlowski, care Ia 42 de ani ră- 
mîne un trăgător redutabil. Re- 
orezențantul nostru a condus de 
la un cap la altul. Pawlowski a 
fost învins la 3 tușe. Apoi, Pop a 
fost întrecut de campionul olimpic 
si mondial Sidîak (la trei tușe), 
dună care a urmat asaltul direct 
dintre Sidîak si Pawlowski. A ciș
tigat. scontat, primul, hotărî nd așt
rii calificarea în semifinale a lui 
Sidiak și Pop.

Irimiciuc l-a învins pe italianul 
Romano la 4 tușe si pe francezul 
Bonnissent la 1. El a fost calificat 
din acdst moment, ca si maghiarul 
Marot. Tntîlnirea dintre cei _ doi. 
lipsită, de miză, a revenit lui Ma
rot la 4 tușe.

Luptă mare în seria lu: Marin 
care trece la limită de asaltul cu 
bulgarul Hristov si susține, apoi, 
asaltul cu M. Montano, campionul

mondial al probei. Conduce Monta
no, dar Marin reface și preia con
ducerea cu 4—3. este egalat, deși 
avea avantajul acțiunii simultane. 
■Pinâ la urmă Montano fructifică 
la rindu-i un asemenea avantaj și 
își apropie victoria. Urmează o 
luntă dramatică cu Iliuk.

în semifinale. Marin a fost în 
serie cu Maffei pe care I-a între
cut la 3 tușe. în timp ce la Vallee 
a pierdut la două tuse. între 
timp, sovieticul Krovopuskov cis- 
tigă la Vallee și pierde la Maffei. 
Deci, al doilea calificat, in asaltul 
direct dintre Marin si Krovop'js- 
kov. învinge Krovopuskov la L Si 
Marin rămine.

Din grupa lui Pop s-au califi
cat italianul M. Montano si sovie
ticul Vinokurov cu caro sabrcrul 
nostru ajunsese la 4 egal.

Irimiciuc s-a calificat împreună 
cu Sidîak. Deci, calificați pen’ru 
turneul final de 6 Irimieiue, Si- 
diak. Vinokurov, Krovopuskov. Va
llee si M. Montano.

Noul campion mondial de fîo- 
rată este scrimerul sovirtie Ser- 
ghei Romankov. care în finala nro- 
bei a totalizat 4 victorii. P- !rv- - 
rile următoare s-au situat C. Mon
tano (Italia). F. Pietrvska (Fran
ța). J. IVojeekowski (Polonia). D- 
Revent» (Franța) si P. SimeneHH 
(Italia).

D.4.V IRIMICIUC
Simbâtă. proba de floretă băr

bați. echipe. Participă 21 de for
mat;:. România este in grupă cu 
Canada și Japonia. Duminică in
tră in concurs floreti=tele (turneul 
individual, eliminatoriile).

Mircea COSTEA

DIN TARILE SOCIALISTE

ZIARUL .SOVIETSKI SPORT",
LA A 50-a ANIVERSARE

Ziarul „SOVIETSKI SPORT" împlinește azi 50 de ani de la apariție, 
eveniment de seamă al presei și sportului din Uniunea Sovietică.

Ajuns la impresionantul tiraj de aproape 4 milioane zilnic, ziarul 
„Sovieteki Sport" răspîndește cu succes cultura fizică și sportul 
in rîndurile tineretului și poporului sovietic și popularizează marile 
performanțe ale așilor sportivi ai Uniunii Sovietice, multipli campioni 
mondiali și olimpici.

Cu prilejul acestui important jubileu, redacția ziarului „SPORTUL' 
felicită călduros colectivul redacțional și colaboratorii ziarului „So
vietele! Sport" și le urează noi și depline succese in a doua ju
mătate de secol în care pășesc astăzi.

0 JUMĂTATE DE SECOL ÎN SLUJBA 
DEZVOLTĂRII SPORTULUI SOVIETIC

iulie

OVICI ÎNVINGE PE BARTHES
(Urinare din pag. 1,

loc impresionat de faima adverxs- 
rului său si nici de handicapul pe 
care îl avea în față. Din nou foar
te concentrat pentru obținerea re
zultatului, din nou foarte dîrz. el 
a pornit din primul schimb de 
mingi la cucerirea treptată a u- 
nei superiorități care s-a conturat 
tot mai pregnant în continuare. 
Barthes nu s-a abătut nici un mo
ment de la principiile de joc ce-i 
sînt proprii : lovituri puternice, 
urmate de atacuri la fileu. Dar, 
incomodat mereu de returul exce
lent al Iul Ovici, de plasarea pre
cisă a mingilor acestuia în apă
rare. tenismanul francez a trebuit 
să se recunoască de nenumărate 
ori învins în atacurile sale intem
pestive.

