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In dialogul viu și permanent 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu oamenii muncii, în frecventele 
vizite de lucru în întreprinderi 
economice, precum și unități de 
larg interes cetățenesc regăsim 
ceea ce noi toți ne-am obișnuit 
să recunoaștem stilul propriu de 
lucru al secretarului general al 
partidului, preocuparea sa con
stantă pentru bunul mers al ac
tivității in toate domeniile, pen
tru creșterea bunăstării poporu
lui nostru și satisfacerea cerin
țelor și exigențelor mereu spori
te ale cetățenilor.

Vizita făcută vineri, 16 august, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Cioară, Janos 
Fazekas și Emil Bobu, in piețele 
Dorobanți, Obor, Traion și Am- 
zei. la complexul comercial Co- 
lentina, la magazinul central 
„Materna" (fost „Vulturul de Ma
re") și la magazinul universal 
„Cocor" a prilejuit o examinare 
directă, la fața locului a felului 
cum au fost îndeplinite indicații
le trasate cu prilejul vizitelor an
terioare, a modului cum se apli
că măsurile privind sporirea fon
dului de produse și mărfuri pen
tru consumul populației, con
struirea de noi spatii comerciale, 
modernizarea procesului de de
servire a cumpărătorilor.

în toate locurile r iritate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întâmpinat cu bucurie și dragoste 
de mii și mii de bucureșteni, 
aflați în orele dimineții după 
cumpărături. Pretutindeni se aud 
voci din mulțime : „Să ne tră
iești multi ani. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“, „Vă mulțumim din 
inimă pentru grija pe care r.e-o 
purtațî !“. Oameni de toate vîr- 
stele și profesiile țin ca printr-o 
slrîngcre de raînă, printr-o floa
re luată din buchetul abia cum-
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părat, prin cuvinte de salut să-și 
exprime simplu și firesc, cu spon
taneitate și căldură umană, sen
timentele pe care le nutresc față 
de conducătorul partidului și sta
tului, să-i vorbească de la suflet 
la suflet despre condițiile tot mai 
bune de aprovizionare ca și des
pre unele neajunsuri din activi
tatea organelor comerciale.

In piețele și magazinele ali
mentare vizitate se constată o îm
bunătățire simțitoare a aprovizio
nării, rezultat al aplicării pe 
planul întregii Capitale a u- 
nei game largi de măsuri indi
cate de secretarul general al 
partidului. Zilnic, populația Bucu- 
reștiului primește cantități spori
te de carne și produse din car
ne, de lapte și produse lactate.

Numai pe parcursul unui an a 
crescut cu 75 000 metri păleați 
suprafața spațiilor comerciale din 
piețele și magazinele Capitalei, 
dintre care 10 009 de metri in 
cartierul Colentina. Au fost crea
te numeroase magazine speciali
zate în desfacerea legumelor, a 
peștelui, a produselor lactate.

Ca și în vizitele precedente in 
piețe și magazine ale C apitalei si 
dedata aceasta beneficiarii direcți 
ai prezenței secretarului general 
sînt cetățenii. Indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ob
servațiile sale critice se vor re
flecta nemijlocit în noi măsuri 
pentru continua îmbunătățire a 
aprovizionării, în modernizar ă 
rețelei comerciale. Această vizită 
a arătat, o dată mai mult, locul 
pe care îl ocupă în politica parti
dului, în activitatea neobosită a 
secretarului general, grija per
manentă față de om, creșterea 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, trăsătu
ră definitorie a societății noastre 
socialiste.

Imaginea, fotoreporterului nostru Ion Mihăică nu a putut cuprinde 
decit o parte dintre numeroasele obiective ale Complexului Pan- 

telimon II

IN CINSTEA

MARILOR SĂRBĂTORI

ȘTAFETA OMAGIALĂ
ÎNSEMNĂRI PE TRASEUL

SIBIU - Rm. T1LCEA...
RIMNICU-VILCEA. 16 (prin 

telefon). CaTe de 100 de kilome
tri, reprezentanții sportului si- 
bran au purtat Ștafeta pină la 
Rîmnicu-Vîlcea. Au pieeat din 
orașul de pe Cibin călăreți, a- 
tleți, handbaliști, baschetbaliști, 
fotbaliști, automobiîiști, membrii 
echipei Voința, campioană națio
nală la dirt-track, în frunte cu 
maestrul sportului Ion Bobîlnea- 
nu, cu mesajul lor care grăiește 
despre succesele importante ale 
mișcării sportive din aria jude
țului : 80 000 DE PRACTICANȚI 

AI EXERCIȚIULUI FIZIC, 418 
SECȚII, 8 TITLURI DE CAM
PIONI BALCANICI, 69 REPU
BLICANI, 18 RECORDURI NA
ȚIONALE DOBORÎTE Șf 173 
JUDEȚENE. 54 DE SPORTIVI 
SELECȚIONAȚI ÎN LOTURILE 
REPUBLICANE ȘI OLIMPICE. 
Purtătorii Ștafetei au coborît pe 
îneîntătoarea Vale a Oltului în 
lumina unor peisaje sociale de
senate concret în anii din urmă, 
în „umbra lui Mircea la Cozia“( 
acea veche mărturie a unui tre
cut istoric glorios. La hotarul 
dintre județe s-au alăturat co
loanei purtători ai ștafetelor lo
cale, tineri sportivi din C4Iim4- 
nești, Brezoi. Drăgățani, Govora, 
Horezu. împreună au descins în 
centrul orașului Rîtnnteu-Vîlee*, 
unde, în prezența tor. Ion Pre- 
■iișor, secretarul Comitetului mu
nicipal de partid, a organelor 
sportive locale, se dă citire me
sajelor. Cel al județului Sibiu 
este rostit de maestrul sportului 
la sărituri. Ion Gonea, multiplu 
campion național șt balcanic. 
Are în glas mîndrie și fermitate, 
este, într-un fel, copleșit și emo
ționat de importanta succeselor 
realizate, de răspunderea angaja
mentelor asumate. De altfel, în 
toate coloanele de sportivi pe 
care le-am însoțit am constatat 
o emulație aparte, un orgoliu sa
tisfăcut de a fi purtătorii unor 
mesaje pline de realizări, de a 
raporta partidului, mulțumind 
pentru condițiile create, succesele 
dobindite, angajamentele în pers
pectivă.

Sportivii din județul Vîlcea vor 
prelungi ștafeta omagială astăzi, 
spre Pitești. în penultima etapă 
de pe traseul numărul Z

Ion CUPFN

PROGRAMUL
DE PE 

STADIONUL 
REPUBLICII

Dună cum se știe, dumi- 
. nică 18 august, sosesc în 

Capitals purtătorii Ștafetei 
„A XXX-a aniversare a eli
berării României și cel de 
al XI-lea Congres al 
P.C.R.". Sosirea festivă are 
loc pe stadionul Republicii, 
unde, cu acest prilei. Con
siliul municipal București 
pentru educație fizică si 
sport a organizat un bogat 
program.

ORELE 15,00—15,25 :
Demonstrație de Judo, 

lupte, box, gimnastică mo
dernă (două ansambluri), 
gimnastică sportivă si a- 
erobatică (două ansambluri)

ORELE 15,30—16,15 :
Fotbal. întîlnirea Auto

buzul București — Metrom 
Brașov (Divizia B). renriza 
L

ORELE 16,15—16,30 :
în pauza jocului de fot

bal, ciclism (cursă de eli
minare cu participarea a 
32 de cicliști) si atletism 
(ștafeta 4x100 m plat — 
băieți).

ORELE 16,30-17,15:
Repriza a Il-a — întîlni

rea Autobuzul — Metrom.
ORELE 17.15—18,00 :
Fotbal. întîlnirea Ra

pid București — C.S.U. 
Brasov (Divizia B). repri
za I.

ORELE 18,00—18,15 :
în pauza jocului de fot

bal — PRIMIREA ȘTAFE
TEI OMAGIALE.

ORELE 18,15—19,00 :
Fotbal. Repriza a Il-a 

— întîlnirea Rapid — C.S.U. 
Brașov.

In urmă cu aproape trei aid, 
pe terenul viran din apropierea 
lacului Pantelimon s-au efectuat 
primele ore de muncă patriotică... 
De atunci, în fiecare zi, mii de 
tinerj și tinere, elevi și eleve 
sau muncitori in întreprinderile 
și instituțiile de pe raza sectoru
lui 3 al Capitalei și-au dăruit en
tuziasmul vîrstei, pentru ca pe 
aceste locuri să prindă contur 
ceea ce ieri, spre prînz, a de
venit Baza sportivă și de agre
ment Pantelimon II

La inaugurarea acestui com
plex, dat în folosință în cinstea 
celor două evenimente majore 
din viața poporului nostru, a fost 
prezent tovarășul Nicolae Matei, 
secretar al Comitetului municipal 
al P.C.R. București și alți acti
viști de partid. De altfel, baza Pan- 
teiimon II reprezintă traducerea 
în. fapt a unora dintre prevede
rile cuprinse de planul de măsuri 
al C.M.E.F.S., alcătuit pe baza 
indicațiilor si directivelor Comi
tetului municipal de partid.

•Cu prilejul momentului festiv 
al deschiderii am notat cîteva 
dintre obiectivele cuprinse de ba
za Pantelimon II : 5 terenuri de 
tenis bituminate, unul de hand
bal, unul de baschet, 3 de volei, 
un teren de fotbal gazonat, cu 
tribune pentru cîteva mii de 
spectatori, o arenă cu două piste 
pentru popice, 6 mese de ping

pong, un portic pentru gimnasti
că, spații de joacă pentru copii, 
o pistă de atletism, ștrand și un 
debarcader înzestrat cu cîteva 
zeci de ambarcațiuni de diferite 
categorii. De asemenea. subli
niem că această minunată bază 
a fost creată prin eforturile con
jugate ale tuturor factorilor din 
sector ca atribuții in domeniul 
educației fizice și sportului sub 
conducerea și cu sprijinul efectiv 
al Comitetului de partid al sec
torului 3.

O importantă contribuție a 
adus-o tineretul din cadrul sec
torului care, par.ticipînd cu toată 
dăruirea la acțiunile de muncă 
patriotică, a realizat economii în 
valoare de 7 milioane lei.

Paul IOVAN 
Radu TIMOFTE

Ieri, tot în Capitală, a fost 
inaugurată și baza sportivă „Vic
toria C.F.R.". Amenajat prin 
muncă voluntar-patriotică de că
tre amatorii de sport din unită
țile Complexului C.F.R. Bucu- 
rești-Grivița, noul loc de agre
ment și recreare (situat în str. 
Carpați, sectorul 8) dispune de 
terenuri de fotbal, volei, hand
bal și baschet, de popicărie, mese 
de tenis și aparate de gimnastică. 
De asemenea. într-un vagon a 
fost deschis un club de șah.

ASTĂZI, PE NOUĂ STADIOANE

ETAPA A ll-a DIN DIVIZIA A LA FOTBAL
Lotul reprezentativ se reunește
Campionatul primei divizii a 

fotbalului nostru programează 
astăzi a doua etapă a parcursu
lui său de 34 de intrări în arenă. 
Fixarea cu o zi mai devreme a 
rundei nr. 2 este determinată de 
faptul că lotul reprezentativ sus
ține, la începutul săptămînii vi
itoare, un meci de verificare cu 
Eintracht Braunschweig, în de
plasare, și spre a se da, astfel, 
răgazul necesar reunirii selecțio
naților. Aceștia se vor întîlni în 
această seară, la ora 22, la Bucu
rești, urmînd ca luni să plece, 
pe calea aerului, spre R.F.G.

Prin prisma rezultatelor din 
prima etapă jocurile de Ia Cluj, 
Iași și Craiova par cele mai e- 
chilibrate. Dar... surprizele pot 
apare oriunde. Important este ca 
meciurile de astăzi să ofere în-

io această seară pentru meciul cu Eintracht Braunschweig

Programul etapei a doua este următorul;
CLUJ : C.F.IL — Dinamo
PITEȘTI : F. C Argeș - Olimpia Satu Mare
IAȘI : Politehnica — Sportul studențesc
BRAȘOV : Steagul roșu - F. C. Galati
REȘIȚA : F.C.M. — U. T. A.
BUCUREȘTI : Steaua “* „ir ciuj

(pe stadionul Steaua)
-TIMIȘOARA : Politehnica F. C. Constanța

PETROȘANI : Jiul - Chimia Rm. Vîlcea
CRAI OVA : Universitatea - A.S.A. Tg. Mureș

Ora loviturii de începere, 17.

treceri spectaculoase, de bun ni
vel; satisfacții care au lipsit 
spectatorilor întîlnirilor etapei 
Inaugurale a actualei ediții a
campionatului de fotbal.

(Citiți, în paginile 4—5, ulti
mele vești din cele 18 tabere, re
portaje, interviuri, știri, clasa
mente etc. din activitatea fotba
listică la zi) ___



„cupa tineretului”: 400 DE FINALIȘTI LA START IN CINSTEA MARILOR SĂRBĂTORI

BRAȘOV, 16 (prin telefon).
Evenimentele sportive s-au suc
cedat în orașul finalei de-a lun
gul întregii săptămîni. Intîi au 
sosit reprezentanții Ștafetei oma
giale, închinate celei de a XXX-a 
aniversări a Eliberării și Congre
sului al XI-lea al partidului. Apoi 
am asistat timp de două zile la 
întrecerile de masă prilejuite de 
„Cupa Eliberării”, competiție de 
mare amploare, organizată de 
clubul „Tractorul-*. In sfîrșit, de 
joi, Brașovul trăiește animația 
Specifică marilor manifestări 
sportive. Orașul de sub Tîmpa 
este pregătit pentru ca, începînd 
de sîmbătă dimineață, să găzdu
iască etapa finală a „Cupei ti
neretului” pentru sportivii din 
întreprinderi și instituții.

în centrul municipiului a fost 
amenajată o frumoasă vitrină 
în care sînt expuse cupele, di
plomele și medaliile ce vor fi 
oferite cîștigătorilor competiți
ei ; locurile de afișaj au fost 
ocupate de mari panouri, prin 
care se fac cunoscute progra
mul, locul de desfășurare al în
trecerilor, iar moderna gară i-a 
întîmpinat pe concurenți cu un 
„bine ați venit** urat din toată 
inima.

Printre primii sportivi, care au 
sosit, au fost reprezentanții ju
dețelor Sălaj. Bihor. Mureș, Ba
cău, Suceava, Harghita și Bis
trița Nâsăud.

Conducătorul Iotului băcăua
nilor, Dumitru Pravatt, șeful 
comisiei sport-turism de la Con
siliul județean al sindicatelor, ne 
spunea că Vasile Cadet, munci
tor la rafinăria Dărmănești. a 
aruncat greutatea la 12 m fără 
antrenament și, deci, promite un 
loc pe podium. La cîteva minute 
după sosirea la Brașov, un grup 
de patru sportivi băcăuani a ple
cat la un prim antrenament. Ei 
sînt Virgil Guță, Gheorghe Rîn- 
cu, Elena Stan, Rodica Panciu. 
în afara faptului că speră la o 
comportare cit mai bună —

Frumoasa arenă de handbal din complexul sportiv al municipiului 
Foto : Paul ROMOȘAN

UN TINĂRORAȘ INDUSTRIAL, iN CARE SPORTUL A PRINS TRAINICE RĂDĂCINI
La fel ca și alte orașe nou apă

rute pe harta țării in anii socia
lismului, municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej constituie o expresie e- 
locventă. deosebit de semnifica
tivă, a politicii de industrializare 
și urbanizare dusă de partidul și 
statul nostru, de ridicare la o via
ță nouă a unor zone și localități 
rămase în urmă. Luind naștere și 
dezvoltîndu-se intr-un ritm deose
bit de vertiginos pe vatra fostei 
așezări rurale Onești, municipiul 
amintit a devenit unul dintre im
portantele centre industriale ale 
țării. Aici au fost amplasate și au 
intrat, treptat, în funcțiune mari 
obiective ale industriei noastre chi
mice, de energie electrică și termi
că : Rafinăria, Termocentrala, Com
binatul de cauciuc sintetic și pro
duse petrochimice.

Nevoia mereu mai mare de for
ță de muncă necesară acestor in
dustrii (forță de muncă pentru 
pregătirea căreia s-au creat aici 
un centru școlar de chimie — com
pus din școală profesională, liceu 
industrial și două facultăți cu pro
fil seral de subingineri — precum 
și, mai recent, un liceu industrial 
de energetică) a dus la o adevă
rată și impresionantă explozie de
mografică, municipiul de pe Va
lea Trotușului avind in prezent a- 
proape 50 000 de locuitori, dintre 
care 13 500 sînt elevi și peste 6 000 
preșcolari.

Ceea ce trebuie, de asemenea, 
subliniat în mod deosebit, ca expri- 
mînd grija profundă a partidului 
și statului nostru pentru om, este 
faptul că — in paralel cu dezvol- 

Sportul

aceasta fiind o primă trăsătură 
comună — o alta ar fi faptul că 
toți fac parte din aceeași aso
ciație sportivă : cea a fabricii 
de postav din Buhuși.

Paraschiva Apetrei, muncitoare 
la filatura din Fălticeni, este pu
țin emoționată. Ea va repre
zenta județul Suceava la două 
probe : 100 m și 800 m. Iată ce 
ne-a declarat : „Iau parte pen
tru intiia oară la o întrecere de 
asemenea amploare. Prezența 
mea la o finală pe țară mă face 
să fiu deosebit de fericită, chiar 
dacă alți concurenți vor fi mai 
buni**.

Cei zece sportivi din județul 
Harghita, membri ai asociațiilor 
Mobila Gheorghieni. Metalul 
Vlăhița, Minerul Bălan și Mo
bila Odorhei sînt fruntașii celor 
aproape 20000 de tineri, care au 
luat parte la etapele de masă 
ale competiției. O cifră, să re
cunoaștem. impresionantă. Alți 
concurenți. cei de la Bistrița 
Nâsăud, selecționați pentru etapa

ODIHNA ACTIVĂ A LITORALULUI
...Era cinci fără un sfert, cînd 

soarele abia tîsnise din mare. 
Peste drum de hotelul „Cupidon-* 
din Eione Nord, pe terenul de 
tenis -Apollo" se desfășura un 
spectacol inedit, dar atit de sem
nificativ. Doi adolescenți, un la
borant din Cluj si un mecanic 
din Iași, hotărîseră să dea viată 
terenului asfaltat. înainte de ora 
7. cind se deschidea baza. Fileele 
celor trei terenuri se odihneau încă 
in magazie. Cei doi au găsit însă 
imediat soluția salvatoare. Un fir 
de sfoară care să unească cei doi 
stilpi metalici pentru a delimita 
careurile. Dar firului de cinepă 
ii liosea cam un metru pentru a 
deveni fileu si pînă la ora șapte 
mai erau două ceasuri !... Atunci.

tarea industrială a noului oraș ți 
cu masivul spor demografic — au 
fost rezolvate corespunzător și pro
blemele de viață ale cetățenilor 
stabiliți aici. împreună cu miile 
de apartamente pentru locuit date 
in folosință, au mai fost construi
te cămine pentru nefamiliști, școli, 
creșe și grădinițe, magazine, uni
tăți pentru servirea populației. Au 
luat ființă o casă de cultură și o 
casă a pionierilor, un radio-club. 
Ca un filtru împotriva poluării, au 
fost amenajate aproape 100 de hec
tare cu spatii verzi.

ÎNFĂPTUIRI DIN ANII SOCIALISMULUI

Din preocupările atit de multi
ple ale edililor orașului n-au lip
sit, insă, nici cele vizînd crearea 
și dezvoltarea unei baze materiale 
care să satisfacă necesitățile popu
lației, îndeosebi a cetei tinere, de 
practicare a exercițiului fizic, a 
sportului și agrementului. In acest 
sens, începînd, mai ales, din anul 
1968, s-a dat treptat contur (pe lo
cul vechiului scoc al morii Oneș- 
tiului, ce devenise în fapt depozit 
de gunoaie), unui complex sportiv 
care astăzi — fără a fi complet 
terminat — constituie o adevărată 
mîndrie a orașului. El cuprinde o 
modernă sală de gimnastică, sală 
de box și lupte, arenă de handbal, 
teren gazonat de fotbal, șase tere
nuri bituminizate pentru tenis. In 
acest an, complexul a mai fost sau 
urmează a fi completat cu o sală 
de popice, un stadion de atletism, 
terenuri de volei, baschet și tenis 

finală dintre 16 000 de sportivi, 
așteaptă și ei cu nerăbdare în
trecerile celor două zile.

Pe stadionul Tineretului este 
animație deosebită. Se fac ul
timele pregătiri pentru deschide
rea festivă, programată să aibă 
loc sîmbătă la ora 16, înaintea 
disputării meciului de fotbal 
dintre echipele divizionare A, 
Steagul Roșu — F. C. Galați.

Cele două popicarii — unele 
dintre cele mai moderne din 
Brașov și din țară —, Hidrome
canica și Rulmentul. îi așteaptă 
și ele pe concurenți.

între timp au sosit la Brașov 
reprezentanții federațiilor de 
atletism și de popice, care sînt 
convinși că dintre cei aproape 
400 de finaliști vor recruta ele
mente pentru performanță.

Așadar, „Cupa tineretului** a 
ajuns la ora finalei...

Ion GAVRILESCU

unul dintre adolescenți si-a scos 
cămașa și a înădit firul. Se năs
cuse un fileu simbolic. Acolo, in 
liniștea răsăritului, pe terenul I 
al bazei Apollo, asistam, de fapt, 
la un furămînt de credință al ti
neretului pentru sport.

...Baza „Apollo" din Eforie Nord 
era unul din punctele de atrac
ție al celor care iubesc mișcarea. 
La Mamaia, Constanța. Costinesti 
sau Mangalia, de-a lungul între
gului litoral, , terenurile de tenis 
atrag zilnic, de dimineață pînă 
cînd înserarea șterge liniile albe 
ale dreptunghiurilor împărțite de 
cite un fileu, cascade de oameni 
care s-au îndrăgostit de tenis. Iu
biri mai vechi sau mai noi. năs
cute acum, cind s-au creat atîtea 
condiții pentru ca visele să de
vină realitate. Pe toate aceste te
renuri găsesti. tot zilnic, si oa
meni pentru care tenisul a de
venit un mijloc de recreare. La 
baza Apollo din Eforie Nord o 
tinără studentă, Tania Ionescu. 
fastă elevă a liceului -Dumitru 
Petrescu" din București, ne defi
nea exact ceea ce reprezintă te
nisul pentru foarte multi adoles
cenți : „După zilele de studiu in
tens, după bacalaureat si admite
rea la facultate, o oră de tenis pe 
zi reprezintă pentru mine cel mai 
bun sedativ. Nu-1 practic ca spori 
de performantă, ci doar ea agre
ment. dar implicațiile lui sînt ne
bănuit de mari Maria Petrescu, 
de la întreprinderea „Arta Mobi
lei" din Capitală, avea să com
pleteze definiția „sporturilor de 
ocazie" :

— Mulțl consideră concediu] 
doar drumul la plajă si înapoi. 
Dar vacanța presupune si o o- 
dihnă activă. Iar aici, pe litoral, 
există toate condițiile să faci miș
care. să lnpti împotriva sedenta
rismului atit de nociv.

(din zgură), precum și pentru an
trenamente la fotbal. în perspecti
vă apropiată — un bazin de înot 
pentru copii. Pe lingă acest splen
did complex au mai fost realizate 
4 săli de gimnastică in diferite 
școli, terenuri complexe în cadrui 
fiecărei școli a municipiului, mese 
de ping-pong in apropierea blocu
rilor de locuințe, un foarte utilat 
parc de joacă pentru copii, o fru
moasă bază nautică pe lacul Balei 
— destinată atit sportivilor de per
formanță ai clubului Onești, cit și 
agrementului public r- o plajă pe

malul drept al Trotușului. în con
strucție se mai afla — la data vi
zitei noastre acolo — un stadion de 
fotbal al Combinatului petrochimic, 
care include și o pistă pentru 
dirt-track.

Evident, la realizarea tuturor 
acestor construcții și amenajări 
sportive și de agrement au contri
buit cu fonduri Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
Ministerul Educației și Invătămîn- 
tului. Ministerul Industriei Chimi
ce, sindicatele. Consiliul popular 
municipal. Dar un mare sprijin 
l-au dat și întreprinderile din mu
nicipiul respectiv. După cum tre-< 
buie subliniat și aportul deosebit 
de prețios al cetățenilor, atit fi
nanciar, cit și prin marele volum 
de muncă patriotică depus.

Existența acestei baze materiale 
în continuă dezvoltare nu numai 
că a dat un puternic impuls acti

MOTO-ȘTAFETA U.T.C.
Astăzi după amiază. în cadrul 

unei festivități ce va avea loc pe 
stadionul „Steaua**, in pauza me
ciului de fotbal Steaua — Univer
sitatea Cluj, se dă startul într-o 
nouă manifestare politico-educati- 
vă dedicată .celei de a XXX-a a- 
niversări a Eliberării patriei si 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român : motoștafeta „Pe 
drumul parcurs de armatele româ
ne în războiul antihitlerist".

Incepind de mîine dimineață, 
timp de trei zile, motoștafeta. for
mată din 40 de motocicliști și un 
grup de tineri excursioniști din 
București, va reedita itinerarul 
glorios, de jertfă si singe, a lup
telor purtate de ostașii români 
pentru eliberarea patriei de sub 
jugul fascist. Pe parcursul celor 
peste 1000 km, motoștafeta va 
poposi la Băneasa, Ploiești. Dobo- 
lii de Jos, Oarba de Mureș, Cim- 
pia Turzii, Cărei.

In încheiere, iată itinerarul și 
etapele pe care le va parcurge

...Odihnă activă ! Acesta era 
termenul. Si. pe malul lacului Be- 
lona, noțiunea aceasta capătă 
parcă contur tot mai precis. La 
hidrobiciclete, animație multă. U- 
nii urcă pentru intiia dată pe 
aceste „bărci cu pedale", alții sînt... 
consacrați. îl întrebăm pe ingine
rul Aurel Gaba, de la Institutul 
de cercetări metalurgice din Ca
pitală, de ce a venit cu tinăra-i 
soție tocmai la hidrobiciclete.

— Marea îți oferă o paletă largă 
de posibilități de agrement. Per
sonal, cred că aici, pe malul la
cului Belona, sub razele soarelui 
se îmbină foarte fericit poezia u- 
nei plimbări eu hidrobicicleta cu 
mișcarea atit de necesară orga
nismului.

...Pe plajă, tot la Eforie Nord, 
se juca volei, fotbal si... rugby. 
Un grup de tineri aduseseră un 
element nou pe plajă, balonul o- 
val. Grămezi ordonate, deschideri 
în evantai, sprinturi si încercări 
după încercări salutate de pasio
nata galerie ad-hoc. Erau citiva 
din jucătorii echipei „Albatros" 
Eforie, din divizia secundă și nu 
atit antrenamentul lor ne-a atras 
atenția, cit propaganda pentru a- 
eest sport pe care ei o făcuseră 
fără să știe, acolo, pe plajă. Pen
tru că a doua zi plaja de la Efo
rie Nord devenise o Copacabana 
a rugbyului... Pe nisipurile dinspre 
Vraja Mării, două grupuri de ti
neri veniti în concediu sau va
cantă începuseră să joace rugby, 
cu o minge de... volei. Nu cunoș
teau prea multe reguli ale rug
byului. dar nici nu-i prea interesa 
parcă asa ceva. Ei se mișcau fru
mos sub soare, in briza sănătoasă 
a mării...

Mircea M. IONESCU

vității sportive de masă, dar a și 
deschis un făgaș deosebit de favo
rabil sportului de performanță pe 
plan local. Astfel, aici a luat fi
ință un liceu special cu program 
de gimnastică, singurul de acest 
gen din țară, care pregătește pen
tru Olimpiada de la Montreal ci- 
teva elemente de mare valoare, in 
frunte cu excelenta Nadia Coma
neci, o școală sportivă, un club 
sportiv municipal cu secții de ca
notaj, box și lupte, care are de a- 
cum in rindurile sale cițiva spor
tivi medaliați la campionatele na
ționale, asociații sportive sindicale 
cu echipe divizionare la unele ra
muri de sport.

Primarul municipiului, Valerian 
Ghineț — care, ca și prim-vicepre- 
ședintele Consiliului popular muni
cipal, Virgil Tămășescu, și alți to
varăși din conducerea locală de 
partid și de stat, este un mare 
iubitor al sportului, punînd mult 
suflet și energie pentru obținerea 
tuturor acestor minunate realizări 
— ne spunea, însă, în discuția pur
tată împreună, că sînt posibilități 
pentru a se depăși substanțial ceea 
ce s-a făcut pînă acum. Printre 
proiectele cele mai apropiate figu
rează un nou complex sportiv in 
partea de nord a municipiului, u- 
nele amenajări pentru sporturile de 
iarnă (patinoar artificial și pîrtie 
de schi), precum și realizarea pe 
lingă fiecare școală a unei săli de 
gimnastică.

Este, desigur, de presupus că 
marea pasiune pentru sport, am
biția și hărnicia gospodarilor și lo
cuitorilor municipiului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej vor primi sprijinul cen
tral necesar pentru ca și aceste 
frumoase proiecte să devină cu- 
rind realități.

Constantin FIRANESCU

motoștafeta : 18 august : Bucu
rești — Băneasa — Otopeni — 
Ploiești — Bușteni — Sinaia — 
Predeal — Brașov — Hărman — 
Prejmer — Dobolii de Jos ; 19 au
gust : Dobolii dc Jos — Brasov — 
Rupea — Sighișoara — Tg. Mureș 
— Iernut — Oarba de Mures — 
Cimpia Turzii ; 20 august : Cîm- 
pia Turzii — Turda — Cluj — 
Zalău — Cărei.

INTENSĂ ACTIVITATE 
TN JUDEȚUL BRĂILA

în aceste zile, în cinstea celor două 
mari evenimente ale anului iubitorii 
sportului din Județul Brăila parti
cipă la ample acțiuni de masă. Ast
fel, în municipiul Brăila și orașul 
Făurei, Consiliul județean al sindi
catelor a organizat competiții la atle
tism, fotbal, handbal, popice și voi
tei, care au reunit peste 5 000 de 
concurenți. Membrii cooperatori, ce 
activează în cadrul asociației „Voin
ța”, au luat parte la „Cupa Fem!na“, 

I. BALTAG — coresp.

CICLOTURISTII
DIN BARAOLT IN CIRCUIT
Un grup de tineri cicloturiști, con

duși de profesorul Sandor Kover. 
din orașul Baraolt (jud. Covasna) au 
plecat intr-un lung circuit pentru a 
duce mesajul lor de prietenie șj dra
goste față de partid, patrie și popor 
prin orașele Rupea, Sighișoara, Tg. 
Mureș, Turda. Cluj, Dej, Baia Mare, 
Cărei. Oradea, Arad, Timișoara. De
va, Sibiu, Făgăraș și Brașov.

GH. BRIOTA — coresp.