Primul set a mers net în favoa
rea lui Ovici, care cedează un 
singur ghem (al 5-lea). Este con
dus. în schimb, în setul al doilea 
(chiar cu 0—4), pînă în clipa în 
care își începe o serie surprinză
toare de puncte câștigate. care 
îl aduc la conducere : 6—5. Prelun

girile setului au fost disputate eu 
ardoare. Ovici conduce cu 7—6. a- 
poi este Ia rândul său condus cu 
7—8. Reușește un break decisiv 
(9—8) ci nd Barthes avusese 40— 
15. $i apoi, cu un splendid efort : 
10—8.

Secvențele finale ale meciului ne 
reamintesc pe cele ale debutului : 
Ovici se distanțează net. impunin- 
du-se (după 135 de minute de joc) 
în fața unui Barthes de-a dreptul 
decimat de efort și de conștiința 
inferiorității sale. Scorul genera! 
al întîlniri: devine egal : Romani» 
— Franța 1—1.

★
Astăzi (ora 15), la arena Pro

gresul, în fata unor tribune care 
vor fi probabil din nou arhipline, 
intră în luptă perechile de dublu. 
După toate așteptările, se vor 
întilni Năstase—Tiriac și Jauffret— 
Barthes. In joc este un punct 
cvasi—decisiv pentru care jucăto
rii noștri nu trebuie să precupe
țească nici un efort. Duminică, 
programul începe la ora 14, cu ul
timele două partide de simpiu. în 
care Ovici întîlnește pc Jauffret si 
Năstase ne Barthes.

Proba de 100 km
la Balcaniada

de ciclism

PE LOCUL I, 
BULGARIA

KKLSEVAC, 19 (prin telefon).
— Simbâtă după-amiază a avut 
Ioc în Iugoslavia, pe ruta Kru- 
sevac — Segolj — Krusevac, 
cursa de 100 km contratimp pe 
echipe, din cadrul Balcaniadei de 
ciclism. întrecerea s-a desfășurat 
pe un circuit de 4x25 km — pe 
o căldură toridă — și a fost cîș- 
tigată de reprezentativa Bulgariei 
(Nîkolov, Dimitrov. Bebekov, 
Martino), care a realizat pe cei 
180 km narcursi 2 h 11:55 (me
die orară 45.400 km). Formația 
României, compusă din Teodor 
Vasile, Mircea l’.amașcanu. Ion 
Cosma și Valentin Hoța, s-a cla
sat pe locul doi, cu timpul de 
2 h 13:45 (medie orară 44 800 km). 
Medalia de bronz a fost cucerită 
de echipa gazdă, care a totalizat 
2 h 16:40. Pe locurile următoare 
s-a clasat reprezentativa Greciei 
(2 h 2027). urmată de formația 
Turciei (3 h 23:31).

pentru odihna acti-condițiilor 
vă a celor ce muncesc. Mate
rialele pe aceste teme au fost 
publicate iu mod regulat la ru
bricile „©iaeinalul — muncă și 
sport", „Omul și sportul", 
„Muncă, sport. sănătate", 
„Sportul și societatea".

Unul din obiectivele princi
pale ale ziarului în perioada 
postbelică a fost creșterea con
tinuă a măiestriei sportivilor 
de performanță și cucerirea dc 
către reprezentanții țării noas
tre a unor poziții de frunte in 
arena sportivă internațională. 
Ziarul a dezbătut amplu aceas
tă problemă mai ales începînd 
din 1952. an în care Uniunea 
Sovietică a fost prezentă pen
tru prima oară la Jocurile O- 
limnice de vară.

..Sovietski 
și o mare 
zatorică de

STATU 0U0
ÎN „TURUL FRANȚEI4

în cea de a 20-a etapă, participan- 
ții la „Turul Franței* au parcurs 
distanța Saint Gilles — Nantes (127 
km). A fost o etapă calmă. In cere 
protagoniștii nu au inițiat vreo ac
țiune deosebită.

Victoria a revenit la sprintul final 
olandezului Vianen în 2h. 53:21. El a 
fost urmat de belgianul Semi în 2h. 
53:41 șt Meyer (Belgia) același timp.