• PESTE 6 000 DE TINERI Șl 
ViRSTNICI din satele de pe Va 
lea Topologului, din județele A.- 
geș și Vilceo și-au dat întilni-e 
recent la ,,Punctul clocotit", unde 
ou participat Io o frumoasă ser
bare cîmpeneascâ. Cu acest pri
lej, tinerii s-ou întrecut la volei 
și jocuri distractive, au cîntat »,i 
dansat orna Io căderea serii.
• DOUĂ ASPECTE din sportul
orașului Vaslui : la Liceul nr. i 
se amenajează o sală de spori 
care va fi gata înaintea începerii 
anului școlor ; opt echipe de fot
bal și-au disputat intîietarea în 
competiția denumită ,, Spart a-
chiada sindicatele»M, trofeul re
venind formației Izolatorul, care 
a dispus în finală de Sirena cu 
3—2. • 300 DE TINERI din aso
ciațiile sportive din județul Tulceo 
au participat la prima ediție a 
„Cupei Minerului- la volei, hand
bal și fotbal. Printre cîștigătoa- 
re se numără ech.pele din Moh- 
mudia (la volei băieți), Macin 
(handbal fete), Isaccea (foibai) 
si Tulceo (handbal băieți) • IA 
TRADIȚIONALUL CONCURS DE 
ORIENTARE TURISTICA organizat 
on de an de către Consî*’ul fu- 
dețeon al șindicatelor din Bra 
șov în cinstea zilei de 23 August, 
au participat 12 reprezentative 
de județe. Competiția disputata 
la poalele Măgurei a fost cîștl- 
gată de Metalul Cluj, iar pe lo
cul secund s-a clasat Voința Pia
tra Neamț • „CUPA 600 DE 
ANI- este genericul competiției 
fotbalistice Io care ou partici
pat numeroase echipe de fotbal 
din localitatea minieră maramu
reșeană Cavnic. întrecerea, orga
nizată cu ocazia aniversării a 
600 de ani de la introducerea mi
neritului fa Cavnic, a avut un 
mare succes, la ea participind 
peste 150 de tineri din sectoa
rele subteran și suprafață • LA 
ȘTRANDUL DIN LUGOJ și în 
vara aceasta se organizează 
cursuri de inițiere la înot. Primii 
80 de copii, între 5-10 ani, nu 
și învățat deja să... plutească.
• UN GRUP DE ELEVI de la 
Casa pionierilor din Sf. Gheorgha 
(jud. CoYasna) a plecat intr-o 
temerară excursie po~ biciclete, 
un ..minitur" al României. Pio
nierii cicloturiști vor trece prin 
numeroase orașe, cum sînt: Ga
lați, Tecuci, Tulcea, Constanța, 
Buzău etc. • ASOCIAȚIA SPOR
TIVA VOINȚA PLOIEȘTI a orga
nizat pentru membrii săi o zi de 
sport. Pe frumoasa bază sportivă 
a cooperatorilor numeroși tineri 
din cooperativele meșteșugărești 
s-ou întrecut la volei, handbal, 
notație, popice și atletism, iar 
25 de persoane au obținut cîte 
doua norme ale complexului 
„Sport și sănătate-.

Corespondenți : M. Marin, M. 
Moga, P. Comșa, C. Gruia, Z. 
Debre-țeni, G. Oloru și FI. Albu.

ABONAMENTE LA REVISTA 
„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT*
Profesorii de educației fizică, 

antrenorii, cadrele de speciali
tate ale mișcării sportive, toți 
cei ce doresc să primească cu 
regularitate revista „Educație 
fizică și sport" se pot abona din 
nou ta această publicație.

Abonamentele se foc la oficiile 
poștale și la difuzorii din între
prinderi și instituții.
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X. DISCIPLINE CARE Șl AU FĂURIT ISTORIA ÎN ACEȘTI 30 DE ANI
a<*E. n cele trei decenii care au trecut de la Eliberare, miș- 
I cerea sportivă din România a realizat pe toate planu

rile un progres care, pur și simplu, a uimit lumea spor
tului. Ea și-a îndeplinit cu consecvență misiunea de a 
contribui necontenit la menținerea și întărirea sănă
tății oamenilor muncii, la mărirea capacității de mun

că, la făurirea unor generații viguroase, capabile să reali
zeze cu succes mărețele sarcini puse în față de partid. In 
același timp, ea a luptat și a reușit să sporească tot mai 
mult prestigiul sportiv internațional al României, cucerind prin 
reprezentanții săi de frunte un impresionant număr de titluri 
olimpice, mondiale și continentale. Aceste victorii, care însu
mează munca fără preget și talentul tineretului nostru re
prezintă prinosul de recunoștință adus de sportul românesc 
partidului, care conduce și sprijină permanent mișcareo

noastră de educație fizică și sport
Ceea ce a impresionat in mod deosebit opinia publică in

ternațională a fost aria largă a disciplinelor prin intermediul 
cărora sportul românesc s-a impus in ultimii 30 de ani. In- 
cepind cu atletismul și încheind cu voleiul, aproape toate 
componentele „alfabetului sportiv** și-au adus contribuția la 
îmbogățirea veritabilului tezaur constituit în acești 30 de 
ani. Printre ele se află și ramuri care, adoptate inainte sau 
după 23 August 1944, și-au scris întreaga istorie in ultimele 
trei decenii. Este cazul canoei, al handbalului în 7, al lupte
lor libere, al atletismului de sală, al pentatlonului modern, al 
gimnasticii moderne, al judo-ului și al altor ramuri sportive. 
Despre ele, despre aportul lor la dezvoltarea bazei de masâ 
a sportului și la obținerea unor performanțe de răsunet ne 
propunem să scriem in această pagină.

Handbaliștii rumâni, fericiți că au izbindit pentru a 4-a oară, se 
fotografiază in marea sală din Berlin cu trofeul conferit de Fede

rația Internațională de Handbal

HANDBALIȘTII ROMÂNI —
PERFORMANȚE UNICE ÎN LUME!

0 CANOE
CU MEDALII OLIMPICE, 

MONDIALE SI EUROPENE...

Handbalul redus sau — așa cum 
se spune — handbalul în 7 îți 
semnalează prezența în țara 
noastră cu mult înaintea anului 
1944. Era însă vorba de experi
mente, de o activitate nestatuatâ, 
fără un sistem competițional și, 
firește, fără perspective. De altfel, 
handbalul în 7 a înregistrat o
mare perioadă de inactivitate. A- 
bia după Eliberare se pun bazele 
solide ale acestui sport, sînt în
ființate secții, un campionat pe 
trepte valorice, se face o pregă
tire științifică șl se constituie e- 
chipele reprezentative. Partici
parea la campionatele mondiale 
stimulează puternic ’ dezvoltarea 
bazei de mase a acestui sport. 
Copil din întreaga țară vor să 
devină virtuozi, asemenea lui 
Nodea, Hnat, Ivănescu sau Red), 
să izbîndească în marile întreceri 
internaționale, să devină vedeta 
ale acestui sport tot mai râspin- 
dit, tot mai agreat în lume.

Școala tehnicienilor români se 
impune. La Dortmund în 19G1, 
echipa masculina a României cu
cerește primul titlu mondial. Un 
an mai tîrziu, la București, fe
tele urmează exemplul. începe o 
adevărată epocă a handbalului 
românesc. Băieții cîștigâ primul 
loc și la Praga (1964), cuceresc 
medaliile de bronz la Văsterăs 
(Suedia — 1967) și revin în frun
tea ierarhiei în 1970, la Paris. E- 
chipa feminină se clasează pe 
locul LE la C.M. din 1973 (Iugo
slavia), iar cea masculină uimeș
te lumea sportului repurtînd a 4-a 
victorie, la Berlin (1974). Alături 
de prima pleiadă, se impun în 
atenția specialiștilor acestui sport 
liandbaliști de excelentă valoare, 
cum sint Gruia, Oțelea, Gațu, 
Penu. Tehnicienii din diferite 
țări ale lumii le înregistrează jo
cul pe mii de metri de peliculă 
dar antidotul e greu de găsit, 
Sportivij români, au pe lingă o 
tehnică ce atinge perfecțiunea, o 
îneîntătoare fantezie și — îndeo
sebi — o ambiție ieșită din co
mun.

La baza succeselor — unice în 
lume — repurtate de handbalul 
românesc se află o bază de mase 
în continuă creștere (peste 40 000 
de sportivi legitimați — al doilea 
sport din acest punct de vedere, 
din România — încadrați în a- 
proape 2 000 de secții), un masiv 
grup al tehnicienilor cu înaltă 
calificare (a căror activitate de 
cercetare asigură menținerea 
handbalului nostru la cel mai 
înalt nivel), un sistem competi
țional solid : 24 de formații în 
divizia A (băieți și fete), 40 de 
echipe în divizia B, sute de for
mații în campionatele de califi
care, divizii ș.i campionate pentru

diferitele categorii de juniori, un 
program competițional internațio
nal judicios alcătuit.

De altfel, prin întreaga sa ac
tivitate, handbalul este un exem
plu în sportul românesc. Felld- 
tîndu-i pe componența reprezen
tativei României pentru cei de

Canoea românească a început 
să străbată apele diferitelor 
lacuri din lume după anul 1950. 
In mai puțin de un sfert de 
veac, sportivii români au ob
ținut însă un sir de 6uccese 
ce poate fi invidiat. în 1956 
(la citiva ani de la adopta
rea acestui sport !), la Mel
bourne, Leon Rotman devenea 
dublu campion olimpie, iar cu
plul Simion Ismailciuc — Du
mitru Alexe completa succe
sul cu încă o medalie de aur. 
Acolo, pe lacul Wendouree, se 
deschideau filele unei istorii 
de aur.

După Australia. America a 
fost cea care s-a înscris cu 
majuscule în palmaresul cano- 
iștilor noștri. Un tînăr — Ivan 
Patzaichin. — ce avea să facă 
epocă, să devină o vedetă de 
24 de carate, cîștigâ împreună 
cu Serghei Covaliov o nouă 
medalie olimpică de aur. Era 
în. 1968, pe lacul Xochimileo. 
Patru ani mai tîrziu, la Jocu
rile Olimpice de la Miinchen. 
pe apele canalului cu nume 
greu de reținut — Feldmo- 
ciiing—Oberschleissheim — Pat

Ivan Patzaichin, 
conduce pe ape li
niștite o canoe pli
nă cu 
aur.

medalii de

zaichin iși adăuga în palma
resul izbinzilor olimpice, mon
diale si europene încă un titlu 
olimpic. Lingă cele 5 medalii de 
aur olimpice se află în drep
tul canoei românești alte două 
medalii de argint si una de 
bronz la J.O., 8 medalii de 
aur, 6 de argint si 5 de bronz 
la „mondiale". 10 medalii de 
aur, 9 de argint și 11 de bronz 
la „europene".

Desigur, Delta este princi
palul „izvor" al talentelor. Dar 
ea ar fi rămas în anonimat 
dacă nu i s-ar fi creat con
dițiile propice afirmării. Tehni
cieni de înaltă reputație, soli
citați și de numeroase federa
ții de pe toate continentele.

au lucrat cu migală la șlefui
rea acestor talente, la asigu
rarea ritmului de creștere a 
nivelului pregătirii. An de an, 
noi contingente de tineri pă
trund pe porțile performantei, 
se afirmă în concernul inter
national. asigură canoei româ
nești un schimb de ștafetă la 
nivelul înalt al reputației sale 
mondiale. Nu peste multă vre
me. reprezentanții de frunte 
ai acestei discipline vor concura 
din nou pe Xochimileo și. fără 
îndoială, alte medalii vor veni 
să îmbogățească tezaurul canoei 
românești. Și această ediție a 
„mon.dialelor“va fi doar un test 
al pregătirii pentru Jocurile 
Olimpice de la Montreal...

al 4-lea suoces dobîndlt la cam
pionatul mondial masculin tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialista 
România, a spus cu prilejul de
corării handbaliștilor :

„Acordarea acestor ordine con
stituie o expresie a aprecierii 
deosebite pe care conducerea de 
partid și de stat o dă handbalu
lui românesc, componențllor e- 
chipei naționale, care au știut %â 
apere în mod demn culorile na
ționale și să obțină această vic
torie.

Desigur, în fața handbalului 
ca și a celorlalte discipline spor
tive stau sarcini mari. Sper că 
exemplul echipei naționale do 
handbal va fi urmat și de spor
tivii din celelalte domenii, ații 
în confruntările din diferitele 
competiții europene și mondiale, 
cit și în pregătirea pentru Olim
piadă (...). Exemplul handbaliști- 
lor trebuie să însuflețească și să 
mobilizeze și celelalte echipe, pe 
ceilalți sportivi români — așa 
cum exemplul pe care oamenii 
muncii din România îl dau în 
înfăptuirea programului de dez
voltare economico-socială trebuie 
să constituie pentru sportivii pa
triei noastre un îndemn de a-sl 
face fiecare datoria în condițiuni 
cît mai bun*1*

CONSACRĂRI INTERNAȚIONALE
Nu este exclus ca în pro

gramele circurilor dinainte 
vreme să Q figurat și demon
strații sau asa-zise „competiții" 
de lupte libere. Sigur este că 
abia după 23 August 1944 a- 
ceastă soră a luptelor greco- 
romane reușește să se impună 
în țara noastră. Celor cîteva 
mii de tineri, proveniți îndeo
sebi din rîndurile celor evi- 
dențiați în cadrul întrecerilor 
populare de triată,. Ii se asi
gură condiții de pregătire si 
concurs. Așa este posibilă 
descoperirea și afirmarea u- 
nor talente autentice ca Fran- 
cisc Boia (campion european 
în 1965), Petre Coman, Vasile 
Iorga, Petre Poaleiungi, Ște
fan Stîngu, Atila Balogh și 
alții care au adus sportului 
nostru o medalie de bronz la 
J.O., 3 medalii de argint și 
una de bronz la campionatele 
mondiale, o medalie de aur, 
6 medalii de argint și 3 de

bronz la campionatele euro
pene.

Atletismul de sală este o 
descoperire a ultimilor ani. 
Primele campionate europena 
au avut loc la Viena, în 1970. 
Atletismul românesc și-a de
monstrat și în varianta redu
să a sportului nr. 1 valoarea 
recunoscută pe plan mondial. 
Viorica Viscopoleanu (1970) și 
Carol Corbu (1973 — Rotter
dam) au devenit campioni ai 
continentului, iar Carol Cor
bu (2), Ileana Silaî (2), Corne
lia Popa, Viorica Viscopoleanu. 
Valeria Ștefănescu — argint, 
Cornelia Popa, Valeria Ștefă-

PRESTIGIOASE
nescu, Șerban Ciochină, Vasi
le Sărucan șl Șerban loan — 
bronz, au cucerit medalii la 
aceste întreceri.

Biatlonul (locul II la C.M. 
1974 prin Gh. Gîrniță), pen
tatlonul modern (locul V la 
C.M. 1973, locul VI la J.O. din 
1956), gimnastica modernă (lo
cul VI la C.M. din 1970 prin 
Victoria Vilcu), modelismul 
cu cele 4 recorduri mondiale 
și cu titlul continental obți
nut de Anania Moldoveanu în 
1957, la Moscova, sînt alte cî
teva ramuri sportive care 
și-au scris istoria în acești
ani.

★
In aceste trei decenii au apărut sporturi noi. Ele s-au bucurat 

de aceeași grijă sporită, de condiții superioare de dezvoltare. Ur
mare firească, handbalul în 7, canoea, luptele libere și celelalte 
discipline a căror istorie a început după Eliberare, și-au adus din 
plin contribuția la succesul general al sportului românesc. 5 meda
lii de aur la Jocurile Olimpice, 13 titluri mondiale și 14 la „euro
pene" — iată aportul însemnat al sporturilor noi. Și. fără îndoială, el 
va deveni tot mai substanțial în viitor.
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CLASAMENTELE DUPĂ PRIMA
DIVIZIA A TINERET —SPERANJE

ETAPA
„CUPA A + T“

1. OLIMPIA 1 1 0 0 3-0 2 1. SPORTUL STUD. 1 1 0 0 3-0 2 1. SPORTUL STUD. 2 2 G 0 10- 1
2-4. C.F.R. 1 1 0 0 2-0 2 2. U.T.A. 1 1 0 0 4-0 2 2. U.T.A. 2 2 0 0 6- 0

U.T.A. 1 1 0 0 2-0 2 3. Dinamo 1 1 0 0 4-1 2 3. Olimpia S. M. 2 2 0 0 6- 1
F.C. Constanța 1 1 0 0 3-1 2 4-7. Univ. Craiova 1 1 0 0 2-0 2 4. Dinamo 2 2 0 0 6- 2

5 — 6. Dinamo 1 1 0 0 2-1 2 F.C. Galați 1 1 0 0 3-1 2 5. F.C. Constanța 2 2 0 0 4- 1
Sportul stud. 1 1 0 0 2-1 2 Olimpia Satu Mare 1 1 0 0 3-1 2 6—7. Univ. Craiova 2 1 1 0 3— 1

7 - 12. „U“ Cluj 1 0 1 0 1-1 1 Chimia Rm. Vilcea 1 1 0 0 5-3 2 Chimia Rm. Viicea 2 1 1 0 6— 4
A.S.A. 1 0 1 0 1-1 1 8. F.C. Constanța 1 1 0 0 1-0 2 8-9. C.F.R. Cluj 2 1 0 1 3- 3
Steaua 1 0 1 0 1-1 1 9-10. Steaua 1 0 1 0 1-1 1 F.C. Galați 2 1 0 1 3- 3
Univ. Craiova 1 0 1 0 1-1 1 A.S.A. 1 0 1 0 1-1 1 10—11. Steaua 2 0 2 0 2- 2
„Poli- Timișoara 1 0 1 0 1-1 1 11. F.C. Argeș 1 0 0 1 0-1 0 A.S.A. 2 0 2 0 2- 2
Chimia 1 0 1 0 1-1 1 12—15. ,,Poli" Timișoara 1 0 0 1 3-5 0 12—13. „Poli" Timișoara 2 0 1 1 4— 6

13 — 14. Steagul roșu 1 0 0 1 1-2 0 „Poli" lași 1 0 0 1 1-3 0 „U" Cluj 2 0 1 1 1- 3
F.C.M. Reșița 1 0 0 1 1-2 0 C.F.R. Cluj 1 0 0 1-3 0 14. F.C. Argeș 2 0 0 2 1- 4

15 - 17. F.C. Argeș 1 0 0 1 1-3 0 „U" Cluj 1 0 0 1 0-2 0 15. F.C.M. Reșița 2 0 0 2 2 -6
Jiul 1 0 0 1 0-2 0 16. F.C.M. Reșița 1 0 0 1 1-4 0 16. „Poli" lași 2 0 0 2 1— 6
F.C. Galați 1 0 0 1 0-2 0 17. Jiul 1 0 0 1 0-4 0 17. Jiul 2 0 0 2 0- 6

18. Politehnica lași 1 0 0 1 0-3 0 18. Steagul roșu 1 0 0 1 0-8 0 18. Steagul roșu 2 0 0 2 1—10

K\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Xx\\\\\\\\\\\^^^^^

TREBUIE
UN PAS

• Cele trei proaspăt promovate evolu

ează în deplasare • Partidele de la Cluj,

Se anunță primele schimbări în formații

FAȚA DE

Astăzi, în divizia ă

A DOUA ETAPA

START

in centrul atenției #

ÎNAINTE
SĂ REPREZINTE

Năstase, compo
nent al formației 
Steaua și al lotu
lui reprezentativ, 
seamănă panică 
la poarta clujea
nului Lăzăreanu. 
Fază din meciul 
Steaua — „U“,
disputat în Capi
tală în trecuta e- 
diție a campiona

tului

Foto: S. BAKCSY

C. F. R. CLUJ — DINAMO. 
Victorioasă în prima etapă, C.F.R. 
Cluj s-a antrenat cu poftă în 
cursul săptămînii. Miercuri, elevii 
antrenorului Săbăslău au susținut 
un joc-scoală în compania di
vizionarei C, Dermata Cluj, pe ca
re au întrecut-o cu scorul de 5—0. 
Nu se anunță modificări în for
mația utilizată duminică la Galați. 
Nerodată complet la ora startului, 
Dinamo „a apăsat pe accelerator** 
în zilele următoare, pregătindu-se 
cu sîrg în fief-ul ei din Șos. Ște
fan cel Mare. „Amicalul" l-a sus
ținut tot miercuri, cînd a întrecut 
pe divizionara B. Ș. N. Oltenița 
cu 2—0.

Voința București (3—3) si, res
pectiv M.T.K. Budapesta (0—0). 
Dacă Olimpia se poate mîndri cu 
performanta sa, F. C. Argeș a 
constatat că formația mai prezin
tă destule semne de întrebare. în 
vederea partidei de azi. în timp ce 
Ia Olimpia se anunță debutul lui 
Agiu, fost component al reprezen
tativei de juniori, F. C. Argeș va 
opera modificări în compartimen
tul ofensiv deoarece Jerean este 
ușor accidentat.

Gal-ați 
pania 
care a 
formația 
propun să 
cui cu 
Gheor&hiu 
C. Dan, ?
Codreanu, 
man, Ionic

TOTAL SĂ FORMEZE DE PE ACUMFOTBALUL
PREOCUPAREA ANTRENORILOR LA JUNIORI SI COPII ii

1

e Dialog pe o temă actuală cu antrenorul emerit NICOLAE DUMITRESCU
Și

spunea prin primăvară,
dacă ne amintim bine — că antre
norul arădean Nicolae Dumjtrescu
se complace la conducerea tehnică, 
ferită de griji prea mari, de emoții 
puternice, a unei divizionare C se 
înșeală. Ori îi ignoră adevăratul 
motiv, o pronunțată uzură nervoa
să. care l-a făcut să abdice, tem
porar, de la activitatea de perfor
manță. ori nu-i cunoaște deloc pa
siunea pentru '
rotund, căruia i-a 
lent, fidelitate 
bine de un sfert de secol, ia ace
eași echipă, la U.T.A. în numele 
acestei mereu nedezmințite pasiuni, 
din proprie inițiativă, el a efectuat 
în vară o „călătorie de studii", vi- 
zionînd cu carnetul și creionul în 
mină. întreaga desfășurare a Welt- 
meisterschiaft-ului.

L-am reîntîlnit zilele .. 
Capitală și apropierea în 
celor două 
6chaft-ul și 
declanșat, 
petentul și neutrul observator anti
cipase. de altfel, acești primi pași 
șovăielnici făcuți de echipele noas
tre pe scena primei divizii : 
timp, cîteva etape, nu vom 
fotbalul pe care-1 dorini. Și 
nu atît din cauza efectivelor.
slabe la destule dintre formațiile 
Diviziei A. printre care și U.T.A., și 
a defecțiunilor ce se înregistrează 
în materie de transferări...**

— Care, totuși, contează și ele...
— Dar nu precumpănesc. Motivul

sportul cu balonul 
dedicat, cu ta- 

și competentă, mai

trecute, în 
timp a 

subiecte, „Weltmeister- 
„startul Diviziei A“ a 

firesc, dialogul. Com-

eu l-aș căuta în altă parte, 
anume în nehotărîrea colegilor mei, 
antrenorii, în a alege modelul ideal, 
de sistem, de concepție, ilustrat de 
marile * ’ ' ’ '
din ^R 
ce s-a spus la Brașov, la recenta 
consfătuire a antrenorilor, ca și 
după acest important colocviu. Unii 
sînt 
alții nu.
căm 
schaft-uluis 
țintică răbdare". De aici și inde
cizia de care vorbeam. Și cînd nu 
te decizi cum să-ți joace echipa, 
nu știi nici cum anume s-o pregă
tești.

— Dumneavoastră care ați fost 
acolo, „pe fază", la turneul final, 
ce părere aveți ?

— Că pînă vom fi în stare să 
jucăm ca Olanda și R. F. Germa
nia, să învățăm ceva și de la po
lonezi. Vreau să spun că, în mo
mentul de față, echipele noastre 
au mult prea puțini fotbaliști în 
stare să „are terenul", ca Bonhof 
și Hoeness, ca Jansen și Neeskens. 
jucători capabili să interpreteze e- 
xigenta partitură a fotbalului total, 
de mare rotație a posturilor, a ro
lurilor. Deocamdată, în general, 
nouă ni se potrivește mai bine ceea 
ce au arătat polonezii : 
bine organizat, pe zone de 
cu preluare de sarcini, 
perfect schimb de ștafetă la atle
tism.

— O concepție, vreți să spuneți, 
adaptată la sistemul de organizare 
a întregii activități fotbalistice, cu 
implicațiile de potențial de joc 
și de mentalitate...

— Și, după cum s-a văzut, cu re
zultate remarcabile, întrucît con- 
știenți de forțele lor și ale coechi
pierilor, cei trei de la mijloc, aju
tați adesea de un al patrulea din 

au limitat, în față, zona 
Lato și Szarmach, 
domine clasamen-

ecliipe ale turneului final 
F. Germania. Am citit tot

pentru sistemul fără sistem, 
Sînt voci care cer să ju

ca finalistele Weltmeister- 
altele solicită încă .,pu- 

De aici și

chîpcle de juniori și copii care tre
buie „crescuți “ in această idee la 
toți factorii jocului.

Să reținem, deci, ce spune și an
trenorul emerit Nicolae Dumitrescu, 
cel care, cu puțini ani în urmă, la 
cîrma U.T.A.-ei, eliminase din 
„Cupa campionilor europeni" Feye- 
noord-ul lui van Hanegem...

F. C. ARGEȘ - OLIMPIA SA- 
TU MARE. Antrenorii Halagian 
și Staieu au efectuat în această 
săptămînă pregătiri speciale, veri
ficate prin partidele susținute

acel joc 
teren, 

ca într,-un

«Un 
avea 
asta 
mai

linia întîit 
de acțiune a lui 
permițîndu-le să 
tul golgeterilor.

Așadar, ce 
înlăturarea 

crede în

propuneți ? 
nehotăririi ! 

se crede in stare, echipele tinere, 
proaspete, să se încumete dacă vor 
in a experimenta Jocul total, com
plex. Cine nu, să-și bazeze concep
ția pe potențialul actual al forma
ției. Pentru sea<i largă, națională, 
fotbalul total — de bună seamă a) 
viitorului — să formeze. încă de 
pe acum, obiectul preocupării la e-

Gheorghe NICOLAESCU

tn decorul tonifiant al „Poienii", antrenorul brașovean Nicolae Proza fi 
pregătește cu atenție, pe cei doi portari Adamache și Clipa. Chiar și irtr-o 

partidă cu o nouă promovate. F.C. Galați, exigentul conducător tehnic tine 
să-și scutească suporterii echipei de emoții... Foto : V. BAGEAC
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©DfflEOfil fii** cffte
începem astăzi prezen

tarea principalelor as
pecte — de ordin statis
tic — desprinse din des
fășurarea partidelor edi 
ției a 57-a a "*••••

® In prima 
marcat 23 de 
gazdele, iar 
(care au obținut 5 punc
te — o victorie și 3 me
ciuri egale).
• Timișoreanul Bojin 

a deschis lista jucători 
lor elimînția de pe te
ren. De remarcat că Bo- 
jin s-a aflat și în primo 
etapa o campionatului 
trecut printre jucătorii 
care au prifftit cartonașul 
roșu I
• Cavalerii fluierului au 

arătat de 7 ori cartona 
șui galben : 
O. Ionescu,

Diviziei A. 
etapă s-au 
goluri : 15 
8 oasoeții

•'ordânescu, 
Gyorfy, Da

mian, Lupu, Leac și Incze.
• Jucătorii ceior 18 e 

chipe au comis, în prima 
etapă. 236 de faulturi, 
cele mai multe (24) fero 
viarii clujeni, iar cele mai 
puține (6) constânțenii.
• Cronicarii ziarului 

nostru ou acordat celor 
nouă arbitri următoarele 
calificative : o dată foar
te btr.e, de 7 ori bine și 
o dată acceptabil.
• Partidele etapei cu 

fost urmărite de 116 SCC 
de spectatori. Cei mai 
mulți — 20 000 — ou asis
tat la meciul F. C. Con
stanța — F. C. Argeș, iar 
ce imai puțini — 800 — 
s-au înregistrat la întîi
nirea Sportul studențesc 
— Seogul roșu.
• Prima notă de 10 a 

fost acordata portarului

lordache, la polul opus 
oflindu-se Bojin. 
primit nota 3.

• lată cum se prezintă 
după prima etapă cla
samentul „constanței-, al
cătuit prin adiționarea 
celor mai bune 11 noie 
(pe posturi) obținute de 
jucătorii celor 18 echipe: 
1-2. Olimpia și A.SJL 
•2 p ; 3. U.T.A. 80 p ; 4. 
Steaua 78 p ; 5. C.F.R. 
Cluj 77 p ; 6. F. G Con
stanța 76 p ; 7. Chimia 
75 p ; 8—9 „Poli" Timi
șoara și Dinamo 73 p; 10. 
F. C. Argeș 72 p ; 11.

Jiul 71 p ; 12-13 F.C.M. 
Reșița și ,,U- Cluj 63 p; 
14—16. Univ. Craiova, 
Sportul studențesc și F.C. 
Galați 67 p; 17-18. Stea
gul roșu și „Poli- lași 
66 p.

• Flavius Domide a fost cel 
mai bun jucător de pe teren în 
partida de la Arad. Citeva 
,,ghiulele", care au trecut de 
puțin pe lingă barele porții ope
rată de Ion Gabriel, au 

parcă cele două
pre*a- 
goluri

Ștefan cel Mare, Dumitrache, 
n-a mai apărut pe teren, rd- 
minind la cabină — se spu
ne —pe motiv de sciatică. La 
puțin timp de la reluarea par
tidei, Dumitrache, a ocupat 
un loc la tribuna a Il-a, de 
unde a putut urmări desfășu
rarea reprizei secunde. Vă- 
zlndu-l cum evoluează pe în
locuitorul său, debutantul 
Zamfir — cu multă ambiție 
și cu apreciabile mijloace teh
nice — se pare că, pe viitor, 
Dumitrache va căuta să 
ferească la maximum de... 
mezeală.

lor de 
Papuc 
ofere 
de sezon.

• După numerele 
tricouri, se pare. 
Iambor au vrut să 
surpriză la început 
Titularul — Papuc — a Jucat 
eu nr. 14. ir. timp ce rezerva 
avea nr- 7. Deocamdată alt
ceva nou 
Poate că... 
courilor — 
— va face 
chestiune _
dar care poate crea confuzii 
șl încurcături unor arbitri.

ACTUALITĂȚI
DOMIDE

9 Unele 
din cadrul 
conduse de ______ r _____
anunțați inițial.' V. Roșu (Buc.) 
arbitra meciul Metalul’ Plopeni — 
Unirea Focșani, N. Moroianu (Plo
iești) întîinirea F. C. Bihor — Mi
nerul Moldova Nouă, iar I. Haidu 
(Caransebeș) întîinirea Șoimii Sibiu 
— Metalurgistul Cugir,

partide de Divizia 
etapei a doua, vor 
alți arbitri, decît

B. 
fi 

cei 
va

• La Bușteni a avut loc întîlni- 
rea internațională amicală între 
Caraimanul și Kiriat Smone (Izrael). 
întîinirea a luat sfîrșit cu victoria 
echipei locale, cu scorul de 3—1 
U—1>. prin golurile marcate de Șo
văială, Wisovski (2), respectiv Pa- 
hima.

V» ZBARCEA-—coresp.f

splendide, marcate în 
meciului, și care ne-au 
de bunele realizări ale 
jucător din perioada cînd făcea 
parte și din lotul reprezentativ 
al tării. Să-și fi reamintit Domide 
de faptul că, niciodată, porțile 
naționalei n-au fost ferecate 
pentru marcatorii de goluri ?
• După pauza focului Di

namo — F.C.M. Reșița, vîrful 
de atac al echipei din Șos.

fino Iul 
amintit 
acestui

POLITEHNICA IAȘI — SPOR
TUL STUDENȚESC. Ieșenii 
jucat miercuri la Suceava, 
C.S.M. Rezultat : 4—4 (au marcat 
Dănilă (3) și Simionas). Ilie Oană 
anunță o formație cu două modi
ficări : intrarea lui Toacă în linia 
de fundași, alături de Sofian, 
Vlad și Ciocîrlan (acesta din urmă 
urmînd să joace fundaș stingă) si 
a lui Romilă II în linia de mij
loc. Bucurestenii au plecat ieri 
dimineață, cu avionul, spre Iași, 
deplasînd următorii 15 jucători 
dintre care vor fi aleși cei 11 pen
tru începerea partidei de astăzi : 
Suciu, Verșanschi, Tănăsescu, Ca
zan, Măndoiu, Manea, 
Cassai, Munteanu, O. 
Chihaia, Leșeanu, 
M. Sandu, Țolea.

au
cu

Grigore,
Ionescu,

Ion Constantin,

F. C. M 
Echipa anti 
va susține 
ren propri 
în vederea 
miercuri u 
A. S. Boc; 
t-o cu scor 
ciul de az 
toarea forr 
stantin — 
gan, Filipe 
nu — Aio 
viei, Flore? 
în Tamil 
scoală cu 
neret-spera 
au plecat 1 
nia urmate 
babil: Iorg 
Pojoni, Pui 
Leac — A: 
dafilon.