Tn clasamentul general conduce 
tot Eddy Merckx, care are sanse 
din ce în ce mai mari de a termina 
învingător în cea mai mare cursă 
ciclistă a sezonului.

Astăzi este programată etana a 
21-a De distanta Vouvray — Orleans 
(115 km).

I Acum 50 de ani, la 20 
1924, ieșea de sub tipar primul 
număr al ziarului „Sportul ro
șu", organ al mișcării de cul
tură fizică sovietice.

De la primele sale apariții 
ziarul s-a integrat în eforturile 
depuse ca educația fizică și 
sportul să fie puse în slujba 
întăririi sănătății oamenilor, a 
construcției noii societăți, a 
pregătirii tineretului pentru 
muncă, pentru apărarea patriei. 
Trccînd în revistă activitatea 
desfășurată de-a lungul a 50 de 
ani putem spune cu mindrie si 
satisfacție că „Sovietski sport" 
(ziarul a primit această denu
mire in anul 1946) a îndeplinit 
consecvent în tot acest timp 
sarcinile trasate de partid cu 
privire la dezvoltarea educației 
fizice. în anii *30 „Sovietski 
sport" a organizat sistematic în 
paginile sale discuții despre 
căile și mijloa
cele dezvoltării 
sportului de ma
să, subliniind 
necesitatea cre
ării asociațiilor 
sportive volun
tare. organizate
pe principiul locului de munci 
Ziarul a valorificat și difuzat 
experiența însușirii de către 
nrarticvn*ii snortuîui a măies
triei tehnice, în cadrul comple
xului G.T.O.. ca bază a ridică
rii performanțelor sportive și a 
recordurilor Uniunii Sovietice. 
Anii '40 s-au desfășurat sub 
semnul mobilizării maselor 
largi de «jortivi pentru trece
rea normelor 
mintii.

Din primele 
Război pentru 
■Sovietski 
ample materiale despre sportu
rile aplicative. în scocul pre
gătirii tineretului sovietic de a 
fi gata In orice moment să ape
re cu arma în mină cuceririle 
socialismului.

Au trecut anii de foc ai răz
boiului. „Sovietski sport" a 
desfășurat în continuare o am
plă acțiune de mobilizare a or
ganizațiilor sportive, a unei 
mari mase de tineri, la vinde
carea rănilor războiului, la re
facerea economiei și agricultu
rii țârii. Ziarul a oglindit în 
mod consecvent experiența îna
intată in transpunerea in viață 
a indicațiilor Partidului, care a 
arătat că mișcarea de cultură 
fizică sovietică trebuie să aibă 
un caracter profund popular, 
sâ se bazeze ne un sistem de 
educație fizică fundamentat 
științific, care să cuprindă toa
te râturile populației, încenînd 
de la virsta copilăriei, eviden- 
tiindu-se rolul profilactic al 
sportului în întărirea sănătății 
maselor, ca mijloc de creare a

comolexuiui a-

z3e ale Marelui 
apârarea patriei. 

STort- a publicat

snort" desfășoară 
activitate organi- 

popularizare a 
unor discipline 
sportive cu Iar-* 
gă audiență in 
public. In cola
borare eu fede
rațiile de 
sort, 
noastră organi

zează numeroase competiții cu 
caracter unional sau internatio
nal la diferite discipline spor
tive ca atletism, notație, schi și 
patinaj, fotbal, hochei.

Tn paginile ziarului sînt re
flectate. de asemenea, proble
mele sportului internațional, 
fiind oglindite amplu experien
ța organizațiilor sportive de 
peste hotare, cu precădere a 
celor din țările socialiste, pro
blemele democratizării mișcării 
olimpice. Ziarul nostru are în 
prezent contacte strînse cu re
dacțiile de sport din toate ța 
rile socialiste, desfășoară cam
panii pe probleme de strin
gentă actualitate ale spor
tului internațional, face în mod 
regulat cu acestea schimburi de 
ziariști, pentru studierea expe
rienței înaintate si a popu
larizării realizărilor sportive 
din țările socialiste.

„Sportul roșu" a luat startul 
ca un ziar săntămînal. eu un 
tiraj de 25 000 de exemplare. 
Azi. „Sovietski snort" este un 
cotidian cu un tiraj de 3 750 000 
de exemplare, din care 3 500 000 
de abonamente. Si acest fant 
reprezintă o elocventă mărturie 
cu privire la dezvoltarea miș
cării de cultură fizică si sport 
sovietice, la creșterea impetu
oasă a sportului de masă ne 
plan unional, la afirmarea vic
torioasă a sportivilor sovietici 
în arena internațională.