STEAGUL ROȘU — F. C. GA
LAȚI. Formația brasoveană a 
pus accentul, săptămînă aceasta 
pe organizarea jocului ofensiv. In 
această idee se înscrie si meciul 
de verificare susținut miercuri cu 
Coiorom Codlea (S—0). în care a- 
tacantii Steagului roșu au mani
festat o remarcabilă .dispoziție de 
joc. Pentru azi. e anunțată ace
eași echipă din meciul cu Sportul 
Studențesc. La rîndul său F. C.

\\X\\\\\\W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ECHIPA
lată cum 

telor obținute 
jareo se tace 
deplasare, b) 
țarului direct, 
rilor).

MOISESCU

STEAUA 
CLUJ. L. 
reșteni a 
zilnic, la & 
locașul Du" 
este probat 
In rest, ac< 
voluat in , 
Mureș. Ui 
in cursul 
familie1*, c 
speranțe, f 
V. Bălujiu

E T
se prezintă echipa primei etape, 
de jucători. Reamintim, că în cc 
cvindu-se în vedere următoarele 
meci nul in deplasare, c) victorie 
e) număru! golurilor marcate*}-;

IORDACHE 
BIGAN SZi

NAOM TATARU
NEGOESCU

Moga". PentruSe numește _ . 
deplina valorificare a spuse
lor unui golgeter veritabil, cu 
atitea reușite in acest dome
niu vom adăuga cd Adam 
ne-a făcut declarația înaintea 
partidei in care Moga avea râ 
realizeze ambele goluri 
tntilnirii cu F.C. Galați.

ADAM

■ ■ ■ E R ■
și la seniori ; 

același re-
încheiat 1—1, ca , 
dimineața, în ,,C", 
zultat în partida Viitorul Tg. Mu
reș — Vitrometan Mediaș, ca și 
în jocurile de „județ" Dermagant 
Tg. Mureș — Sticla Tîrnăvenî șt 
ILEFOR Tg. Mureș — Voința Sîn- 
crai...

• Guță Tânase. jucător 
clasă al anilor 1938—1947,

>Un foarte frumos ,.schimb 
de experiență", duminică di
mineața, în centrul orașului

n-am văzut la el. 
proprietarul tri- 

clubul brașovean 
ordine în această 

aparent măruntă,

• „Victoria noastră 
ceasta primă etapă 
cred, 
man 
meciul U.T.A. 
tele clubului 
Flore. Este victoria unui 
nor debutant în Divizia A,

din a* 
constituie, 

un tonic pentru Liviu Cc- 
- se destăinuia, după 
" — ‘ _ Jiul, președ:n-

arădean, Mihai 
antre-

___ - — ___ ... a 
acelor două inspirate modificări 
de formație pe care le-a făcut 
în min. 60“...

apărea în formația Gloriei 
C.F.R. Galați, in ediția 1939/4), 
alături de Justin, Jarcă, Iva
nov, Zapis, etc. și a antrenat, 
in trecutul sezon, formația — 
eșalon a Galațiului pe traseul 
de reintrare (după 8 ani) 
Divizia A ne spunea înainte 
de partida cu C.F.R. Cluj. „N-a 
fost ușor să revenim în A. Va 
fi însă și mai greu să ne 
menținem..." „Dar sînt con
vins că vom face față marilor 
obstacole pe care le avem în 
față. Atmosfera orașului, con
dițiile pregătirii, disponibili
tățile lotului sînt argumentele 
noastre..."

• Adam, acest brav sportiv, 
pe care un schimb „TJ" — 
C.F.R. l-a făcut un deosebit 
de util echipier al unsprezece- 
lui feroviar clujean, ne spu
nea cu atît de frumoasa lui 
modestie : ...„Avem acum un 
golgeter în devenire la C.F.R.

• Duminică, la Tg. Mureș, 
după meciul A.S.A. — Steaua, 
toată lumea era de acord că 
A.S.A. or fi meritat victoria. 
,,Bara“ lui Mureșan și „capul" 
lui Hajnal, din ultimele minute, 
aparat cu brio de lordache, erau 
citeva dintre argumente. Dar 
acel 1—1 de pe tabela de mar
caj era cel de-al... cincilea în
registrat duminică la Tg. Mureș I 
Intr-adevăr, meciul de tineret-spe 
ranțe dintre aceleași echipe s-a

Rjh. Vilcea. Micul grup de su
porteri timișoreni, ce-și înso
țiseră echipa, se întrețineau 
cu susținătorii recentei pro
movate. Din cascada de în
trebări ale vîlcenilor, am re
ținut una : j,Cum ați făcut de 
ați cîștigat Trofeul Petsehov- 
schi Răspunsul a fost foar
te franc : „Foarte simplu ! 
I-am încurajat mereu și pe 
ai noștri și pe oaspeți ! Am 
încurajat mereu fotbalul ! 
Uite, astă-zi dacă „Poli" va 
pierde, noi tot o vom aplauda 
și tot o să vă aplaudăm echi
pa !“ La sfîrșitul acelui meci 
dramatic, cînd Chimia a fost 
egalată în ultimele secunde, 
publicul vîlcean a găsit, to
tuși forța să aplaude ambele 
echipe. Semn că, la Rm. Vîl- 
cea, s-a pus o candidatură 
serioasă pentru cucerirea Tro
feului Petschovschi !

• Daca altă dată am scris 
despre terenul din Tg. Mureș că 
e degradat și constituie un De- 
ricol pentru jucători, de da^a 
asta trebuie să-i felicităm pe 
proprietarii stadionului, clubul



e-

U.

formația 
trecută, 
tînărul

III,
Bes-

nesatisfăcător în actuala

CRAIOVA
Ambele echipe 
pregătirile cu 

fără să

mijloc
lua locul lui 

va juca în for- 
Uifăleanu ~

A.S.A. TG. 
și-au 

antre- 
sustină 

pri-

Antrenorul Al. Constanti- 
anuntă următoarea forma- 
Stana ~ Cincă, Ciobanu, 
Lcpădatu — Haidu, Tătaru, 

C. Nicolae, Petrescu.

iila, în com- 
Chimia, pe 

-1, folosind 
ntrenorii își 
ă si în jo- 
șu, adică : 

Stoicescu, 
nitriu 
date,

T. A. 
a Reinhardt 
ptieci pe te- 

campionat. 
a susținut 
erificare cu 
a întrecu- 

Pentru me- 
[tată urmă- 
nlă : Con- 
teanu, Her- 
las, Beldea- 
k, Nestoro- 
l-a antrenat 
Id jocuri- 
tpă de ti- 
I arădenii 
Ide vor ali- 
|ece“ pro
bau, Kukla 
lide, Pirvu, 
lanu, Trân

RSITATEA
Dor bucu- 
Itrenamente 
gat si mij- 
F reintrare 
I de azi. 
I care a e- 
rită la Tg. 
la pregătit 
rnini „în 
I tineret- 
Ikvram si 
I să aducă

kwwwwwwww

baza no- 
departa- 
ictorie în 
Ea\adver- 
Li^țborta-

CZAKO

A
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unele modificări fata de 
care a evoluat duminica 
Astfel în linia de 
Cîmpeanu II va 
Furnea, iar atacul 
mula Batacliu —
Barbu care pare destul de bine 
chilibrată si incisivă.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
F. C. CONSTANTA. Politehnica 
s-a pregătit cu asiduitate toată 
săptămîna. Nu va juca Bojin, sus
pendat trei etape. Locul lui va fi 
luat de Voinea sau Dascu. Iată 
formația probabilă a timișorenilor: 
Jivan — Popa. Păltinișan, Arnău- 
tu, Maier — Lata, Mehedinții, 
Surdan — Floareș. Dașcu (Voinea). 
Bungău. Stadionului „1 Mai“ i 
s-a făcut o toaletă nouă. Terenul 
arată ca o... tablă de sah cu sute 
de pătrățele. Plecată de pe litoral 
încă de marți, F. C. Constanta 
s-a oprit la Lugoj, unde a jucat 
miercuri cu Vulturii Textila 
(2—0). Constănțenii nu anunță mo
dificări în formația care a învins 
pe F. C. Argeș in prima ctauă a 
campionatului.

JIUL — CHIMIA RM. VÎLCEA. 
La această oră. jucătorii ambelor 
formații așteaptă cu nerăbdare jo
cul. Firesc, deoarece atît gazdele 
cit și oaspeții doresc să arate că

debutul
ediție a fost un simplu accident. 
Elevii antrenorului Titus Ozon au 
efectuat pregătiri intense iar joi 
au susținut un ioc-scoală cu pro
pria echipă de tineret-sperante. 
Astăzi, meciul va fi început de 
aceeași formație care a jucat du
minică la Arad. Și jucătorii Chi
miei Rm. Vilcea s-au pregătit a- 
siduu.
nescu 
tie : 
Borz,
Donose 
lordache,

UNIV.
MUREȘ, 
continuat 
namente zilnice, 
meciuri amicale. în ceea ce 
vește formația probabilă a gazde
lor. antrenorul C. Oțet ne spunea 
că aceasta va rămine. în linii mari, 
cea folosită în meciul inaugural. 
Strimbeanu e încă indisponibil si 
recuperarea lui pentru azi este 
incertă. A. S. A. a plecat joi di
mineața. cu autocarul, la Craiova. 
Pîslaru și Boloni au rămas acasă, 
fiind accidentați. Hajnal va juca 
mijlocaș, în locul lui. în atac, va 
fi folosit Both, iar fundaș lateral 
dreapta, probabil. Gligore.

MÎINE ÎN
inaugurală, dispu- 
trecută și care. în 

favorabilă gazde- 
B este programată 
doua. în programul

După etapa 
tată duminica 
general, a fost 
lor, în Divizia 
miine runda a
acestei zile figurează partide in
teresante, care — să sperăm — în 
lipsa meciurilor primei categorii, 
vor atrage un număr sporit de 
spectatori. Un plus de atractivita- 
te îl prezintă cuplajele din Bucu
rești si din Ploiești ; ele vor avea 
loc pe stadioanele Republicii si, 
respectiv. Petrolul. în Capitală, 
Rapid (singura fostă divizionară 
A care duminica trecută a reușit 
să cistige un punct) va întilni pe 
proaspăta promovată în B — 
C.S.U. Brașov, iar în deschidere 
(de la ora 15,15) Autobuzul va 
primi replica echipei Metrom Bra
șov. La

■ ■ ■
u preocuparea cio
bul vacanței și mo- 
în care s-a prezen-

S ret an și-a efee- 
afirmare fotbaliș- 
pftipâ gâlățeană, 
k. Simbăta trecu
te a intra pe sta- 
lârea“, cel mai 
rații Bretan măr- 
I nu Joc astăzi In 
p simt aici ca 
plăți mă leagă 
Imintiri și satls- 
Blor de studii și 
I Politehnica..."

[1 de tineret-spe- 
I studențesc — 
Ibucureștenii l-au 
ptură pe arbitrul 
Oltenița, care a 

hă o adevărată 
la golurilor. La 
Idat nu se știa 
L 9—0. Revizuind 
Iilor am ajuns la 
lanț : Rădulescu 
Irosu — 2. Tolea 
iDeel, 8—0. Și o 
Be Divizia A, nu

în vestiar, la 
după finalul 
C.F.R. Cluj : 

eți un exemplu 
nsemnează omo- 
lirit colectiv 
atunci 
kj. E cea 
I după 
leaga primă

de 
fotbalul 

mai 
opinia 
’ di-

<^aba a făcut 
debut în noul 
iu și Adamachc 
p-n față, ne ga- 
Bteaua. în acel 
u amintit că

$

I
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<5I

ÎNTRE POTENȚIAL Șl SCHEMĂ• ••

care 
după 
Lon- 
pro- 
evo-
mo-

Stefande vîrf al ascensiunii sale
n-a stat mult pe gînduri și a răspuns : 
in
împlinirea sarcinilor de atac si apă-

orice caz, pentru angajament si

vind în fată lotul pentru meciul 
cu Eintracht, păstrînd în memo
rie Weltmeisterschaff-ul si, mai 
ales. îndreptîndu-ne gind urile spre 
viitorul foarte apropiat, să încer- 
cam o mică incursiune în structura 
viitoarei noastre echipe.

Acum doi ani, intr-un interviu pe 
Ștefan Covaci l-a acordat ziarului nostru 
victoria Ajaxului asupra Arsenalului, la 
dra, una din întrebări a ridicat direct 
blema : „Ce jucător de-al nostru ar putea 
lua astăzi la Ajax, echipă care cunoaște 
mentul 
Covaci 
„Dinu, 
pentru
rare. Dumitru este un fotbalist de mare talent, 
dar are, cred eu, handicapul înălțimii. în sfîrșit, 
Dobrin ar putea juca și el Ia Ajax, cu mult succes, 
intr-un turneu de meciuri amicale".

Răspunsul antrenorului nostru a fost plin 
de miez. El întrevedea încă de atunci direcția 
de dezvoltare a fotbalului, mondial.

Să transferăm acum discuția spre lotul nos
tru. Sâ pornim de la ideea că Dinu, aflat 
intr-o formă fizică ideală, ar reprezenta un 
potențial de sută la sută. Pornind de la acest 
maximum (doar posibil), am putea spune că 
Lucescu ar Însemna 80 la sută din acest po
tential. el avind in plus și obligația efortu
lui creator derivînd din tradiția care-i cere 
înaintașului să fie mai aproape de poarta ad
versă. Coborînd pe scara acestui potential 
relativ, am putea spune că G. Sandu și An- 
ghelini pot fi creditați cu un 
tru vigoarea si prospețimea 
Iordănescu, Sătmăreanu II și 
aproximativă a lui 60 la sută,
gorie s-ar afla, probabil, și Dumitru, al 
vechi potential de sută la sută înregistrează 
o scădere, ca urmare a faptului că valorosul 
mijlocaș nu mai crede cu ardoare în efica
citatea împlinirii sarcinilor duble.

Numele care urmează nu se mai înscriu 
într-un procentaj acceptabil. Marcu, a cărui 
vivacitate incontestabilă reprezintă deseori un 
pericol pentru porțile echipelor din campio
natul nostru, are un potential mult mai scă-

70 la sută, peri
lor. I-ar

Cheran, în 
în aceeași

urma 
zona 
cate- 
cărui
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DIVIZIILE B SI C
Plopeni — Unirea Foc- 

în continuare. Petrolul 
— Gloria Buzău.
cum se vede, chiar din 
etape. în campionatul Di-

desfășura dimineața, de la ora 9 : 
Metalul 
sâni si.
Ploiești

După 
primele
viziei B sortii au decis să se în- 
tîlnească între" ele formații cu pre
tenții la șefia seriilor sau altele 
care si-au propus să acumuleze 
în sezonul de toamnă cit mai 
multe puncte pentru a nu mai a- 
vea emoții în primăvară.

Startul in Divizia C
cam furtunos, pe alocuri chiar

a fost

mai aspru decit se aștepta. Ne re
ferim la faptul că în unele locuri 
s-a abdicat de la spiritul de fair- 
play. partidele disputindu-se în- 
tr-o notă accentuată de indiscipli
nă. De altfel, faptele respective 
au fost luate în discuția Comisiei 
de disciplină si sancțiunile cuve
nite le publicăm separat. Sperăm 
că măsurile luate vor constitui un 
semnal de alarmă pentru cei care 
vor să cistige cu orice mijloace si 
că începînd cu etapa de miine se 
vor folosi numai de calitățile 
ce, tehnice si tactice.

fizi-

I UN SEVER SEMNAL DE ALARMĂ!

I
I
I
i
I
I
I
I

zut în 
pentru 
echipei 
o nouă 
coechipierii din liniile...

jocurile internaționale. în primul rînd 
faptul că nu joacă faza de apărare a 
sale, asteptînd o nouă incursiune, adică 
minge, la recuperarea căreia lucrează 

inferioare. în aceeași 
situație se află si Troi, care, onorat cu titlu) 
de extremă clasică, se păstrează în triunghiul 
său de acțiune. Acești doi jucători oferă cel 
mult 40 din potențialul impus unui fotbalist 
modern. în sfîrșit. Dumitrache se situează — 
din acest punct de vedere — sub nivelul 
acesta si asa insuficient. în aceeași situație 
se găsește si Năstase, care joacă sporadic, ca 
să nu mai vorbim de faptul că nu se inte
grează în momentul apărării.

De ce am ridicat această problemă de po
tențial ? Pentru că. uneori, selecția păstrează 
prea mult prejudecata postului, a specializării 
tradiționale. făcînd abstracție de incapacitatea 
lui X sau Y de a depune efortul complex, 
total, indispensabil unui meci de intensitate. 
Veți spune, desigur, că nu avem alte extreme, 
că nu avem alte vîrfuri de atac. Obiectiunea 
ar putea fi îndreptățită, dar 
rentă. La urma-wmei, de ce 
păstrăm cu înverșunare două 
„istorice" în echipa națională.

numai în apa- 
este necesar să 
sau trei posturi 
cind aceste pos

turi nu fac decit să justifice niște numere 
pe spate ?

Problema primordială, astăzi, pare a fi va
loarea de ansamblu a jucătorului. în echipa 
Olandei au predominat jucătorii capabili de 
un potențial superior, pe deasupra numerelor. 
In aceeași situație s-a aflat si echipa R. F. 
Germania. Ea a păstrat un singur post din 
schema veche a fotbalului : cel pe care i l-a 
atribuit lui Gerd Milller. Și Miiller. deși o... 
reminiscență a schemei 
joc sporadic, s-a bătut 
a rămine în „schemă11 
In schimb, după finală.
gerea. Această retragere, mai mult decit orice 
altă pledoarie, demonstrează dispariția specia
lizării înguste — vîrf, 
și apariția fotbalistului 
sau Bonhof, adică doi 
pășit, prin polivalentă
pe maeștrii echipei lor...

de ioc ne nost fix si 
cu înverșunare pentru 
T)înă în ziua finalei, 
el si-a anuntat retra-

clasică etc. — 
tipul Neeskens 
care i-au de-

extremă 
nou. de 
jucători 
si angajament, pină si

loan CHIRILA

DIN FOTBALUL INTERNATIONAL

PE JOZSEF BOZSIK IL AȘTEAPTĂ
O MUNCĂ DIFICILA

Ploiești, cuplajul se va

Az
SUCIV

!

au fost portarii echi-
—T“, cîștigă-

Și iată-1

amîndoi
pel „U.E.F.A. — 1962' 
toarea trofeului. " 
după 12 ani el sînt încă titu
lari ai echipelor lor de club ! 
Frumoasă longevitate spor
tivă !
• Răspuns al antrenorului 

Ion lonescu, atunci cind mai 
multe persoane l-au întrebat 
de ce „Poli" a egalat tocmai 
in ultimele secunde — Pentru 
că un meci se termină în mi
nutul 90 ! Am învățat lucrul 
acesta în campionatul trecut, 
cind am pierdut puncte pre
țioase în ultimele secund® 1 
Aviz amatorilor !—,

Sancțiuni
Divizia

dictate împotriva unor jucători din Divizia C
I

C a debutat in noul sezon cu multe și 
nesportivitate. Comisia de competiții și disciplină a 
judecat numeroase cazuri și cu acest prilej au fost sancționați nu mai 
puțin de 17 jucători. Antal și Bartha (Viitorul Gheorghieni) au fost 
suspendați pe cite UN AN ; Mitrică (Minerul Rodna) pe 2 ANI, iar 
Bulcu, de la aceeași echipă, pe UN AN. Trei fotbaliști de la Crișana 
Sebiș (Suhan, Mihulin și Rosetter) pe cite 6, 4 și, respectiv, 2 etape, 
iar secția a primit avertisment. Alți jucători, ca Negru (Bradul Roz- 
nov), Schneider (F.O.B. Balș), Vighirug (Progresul Strehaia), Ciornei 
(Metalul Rădăuți) și Mutu (Dorm Vatra Domei) au fost suspendați 
pe cite 3 sau 4 etape. Au fost omologate cu 0—3 rezultatele meciuri
lor Cimentul Bicaz — CAROM Gh. Gheorghiu-Dej și Oituz Tg. Ocna 
— Petrolul V.oinești, deoarece primele echipe au comis falsuri in legi
timațiile unor jucători.

Din cauza necunoașterii regulamentului privind schimbările junio
rilor, tâiele echipe depun contestații nefondate. Precizăm că juniorul 
aflat de la început in teren poate fi înlocuit doar cu un alt junior, iar 
acesta cu oricare altă rezervă de pe foaia de arbitraj.

nedorite acte 
F.R.F. a avut

de 
de I

I
I
I
I
I

DE LA COMISIA DE COMPHIJIt ȘI EEISCIPIIAA
întrunită în ședință de 

miercuri seara, la sediul 
în afara suspendării pe trei eta
pe a jucătorului Bojin (Politeh
nica Timișoara), comisia de com
petiții și disciplină a mai hotărît 
următoarele 
baliști care 
B :

lucru. 
F.R.F.,

sancțiuni pentru fot- 
activează în Divizia

patru etape suspendare lui 
Constantin Matache (Autobuzul) 
pentru injurii aduse arbitrului ;

— trei etape suspendare lui 
Gheorghe lonescu (Autobuzul) 
pentru atitudine nesportivă față 
de conducătorul de joc ;

— o etapă suspendare jucăto
rului Ioan Nica (Celuloza Călă-

rași) pentru lovirea adversarului 
fârâ balon ;

— o etapă suspendare jucăto
rului Gh. Ioan (C.F.R. Pașcani) 
pentru intrare dură la adversar ;

— avertisment jucătorului Con
stantin Mirea (Flacăra Moreni) 
pentru încălcarea cu persistență 
a regulilor de joc (faulturi repe
tate, degajări de balon în afara 
terenului).

★
Pentru comportarea nesportivă 

in timpul meciului amical F. C. 
Bihor — Olimpia Satu Marc, ju
cătorul Both a fost sancționat 
cu mustrare.

i
I
I
I
I
I

JOZSEF BOZSIK

De la 24 iunie, reprezentativa 
Ungariei are un nou antrenor. 
Locul lui Rudolf Illovszky a fost 
ocupat de fostul internațional 
Jozsef Bozsik, care, pină acum 
12 ani, a fost de 100 de ori selec
ționat in echipa națională. Mun
ca noului antrenor federal este 
susținută de La jos Baroti, care a 
devenit intre timp și președin
tele colegiului de antrenori.

Firește, alegerea lui Bozsik !n 
funcția de antrenor principal al 
lotului a venit intr-un moment 
în care forurile de specialitate 
doresc să redreseze fotbalul ma
ghiar, in care federația de fotbal 
se preocupă de schimbări radicale 
in ce privește selecția cadrelor, 
metodele de pregătire ale tucători-

tor, numirea unor personalități 
cunoscute în fruntea secțiilor de 
fotbal ale cluburilor și asociațiilor.

După ce și-a luat postul in pri
mire, Bozsik a declarat : „Munca 
noastră este dificilă pentru oă fot
balul maghiar se bucură de o ve
che și prestigioasă tradiție. Pentru 
a reintra în elita fotbalului inter
național va fi nevoie de o muncă 
mai susținută din partea tuturor 
organelor cu responsabilitate și în
deosebi din partea jucătorilor. Pre
zența mea la turneul final al C.M. 
a fost plină de învățăminte, pen
tru că ea mi-a întărit convingerea 
pe care o am dintotdeauna : e- 
ficacitatea jocului ofensiv e legată 
strins de pregătirea atletică a fot
baliștilor. Militez pentru a avea 
cit mai multi jucători „universali" 
într-o echipă. Pentru mine, joeul 
olandezilor a fost îneîntător : le
gătura dintre tehnică si joc atle
tic ci o realizează în mod ideal".

în ce privește echipa națională, 
a fost alcătuit un lot de perspec
tivă, cu cei mai valoroși fotbaliști, 
ca portarul Meszaros (Vasas), fun
dașii Harsanyi (Ujpesti Dozsa), 
Toriik (Vasas), mijlocașul Toth 
(Ujpesti Dozsa) si înaintașul Varadi 
(Vasas). Firește. în lot au mai ră
mas Bene și Fazekas — jucători 
de bază.

O primă verificare a potenția
lului de joc al naționalei Ungariei 
va fi. firește, grupa preliminară a 
C. E., in care ea își va măsura 
forțele cu reprezentativele Austri
ei. —Tării Galilcr si Luxemburgului. 

I. O.

SCURTE ȘTIRI

I

• Echipe Australiei, care 
s-a comportat onorabil la 
ultima ediție a C.M., își 
continuă activitatea inter
națională. La sfirșitul 
cestui an, australienii 
întreprinde un turneu 
R.P. Chineză, jucînd la 
kin Canton și Sanhai.

ciub Eindhoven, 
probabil, în noul 
Real Madrid

va juca, 
sezon Ia

o- 
vor
In

Pe-

• Jose Altofîni, celebrul 
atecont al Juventusuiui din 
Torino a abandonat acti
vitatea competiționalâ. Iși 
vo alege profesiunea de 
antrenor sau cea de zia
rist sportiv.

• Orașele Buenos Aires, 
Cordoba, Mar del Picta, 
Mendoza și Rosario au fost 
desemnate sâ găzduiască 
meciurile turneului final al 
celui de-al 11-lea campio
nat mondial de fotbal din 
1978, în Argentina. Parti
dele grupei 
avea loc pe 
River Plata și 
Buenos Aires

mira Wacker 0—0: Rapid — 
S.K. Linz 5-0 : Austria Kla- 
ganfurt — Austria 
2—2 ; Voest Linz ■ 
trio Salzburg 1—2.

Waa 
Aus-

Mon- 
t ro

finale vor 
stadioanele 

Sarsfield din

$ Suedezul Edstroem, 
core a activat în naționala 
Suediei la C.M. și a evo
luat in echipa olandeză de

etape, Ing După 2 
campionatul austriac con
duce echipa Admira Wac
ker cu 3 p. Rezultate teh
nice : Elisenstadt - Ad-

$ Echipa Penarol 
tevideo a cîștigot 
teul „Teresa Herrera" 
desfășurat in orașul spa
niol La Comuna. In finală 
Penarol a învins cu 3—2 
(1-0) pe Borussia Mor.- 
chengladbach. In meciul 
pentru locul trei CF Bat- 
celono a întrecut pe Atle
tico Madrid în urma exe
cutări. loviturilor de la 
11 m. La sfirșitul timpului 
regulamentar de joc 
rul era egal 2-2.

SCO-



ÎNCEPÎND DE MÎINE, NE REINTILNIM CD BALONUL OVAL!

AL 58-lea CAMPIONAT,

Campionatele republicane de juniori la caiac-canoe

FINALELE AU RIDICAT
I fii i » îi -ife i-<- l

NIVELUL VALORIC
INTR-O NOUĂ FORMULĂ

Miine se va da plecarea într-un 
nou campionat de rugby — al 
58_iea — de la care așteptăm multe 
lucruri bune șl în primul rînd sa' 
tisfacția de a ne prilejui jocuri de 
o calitate ridicată. Aceasta, deoa
rece considerăm că rugbyul roma
nesc s-a maturizat îndeajuns, ast
fel, incit să-i putem pretinde astăzi 
ca el să se desfășoare deplin, pe 
măsura condițiilor eare îi sînt cre
ate, dar și ca rezultat al talentu
lui tinerilor sportivi români, de
osebit de dotați pentru acest spart 
spectaculos și atît de bărbătesc.

în dorința de a îngloba în marea 
întrecere mai multe formații și a 
crește aria răspindirii balonului o- 
val, F.R.R. a decis disputarea nou
lui campionat după o nouă formulă 
de întrecere, inedită la noi in tară: 
două serii a cite opt echipe, cu 
partide: tur-retur, urmînd ca pri
mele două clasate în fiecare serie 
să-și dispute un turneu final, che
mat să desemneze formația cam
pioana, iar celelalte competitoare, 
mai slab situate în scara ierarhi
că, turnee pe grupe de cite patru 
pentru fixarea definitivă a clasa
mentului final și, implicit, desem
narea echipelor care vor retrogra
da. Așadar, de la 11 la 16 echipe 
în prima divizie — iată uncîștig 
însemnat pentru rugbyul nostru.

Noul sistem de disputare a în
trecerii mai prezintă avantajul de 
a crea cîteva „ferestre11 care vor 
permite o mai bună pregătire a 
dificilelor dispute internaționale, 
fără a se perturba în nici un fel 
regularitatea campionatului (așa 
cum se prezentau prea adesea iu- . 
crurile în trecutele sezoane).

Și, pentru că veni vorba de în
trecerile internaționale, se cuvine 
șă spunem că tricolorii doresc să 
termine anul neinvinși (cu Maro
cul 22—9, țu Polonia 20—6, cu Spa
nia 20.—9 ; urmează acum partidele 
oficiale de mare . răspundere, din 
noua ediție a campionatului euro
pean cu Franța, București 13 oc
tombrie Și Cehoslovacia. Praga 17 
noiembrie) pentru a cinsti anul ju
biliar ăl sportului cu balonul oval 
în România, care împlinește fru
moasa virstă de 60 de ani (1914— 
1974). La mai multi si la mai 
mare !

Firește că pregătirea echipei na
ționale și rezultatele ei sînt deter
minate, in cea mai mare măsură, 
de pregătirea de ansamblu a for
mațiilor noastre fruntașe, îndeosebi 
a celor care furnizează jucători re
prezentativei țării. Iată, deci, cit 
de importantă apare comportarea 
divizionarelor A în noua întrecere 
care va începe mîine.

ANTON SCUTARU. In ultimul timp, 
tinărul tenismen argentinian ViUâs o de 
venit una din cele mai buhe „rachete’* 
ale lumii.' Va veni șl ziua ci nd ii vom 
„prezehta" cititorilor noștri. Dar acum, 
după acel 1—6, 4-6 din fața lui Orari- 
Ies, parcă nu e momentul cel mai po
trivit. De acord ?

VASILE SĂSÂRANU. BAIA MARE. 
Ne-ațl dat o veste plăcută. Vă rog sa-i 
transmiteți cele mai sincere felicitări 
studentei M a cioara Leșiu, de la Institu
tul de subinginerl. care a absolvit 
cursul de arbitri de fotbal, clasîndu-so 
pe primul loc în proba teoretică, li 
urăm succes, șl la proba practica, cu 
atît mai mult cu cît nicăieri ca in ar- 
bitraj nu se potrivește mai bine vorba 
oceetr : Teoria ca teoria, dar practica 
ne omoară".

I. SUCIU, Ci M Pi A TURZII. Primul meci 
în nocturnă s-a disputat in țara noastră, 
cu 40 de ani în urmă, pe terenul Venus, 
(parcul amenajat lingă Opera de Stat).

EUGEN SURUBAN. IAȘI. Și eu zic, ca 
ți dv. că, în urmă cu 10—12 ani, la lași 
a evoluat selecționata cluburilor profe
sioniste din S.U.A. (a nu se confunda 
cu Harlem Globetrotters, ale cărei tur
nee au avut întotdeauna mai mult un 
caracter de spectacol de music-hall). 
Rămîne de văzut dacă mie îmi va da 
crezare colegul dv-

IOAN OPREA. ORADEA. Ne spuneți 
că sînteți un înflăcărat susținător al e- 
chipelor F. C. Bihor și Dinamo. Acum, 
le puteți iubi pe amîndouâ în mod egal. 
Dar ce veți face în ziua cînd F. C. Bi
hor va promova fn Divizia A ? La care 
din cele două „iubiri" veți renunța ? 
Deocamdată, Kun II este suspendat. Vor
bind ta general, evident că jucătorii di-

Pfl^o&c Sportul

Așa cum arătam, cele 16 prota
goniste sînt împărțite în două se
rii pe baza clasării lor în ultimul 
campionat. Astfel, în prima serie 
vor juca Steaua, Dinamo, Sportul 
studențesc și Gloria din București, 
Universitatea din Timișoara. Poli
tehnica Iași, CSM Sibiu și Con
structorul Buzău. Grupa aceasta ni 
se pare mai puternică, mai echili
brată decît cea secundă în care vor 
evolua Grivița Rosie, Vulcan și 
Rapid din București, Farul și TC 
Ind. (fostă Chimia Năvodari) din 
Constanța, Știința Petroșani, Agro
nomia Cluj și Rulmentul Birlad.