7" re* redacția

VASILI HOMUSKOV
secretar general de redacție 

al ziarului 
„SOVIETSKI SPORT"

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Secvență din intîlnirea de debut: Francois Jauffret (stingă) și Ilie 
Năstase (dreapta)

ÎN SEMIFINALELE
In celelalte trei semifinale ale 

zonei europene ale „Cupei Davis", 
s-au înregistrat pînă acum urmă
toarele rezultate : Baastad : Sue
dia — Italia 1—1 (Borg — Berto
lucci 7—5, 6—1, 6—0, L. Johan
sson — Panatta 6—8, 1—6, 6—4, 
1—6). Invingătoarea acestei par-

,,CUPEI DAVIS'"
tide va întilni pe cîștigătoarea 
meciului România — Franța.

Miinchen ; R. F. Germania — 
Cehoslovacia 0—1 (Pohmann — 
Kodes 4—6, 1—6, 3—6).

Donctk : U.R.S.S. — Iugoslavia 
1—1 (Metreveli — Jovanovici 6—4, 
6—1, 6—1, Pilici — Kakulia 5—7, 
8—6, 7—5, 6—1).

La Varșovia se desfășoară campio
natele de atletism ale Poloniei. Pro
ba feminină de 100 m plat a foot 
cîștigată de cunoscuta sprinteră po
loneză Szewinska cronometrată în 
10,9 M. Vodzinski (Polonia) s-a cla
sat pe primul loc la 110 m garduri 
cu timpul de 13,3.

în concursul de atletism de la Stock
holm Steva Williams (S.U.A.) a etș- 
tigat proba de 100 m plat cu timpul 
de 10,3. Joan Hurvtly (S.U.A.) a rea
lizat, 1.80 m la săritura în înălțime 
iar colega sa Martha Watson a ter
minat învingătoare cu 6,58 m La să
ritura în lungime. Alte rezultate : 
masculin : suliță : Villiams (S.U.A.) 
81,96 m: 1 500 m plat: Walker (Noua 
Zeelandă) 3:35,4; 400 m garduri: 
Bolding (S.U.A.) 48,9; 800 m plat :
Wohluter (S.U.A.) 1/1-.9; disc : Po
well (S.U.A.) 65,04 m; înălțime :
Stones (S.U.A.) 2,21 m; greutate:

Feuerbach (S.U.A.) 20:96 m; 5 000 m 
plat; Ngeno (Kenia) 13:40,2. Bedford 
(Anglia) s-a clasat pe locul 4 cu 
14:02,6.

La Teheran în cadrul competiției de 
tenis pentru echipe de tineret do
tată cu „Cupa Galea4* echipa Iranu
lui a învins cu 3—0 selecționata Tur
ciei. Tn semifinale, echipa Iranului 
va întilni formația U.R.S.S. care a 
eliminat cu 3—o echipa Elveției.

Tn runda a IIT-a a turneului inter
național de șah de la Lublin, Mihai 
Subă l-a învins pe Liebert (R.D. 
Germană). în clasament conduce 
Tal (U.R.S.S.) cu 3 p, urmat de 
Subă cu 21/î p.

In bazinul clubului sportiv «Dina
mo” din Kiev s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională de polo pe apă 
dintre echipele U.R.S.S. și S.U.A.

Gazdele au terminat învingătoare cu 
scorul de 6—3 (2—0, 3—2, 1—0, 0—1).

La Kitzbuehel (Austria), in turneul 
internațional de tenis spaniolul 
Orantes l-a învins cu 6—3, 6—4 pe 
Jim McManus (S.U.A.) iar O. Parun 
(Noua Zeelandă) a ciștigat cu 6—2, 
6—3 jocul cu cehoslovacul Pala. Bo- 
rowiak (S.U.A.) a dispus cu 6—4, 
3—6. 6—3 de maghiarul Taroczy.

Campionatul mondial studențesc de 
șah a continuat Ia Teesside (An
glia) eu desfășurarea partidelor din 
runda a 3-a. Echipa U.R.S.S. a în
vins cu 3V2—Va P-, echipa Finlandei. 
Alte rezultate : Islanda — Țara Ga
lilor 2*/z—V2 (1) ; Suedia — Ungaria 
1V?—IV2 (1): Belgia — Scoția IV2—V2 
(2); R.F. Germania — Turcia 3—0 
(1): Israel — Elveția 3—0 (1); Ceho
slovacia — Danemarca 3—1; Franța 
— Irlanda 1—1 (2).
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