în prima scrie — foarte echili
brată, cum am văzut — în lupta 
pentru supremație va conta in pri
mul rînd campioana consecutivă a 
ultimilor doi ani. Rugbyștii mili
tari, pregătiți de Petre Cosmăneș- 
cu, nu prezintă noutăți notabila în 
lotul lor, dar experiența lui Ma
terial, Ciornei, Durbac, Postola- 
che, Șerban, Munteanu, Teleașă, 
Braga’ ș.a. poate fi hotăritoare în 
lupta pentru supremație. Echipei 
Steaua ii vom adăuga pe „U“ Ti
mișoara, și ea fostă campioană. 
Studenții au în acest an o garnitu
ră mai puternică ca in trecut. Lo
tului lor (Rășcanu, Tătucu, Po- 
povici, Ionițâ, Ghețu, Peter, 
Duță, Suciu) alăturîndu-i-se Du
mitru și Florescu (foști la Farul), 
Comănici (Grivița Roșie), Ionițâ II 
(Steaua) și Jurj (fostul mijlocaș 
la grămadă al naționalei de juniori). 
Iată, deci, un ansamblu capabil să 
readucă pe malurile Begăi chiar ti
tlul. Nici Dinamo, bine strunită de 
Țuțuianu — noutăți puține, doar Za- 
fiescu (C. S. Școlar) și Paraschiv 
(Sportul studențesc) — nu este 
afară din cursă, după cum Sportul 
studențesc, cu ale sale talente Mi
hai Nicolescu, Fugigi, Mihalache, 

■Baler, dacă va luă lucrurile In se
rios, va fi capabilă să răstoarne 
orice pronostic. Celelalte 4 echipe 
Vpr alcătui grupa valorică mai scă
zută.. Gloria va căuta să șe . men
țină pe linia ascendentă imprimată 
de tinărul ei antrenor Gh. Manole, 
iar Politehnica Iași și C.S.M. Si
biu, fără modificări importante în 
loturi, vor încerca să obțină de la 
noul campionat o reabilitare după 
comportarea modestă din anul tre
cut. Citeva cuvinte speciale despre 
noua promovată, Constructorul Bu
zău. Pregătit de un antrenor ex
celent (Titi Ionescu), XV-le buzo- 
ian va căuta să facă o frumoasă 
figură încă de la început, deși gar
nitura sa este destul de modestă, 
în cjuda unor transferări intere
sante : Mengher (Grivița Roșie), 
■Stoica (Farul), Enăcescu (CSM Si

vizionari B sînt mai puțin in atanțîa 
antrenorilor echipei naționale. Aceasta 
nu înseamnă; însă, că sînt... uitați. Lu- 
cescu și Sasu (exemple • care îmi vin 
imediat în minte) jucau in Divizia B, 
cînd au fost selecționați in echipa națio
nală.

STELA HALUS,. RĂDĂUȚI. Antrenorul 
secției de călărie a Clubului Muncito- 
rese din lași se numește Alexandru Co- 
marnencu. Adresa clubului : Piața Unirii. 
Vă urez succes și, în orice caz, apreciez 
perseverența dv.

IOAN BIRSA, COMUNA OSTRA, Ilie 
Năstase ar© în palmares o victorie la 
Wimbledon : în proba de dublu mixt, 
alături de americanca Rosemarie Casals, 
Soția iui n-a fost jucătoare de tenis.

ILIE MIJU, TEIUȘ. Tenisul este unul 
din sporturile care trebuie practicat de 
mic copil .pentru a obține performanțe. 
Aceasta nu înseamnă, însă, că cei care 
au îndrăgit tenisul mai tîrziu, nu mai 
«u pici o șansă. Un... întîrziat a fost 

' Stan Smith, care abia la 16—17 ani s-a 
apucat de tenis. încercați și dv. Nu se 
știe niciodată de unde saro iepurele.

FLORENȚA GHENA, CONSTANȚA. Sînt 
tot atît de surprins ca și dv. că filmul 
de scurt metraj „Racheta de aur" nu a 
fost programat și în orașul dv. Poale că 
le-am făcut un serviciu celor care au în 
grijă difuzarea filmelor, amintindu-le a- 
cest lucru.

IOAN CSTAO, CLUJ. Desigur, trebuie 
luate măsuri împotriva fotbaliștilor care 
joacă brutal, bazîndu-se în special pe 
acest lucru pentru a-și suplini lipsurile 
tehnice. Dar, de ce ar fi necesară o de
cizie a Federației în această privință ? 
Credeți că litera regulamentului nu este 
suficientă ? La acest capitol, primul cu- 

*vînt îl au arbitrii. Să nu uităm că au 
la dispoziție mijloace operative de a 
stăvili jocul brutal : fluierul și cartona
șele galbene și roșii

Ilustrații : N. CLAUOIU 

biu), Marinei (Poli Iași). Să ve
dem...

în cealaltă serie, protagoniste 
vor fi desigur Grivița Roșie, cu 
două achiziții — Fălcușanu și Ra
dulescu (ambii de la Știința Pe
troșani) care se vor alătura bu
chetului de internaționali ai echi
pei : Dinu, Pop, Țibuleac, Simion. 
etc. Farul, cu o singură achiziție 
mai semnificativă Ianusievici 
(Sportul studențesc), care se va 
alătura lui Daraban, Mușat, Bucos, 
Crăciun, Marica și Motrescu, va 
conta în lupta pentru supremație, 
ca și Știința Petroșani cu cîțiva oa
meni noi : Stoica, Enciu și Mesza- 
roș (Grivița Roșie), Budicâ și Or- 
telecan (Steaua). Alături de ele, a 
doua echipă constănțeană (TC 
IND.), Rulmentul Birlad (cu un 
nou fundaș, fostul stelist Nedelcu), 
Agronomia Cluj, Vulcan și noua 
promovată, Rapid, vor anima dis
putele din cea de a doua grupă di
vizionară.

Nouă nu ne mai rămîne acum 
decît să urăm noului campionat 
drum bun.

Dimitrie CALLIMACHI

NOI MAEȘTRI EMERIȚI

Al SPORTULUI LA POPICE
de echipe feminine și tot atîtea mascu
line, împărțite în cite două seri» — va 
începe |a 20 septembrie.;

Consiliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport a acordat titlul de maes
tru emerit al sportului unui număr de 
cinci popicari, care in această vară au 
ciștigat medalia de aur, pe echipe, la 
campionatele mondiale de la Eppelheim 
(R.F.G.). Noii maeștri emerițî ai spor
tului sînt : ILIE BĂIAȘ, IOSIF TISMA- 
NARU, IULIU BICE (de la Constructor'll 
Galați). GHEORGHE SILVESTRU (Rafina- 
ria Teleajen Ploiești) și ALEXANDRU 
CATINEANU (Gloria București).

PREGĂTIRI PENTRU C.E. DE JUNIORI 
Biroul federal a hotărît să se treacă la 
pregătirile pentru viitoarele campionate 
europene de juniori, programate pentru 
luna mai 1975, la Budapesta. Astfel, 
12 fete și tot atîția băieți, dintre cai 
mai talentați tineri popicari sub 23 do 
ani (cit este virsta maximă de juniorat 
la popice) vor fi convocați la începutul 
lunii viitoare ia un prim concurs de se
lecție. Loturile care vor fi alcătuite după 
acest test vor susține întîiniri do verifi
care cu selecționatele de juniori ale Un
gariei (26—27 octombrie ia Cîmpia Turziî) 
și R.D. Germane (23-24 noiembrie — ta 
Ploiești).

„CUPA F.R.P.". Etapa a Iii-a a „Cupei 
F.R.P.", competiție sistem eliminatoriu 
pentru jucătorii fruntași, se va disputa 
în zilele de 14—15 septembrie la Cluj, pe 
arena Record. Au mai rămas în între
ceri cite 16 femei și bărbați.

NOUL CAMPIONAT DIVIZIONAR - 
organizat ca și ediția precedentă cu 20

H I P I S M
DUMINICĂ, DERBYUL!

Duminică se va discuta ne hi
podromul din Ploiești cea de a 
51-a ediție a Derby-ului.

Populara alergare anticipează 
și-n acest an o luptă pasionantă 
determinată de valorile apropiate 
ale concurentilor. Firește că pri
ma -șansă de a cuceri victoria i 
se atribuie lui Viraj. Totuși ele
vul lui Mircea Stefănescu nu 
poate fi socotit o cvasicertitu- 
dine. Ris, prin ultima lui evolu
ție — cintf pe 2 400 de metri si-a 
ameliorat recordul carierei cu o 
secundă și cinci zecimi — preves
tește o comportare de prim ordin, 
cu justificate pretenții de a cu
ceri tradiționalul trofeu. Totodată 
și Garofita emite veleități care 
nu pot fi ignorate. Alături de a- 
cești protagoniști figurează ca 
outsideri Rațiunea si Palmier.

O nouă formulă tehnică!

Tragerea excepțională

LOTO

La capătul unui număr impre
sionant de curse preliminare — 
începute miercuri și încheiate 
ieri la prînz — după amiaza zi
lei de vineri a programat, la 
Snagov, cele dintîi finale ale 
campionatelor republicane de 
juniori la caiac-canoe. Firește, în 
aceasta ultimă fază a competiției 
n-a mai fost loc pentru sportivii 
pregătiți superficial — despre 
care am vorbit în cronica noas
tră de ieri — așa că finalele 
ne-au prilejuit urmărirea unor 
întreceri deosebit de spectacu
loase și echilibrate, care au ri

dicat vizibil ștacheta valorică a 
competiției. Intrucît finalele s-au 
încheiat la o oră destul de tîrzie, 
vom renunța deocamdată Ia alte 
comentarii, prezentîndu-vă noii 
campioni :

REZULTATE : Juniori mici — 
BĂIEȚI — K 1 : I. Sișu (Con
structorul Hunedoara) ; K 2 : St. 
Hazirov — M. Moșoiu (C.S. Șc.); 
K 4 ; M. Giurgiu — S. Cirin — 
S. Tobă — Al. Tereteanu (Voin
ța Arad) ; C 1 ; Gh. Titu (S. C. 
Tulcea) ; C 2 : I. Grigore — I. 
Hapei (S.C. Tulcea). FETE : K 1: 
E. Ghebauer (Olimpia București); 
K 2 ; V. Dinu — T. Larion (C.S.

ECHIPE ROMANEȘTI în turnee peste 
hotare. Constructorul Galați, campioana 
țării la masculin, va pleca la începutul 
lunii viitoare în R.D. Germană unde va 
susține jocuri amicale cu formația B.S.G. 
Sangerhausen. Tot în R.D.G. se va de
plasa și formația campioană la femei. 
Rapid București, precum și echipa mas
culină a clubului feroviar, ele urmînd 
a evolua la Karl Marx-Stadt.

din toate sportunie
„CUPA EUBERARII"": La sfîrșitul aces

tei săptămîni vor avea loc mai multe ma
nifestări sportive închinate zilei de 23 
August. Duminica dimineața, la ora 8,33, 
din fața palatului Telefoanelor se va da 
startul în cursa de marș „Ștafeta Elibe
rării-. Astăzi și mîine, la poligonul Tu
nari vor avea ioc întreceri de tir în ca
drul „Cupei Eliberării" la toate armele 
clasice. Cluburile Rapid și Progresul vor 
organiza concursuri de haltere (duminica 
dimineața și, respectiv, luni după amiază), 
dotate, de asemenea, cu „Cupa Eli
berării-.

ASTĂZI
Craiova, 

și fete) 
înlilnire cu reprezentat!- 
Formațiile noastre cu- 
buni juniori, ia ora ac- 

Bedrosian,

Șl MIINE, la 
echipele de 

ale României
ATLETISM
Juniori (băieți 
susțin o dublă 
veie Ungariei, 
prind cei mai 
tualâ, în frunte cu Bedros 
Viorica Neagu, Doina Spînu, Tudorel Va- 
siie etc. Vedeta oaspeților este sprinte
rul Andras Lepoîd, creditat în acest an 
cu 10,3 pe 100 m și 21,4 pe 200 m.

ÎNOT CAMPIONATELE JUNIORILOR. 
1 In piscina de 50 m din Tg.
Mureș sînt programate — între 18 șl 
20 august — ultimele campionate repu
blicane ale sezonului. Este vorba do 
întrecerile juniorilor, qare reunesc la 
start cîțiva dintre ce* mai valoroși îno
tători ai țârii.

PO! O CAMPIONATELE JUNIORILOR
MICI. La Arad a luat sfîr • 

șit turneul final al campionatului rezer
vat echipelor de juniori mici. La între
ceri au luat parte 11 formații. în acest 
an. titlul a revenit jucătorilor de la Di
namo București, care în partidele deci
sive au întrecut pe C.S. Școlarul cu 4-3 
și pe Sc. sp. 1 și Progresul cu 4-2. Cla
sament final : 1. DINAMO (antrenor i. 
Cap șa) — campioană națională, 2. C.S

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA LOTO DIN 16 AUGUST 1974 :

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI.- 
1.092.888 din care 358.046 lei RE
PORT.

Extragerea 1: 17 42 73 61 83 2 
85 10 62.

Extragerea a Il-a : 3 51 48 29 4 
64 22 81 30.

Plata câștigurilor va începe în 
Capitală de la 27 august pînă la 
16 octombrie ; in țară, de la 29 
august pînă la 16 octombrie 1974, 
inclusiv.

Prin mandate poștale începind 
de la 31 august 1974.

LUNI 19 AUGUST 1974, ULTIMA ZI 

PENTRU PROCURAREA BILETELOR 1

AL COMPETIȚIEI
Brăila) ; K 4 — A. Jora — S. 
Candachia — F. Slmiocenco —• 
F. Dumitru (S.C. Tulcea). Juniori 
mari — BĂIEȚI — K 1 ; M. An- 
dronic (S.C. Tulcea) ; K 2 : D. 
Munteanu — D. Dumitriu (Anco-, 
ra Galați) ; K 4 ; A. Bucică
M. Nicorici — M. Buzdugă —* 
A. Grăclișteanu (Șc, sp. 2 Bucu
rești) ; C 1 : P. Capusta (S. O. 
Tulcea) ; C 2 : C. Gheba — Gh. 
Bohacioc (Delta Tulcea). FETE —- 
K 1 ; T. Vanghelie (Ancora Ga
lați) ; K 2 ; N. Buri — V. Simio- 
ccnco (S.C. Tulcea) ; K 4 ; A; Pa
vlov — O. Cvaz — E. Nenciu —< 
E. Dîba (S.C. Tulcea) ; K 1 (ti
neret) : Stela Moldoveanu (Dina
mo București).

Horia ALEXANDRESCU

MARI SURPRIZE 

ÎN CAMPIONATUL 

FEMININ DE ȘAH
Runda a a 8-a a campionatului 

feminin de șah. foarte agitată, a 
avut darul să producă două sur
prize de proporții care au dus la 
răsturnări serioase de poziții în 
partea superioară a clasamentului : 
Suzana Makai, după ce a refuzat 
propunerea de remiză a Măriei Po
gorevici, a forțat cîștigul și... a 
pierdut, iar Ligia Jicman a în
vins-o, cu negrele, pe Viorica Tolgyi. 
Mult mai calmă, runda următoare 
a consemnat patru • rezultate egale : 
Jicman — Teodorescu (!). Chiș — 
Tolgyi, Cîrmaciu — Gogâlea (!) și 
Bogdan — Pogorevici. Partidele 
Kantor — Mureșan și Makai — Ră- 
duoanu s-au întrerupt ; în schimb, 
Dana Nuțu, foarte decisă, a cîști- 
gat la Anca Glieorghe.

In fruntea clasamentului s-a in
stalat acum Margareta Teodorescu 
— 7 puncte, urmată de Suzana Ma
kai (1), Eleomora Gogâlea 6, L*ia 
Bogdan. Viorica Tolgyi 5*/2, Marga
reta Juncu-Mureșan (1). Ligia 
Jicman, Dana Nuțu 5. Judith Kan- 
tpr 4 (1), Maria Pogorevici, Emilia 
Chiș 3Y2, Elena Răducanu 2’/-> (l).
Luminița Cîrmaciu lVi. Anca Gheor- 
ghe 1. (Șt. MARTON — coresp.)

PE MICUL ECRAN

Azi, de la ora 17, fotbal : 
Steaua — „U“ Cluj, tronsmisio 
directă de la stadionul Steaua. 
Miine, de la ora 15, Magazin 
sportiv : ,.Pledoarie pentru scri
mă" — film realizat de Ion Cris- 
todulo ; „C.M. de fotbal 1974",
retrospectivă realizată și prezen
tată de Cristian Țopescu.

Școlarul (antrenor A. Zahan), 3. Șc. sp. 
1 (antrenor N. Arsene), 4. Progresul, 5. 
C.S.M. Cluj, 6, Voința Cluj etc.

SAH ,N RUNDA A DOUA a tur-
* ** neului internațional de
sah de la Ploiești, juniorii români s-au 
comportat meritoriu : Armaș—Honti
1—0, Durjicî—Antemia 0-1, Negulescu— 
Mozny Ya—Yî* Remiza a fost consemnata 
și în partida Prundeanu—Dominte, în 
timp ce Ștefanov a întrerupt în poziție 
aproximativ egală cu Păhtz. După două 
runde, pe primul loc se află Armaș . (2 
puncte), urmat de Dominte V/i, Antemia, 
Durjicî 1, Nc/juiescu, Monzy, Prundeanu 
Yz etc.

SIMBĂTA

CAIAC—CANOE : Lacul Snagov, 
de la ora 9 : campionate^
republicane de juniori.

FOTBAL : Stadion Steaua
(Ghencea). ora 15 : Steaua — 
,,U" Cluj (tineret-speranțe) ; ora 
17 : Steaua — „U* Cluj (Div. A.)

TIR : Poligonul Tunari, de la 
ora 8 : „Cupa Eliberării", în
treceri la talere (skeet și trap), 
pistol și armă liberă.

DUMINICA

STADIONUL REPUBLICII, de la 
ora 15 : program polisportiv cu 
ocazia sosirii Ștafetei omagiale.

ATLETISM : Palatul Telefoane
lor : start (ora 8,30) și sosire 
în „Ștafeta Eliberării" ia marș 
(juniori, seniori și veterani).

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 15,15 : Autobuzul Buc. - 
Metrom Brașov (Div. B) ; ora 
17,15 : Rapid Buc. - C.S.U. Bra
șov (Div. B) ; teren F.R.B., ora 
11 : I.O.R. — Automatica ; teren 
Laromet, ora 11 : Laromet -
Olimpia Giurgiu ; teren Sirena, 
ora 11 : Sirena — Electronica ; 
teren Olimpia, ora 11: Unirea 
Tricolor — T.M.B. ; teren Flacăra, 
ora 11 : Flacăra Roșie — IPRECA 
Călărași ; teren Triumf, ora 11 : 
Triumf — Azotul Slobozia (me
ciuri în cadrul Div. C.).

RUGBY : Teren Tei, ora 9 s 
Sportul studențesc — Steaua _ (e- 
tapa I, div. A.).

TIR : Poligonul Tunari, de la 
ora 8: „Cupa Eliberării" — în
treceri la talere (skeet și trao), 
pistol viteză și armă standard.

-....-........-.........
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După balcaniada atleților juniori

CEL MAI IMPORTANT
EXAMEN AL SEZONULUI

A FOST TRECUT
CU SUCCES

® Alergările de semifond și fond — punciul 
nostru forte O Atenție la probele de aruncări I

Excluzînd meciul cu Grecia, 
disputat în luna mai, la începu
tul sezonului, întrecerile Balca
niadei desfășurate la sfîrșitul 
săptămînii trecute la Varna au 
constituit prima confruntare in
ternațională a atleților noștri ju
niori în acest an ; prima, și în 
același timp cea mai importantă 
într-un an fără campionate eu
ropene.

De la început trebuie să spu
nem că ediția din acest an a bal
caniadei

Bedros Bedrosian — 
ar putea deveni in 
această toamnă re
cordmanul de ju
niori al Europei la 

triplusalt

Foto :
Dragoș NEAGU

DE BOX LA HAVANA

263 DE PUGÎLIȘTI
LA STARTUL „MONDIALELOR-

de 
Pu- 

44 de 
toate 

vor 
încer-

pe de-o par-

caniadej juniorilor, a IV-a, a 
fost cea mai puternică din cele 
disputate pînă acum, mulți din 
cîștigători aflindu-și locul în rîn- 
dul celor mai buni performeri 
juniori din Europa. Numeroasele 
recorduri realizate — naționale și 
ale Jocurilor —, rezultatele în
vingătorilor în majoritatea probe
lor, atestă marele salt valoric și 
la nivelul juniorilor al atletismu
lui din Balcani. Aceasta ar fi 
prima concluzie asupra concursu
lui de la Varna.

A doua se referă Ia comporta
rea atleților români. Bilanțul es
te satisfăcător : 13 probe cîști-
gate, 11 locuri II și tot atîtea 
locuri III. Numărul victoriilor 
este egal cu cel de la ediția pre
cedentă de la București, dar tre
buie să ținem seama 
trecerea a avut Ioc 
iar juniorii bulgari, 
seniorii se găsesc 
greș remarcabil. De 
bulgari și cei români au dominat 
categoric întrecerile, cucerind 
împreună 31 din cele 35 de pro
be. Iar dacă gazdele au reușit 
un număr-mai mare de succese,

că acum în- 
în deplasare, 
la fel ca și 
într-un pro- 
altfel, atleții

aceasta se datorează 
te unor condiții speciale în care 
s-a desfășurat concursul — erori 
de arbitraj care ne-au privat de 
victorii la ciocan, 4x100 m fete, 
pentatlon —, pe de altă parte unor 
„accidente" în rindul echipei 
noastre — înălțime fete — și în 
sfîrșit datorită 
pele Bulgariei 
lente, Uliana 
tluri) și Petar 
Aceste lucruri 
urmei prea mare importanță. Ne 
interesează însă cum 
curat atleții noștri, ce 
performanțele pe care 
ținut.

Sportivii noștri au 
Varna patru noi recorduri de ju
niori : Bedros Bedrosian 16,26 m 
la triplusalt, Viorica Neagu 2:07,1 
la 800 m, Nicolae Voicu 5:40,8 Ia 
2 000 m obstacole, Cleopatra Far- 
caș 3 908 p Ia pentatlon (record 
de junioare II) și au egalat unul 
— 13,8 la 100 mg, Mihaela Stoi- 

Dintre ele, cel mai valoros 
este cel de la triplu, rezultatul 
lui Bedrosian afiindu-se la nu
mai 3 cm de recordul european 
de juniori. Elevul lui Sorin loan

prezenței in echi- 
a două mari ta- 
Panaiotova (5 ti- 
Petrov (2 titluri), 
nu au, la urma

au con- 
valoare au 
le-au ob-

realizat la

ca.

Marginalii la C. E. de tenis de masă ale juniorilor

PRINTR O PREGĂTIRE SISTEMATICA
SPORTIVII NOȘTRI POT ASPIRA 

LA NOI POZIȚII FRUNTAȘE
După cum se știe, recent s-a în

cheiat la Gbppingen (R. F. Germa
nia), cea <ie a xvn-a ediție a cam
pionatelor europene de 
masă ale juniorilor ~ 
eurenți din 26 de 
nia a fost reprezentată de un 
de zece sportivi (5 fete și tot atiția 
băieți), cel mai bun rezultat fiind 
obținut la proba de dublu fete, 
unde Ligia Lupu și Diana Mihuț, 
au cîștigat medaliile de argint. In 
rest, echipele noastre au ocupat 
locurile 5 (juniori și junioare mici), 
6 (junioare mari) și 7 (juniori mari).

Dintre protagoniștii întrecerilor 
vom menționa lotul omogen și 
destul de matur al U.R.S.S., apoi 
componenții selecționatelor Suediei. 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, majorita
tea demonstrând o concepție moder
nă de joc, pur ofensivă, acționînd 
ta permanență de lingă masă șl de 
la semidistanță. atacurile ta forță 
fiind executate fără prea multe faze 
pregătitoare. Chiar de la această 
virstă, toată lumea a învățat să 
joace ta continuă mișcare, cu com
binații de efecte din ambele părți 
și Încheieri decisive, dar și 
cercări de a salva mingi ta 
mis. Și fetele joacă acum 
tește, cu lovituri dure, cu 
marcabilâ viteză de reacție _ _ 
petiție, mențintad cu orice risc ini
țiativa. Vechea tactică de a aștepta 
greșeala adversarului a dispărut 
qomplet.

In general, loturile feminine iu
goslav, maghiar, englez, cehoslovac 
și român s-au dovedit mai valoroase 
decit cele masculine, in timp ce la 
echipele Suediei. R. F. Germania, 
Austriei, Olandei și Franței acest 
raport de torțe a tost invers.

Federația noastră de specialitate 
a prezentat garnituri foarte tinere 
(Rodlca Gagu. Gabriela Kadar, J. 
Bohm, E. Borca — 13—15 ani), la 
juniori mici șl A. Buzescu, St. Mo- 
ra.ru, C. Romanescu, Ligia Lupu. 
Udiko Gyongyosi, Liana Mihuț la 
juniori mari, singuri Buzescu și 
Lupu depășind după acest concurs

tenis de 
(265 de cor.- 
țări). Romă- 

lot

cu ta- 
extre- 
bărbă- 
o re- 
și re-

3 
junioratului. Este vorba așa-

<?u certe perspec
tive. cu calități frumoase, de alt
fel etalate în cadrul întrecerilor la 
care au luat parte.

De-a lungul numeroaselor partide 
pe care le-am urmărit la Goppingen, 
mi-am dat seama că saltul aprecia
bil înregistrat de cei mai mulți 
dintre concurenți se datorează unei 
selecții judicioase efectuată încă de 
la virsta de 7—8 ani. ca și unor 
forme de pregătire evident îmbună
tățite, instruirea fiind făcută cu 
toată atenția chiar Ia asociațiile și 
cluburile cărora le aparțin sporti
vii. De asemenea, tehnica are o 
pondere însemnată, mai cu seamă 
procedeele ofensive (din 265 de par
ticipant doar doi au fost apărători).

In ceea ce ne privește, cred că 
putem aspira în viitor la poziții 
fruntașe dacă ne gindim câ dis
punem de numeroase elemente ti
nere și talentate. Progresele lor 
vor depinde insă în cea mai mare 
măsură de modul cum vor fi pre
gătiți de antrenorii lor la asociații 
și cluburi, pentru că, se știe, la lot 
urmează să se facă 
ti zare a loviturilor
Consider, totodată, 
sară elaborarea unui . . _________
lre de trei ani pentru copii și ju
niori și concentrarea elementelor 
dotate în cluburi—licee care au a- 
sigurate condiții materiale corespun
zătoare și sînt încadrate cu cei mai 
buni antrenori. în acest sens se 
impune a se stabili exact și sfera 
de activitate a fiecărui antrenor, 
cu precizarea răspunderilor, mani- 
festîndu-se maximum de exigență. 
Depunînd un mare volum de mun
că, subordonînd interesele locale 
celor generale și cu un control per
manent și eficient, juniorii noștri 
(rodați mai mult în diverse con
cursuri) pot aspira la prezențe pres
tigioase la viitoarele ediții ale cam
pionatelor europene

FARKAS PANETH
antrenor emerit

virsta 
dar de element:

numai automa
ta ansamblu, 

că este nece- 
plan de instru-

HOCHEIȘTII ROMÂNI
Oricît ar părea de curios, una 

dintre cele mai interesante com
petiții ale hocheiului european are 
loc în... miez de vară, pe canicu
lă ! Este vorba de „Thurn und 
Thaxis Pokal“, dispută care anul 
acesta a numărat printre partici
pante și reprezentativa țării noas
tre. în general, jucătorii români 
s-au comportat bine, mai ales dacă 
ținem seama de faptul că ei au 
abordat competiția fără o pregătire 
completă pe gheață și fără aportul 
unor jucători titulari, Gh. Huțanu 
(sancționat disciplinar de clubul 
său) și D. Tureanu (operat la u- 
măr), centrii primelor două linii de 
atac. ____

se află în formă excelentă. In 
prima zi de concurs a reușit 7,52 
m la lungime (record personal), 
avînd o săritură, depășită de pu
țin, de 7,70—7.80 m ! Ambițios, 
echilibrat, 
corectitudine tehnică, 
te capabil de 
spectaculoase.

Foarte bun și 
căi Neagu la 800 
mașcană impresionează prin ace
leași calități ca și Mariana Su
man. „Mina* antrenorului emerit 
Olimpiu Cor.stantinescu-Nehoi es
te vizibilă ’ In mare progres se 
află Nicolae Voicu (victorios în 
două probe), un nou produs al 
soților Georgeta și Silviu Dumi
trescu (La toate edițiile de pî
nă acum probele de 1500 m ale 
băieților au fost ctștigate de ju
niori crescuți la clubul 
Comportări și rezultate 
putem 
Stoica, 
Farcaș, 
Kraus, 
tel Costache, Tudorel Vasile, A- 
drian Calimente, Nicolae Bindar.

Vom sublinia, ca un lucru in
teresant și semnificativ, că atît 
la băieți cit și la fete, în toate 
probele de alergări de la 400 m 
în sus, inclusiv ștafetele de 4x400 
m, reprezentanții noștri s-au cla
sat pe primul loc. Ca și la se
niori, probele de semifond și fond 
marchează o creștere apreciabilă, 
la ora actuală alergătorii români 
juniori pe distanțe medii și lungi 
deținînd performanțe superioare 
atleților din tărie care reprezintă 
forțe de prima mină în atletis
mul pentru juniori. De unde pî
nă mai ieri probele de semifond 
și fond erau „pietre* în casa 
atletismului 
au ajuns punctul nostru 
Concepția modernă de 
ment a tehnicienilor, 
de pregătire 
multi 
și-au 
dele.

La

Astă seară, sub 
cupola sălii Coli- 
seo, din Havana, 
se va desfășura 
ceremonia inau
gurării oficiale a 
primului campio
nat mondial 
box amator, 
giliști din 
țări, de pe 
meridianele,

încrucișa mănușile pentru a 
ca să obțină. în seara de 30 au
gust, centurile — încă nepurtate 
— de campioni ai lumii.

Capitala cubaneză, care găz
duiește această competiție, nu se 
află la prima mare sarcină orga
nizatorică. In ultimii ani. la Ha
vana. s-au mai disputat campio-

ascultător, model de 
Bedros es- 

progrese și mai

rezultatul Viori
ca. Junioara ro-

il dă formula de desfășurare a 
galelor : în primele faze — în sala 
din cadrul complexului „Ciudad 
Deportiva“, care poate adăposti 
13.000 de spectatori, iar semifina
lele si finalele 
stadionul 
55.000 de 
vești trebuie să le adăugăm amă
nuntul că la toate reuniunile in
trarea este gratuită.

Popularitatea boxului în Cuba 
a determinat și recenta măsură 
ca toate galele campionatului 
mondial să fie retransmise prin 
posturile de radio și televiziune, 
difuzoare și ecrane de televizor 
fiind montate, zilele acestea, și 
pe străzile principale ale capita
lei.

La complexul sportiv „Jose 
Marți*. în sălile de antrenament, 
cei 263 de boxeri din 44 de țări,, 
sosiți la Havana, fac ultimele pre
gătiri înaintea începerii marii 
competiții. Sub supravegherea an
trenorilor Ion Popa și Ion Dumi
tru, pugilistii români caută să-si 
mențină forma bună pentru pri
mele întilniri pe care le vor de
cide sorții. (Tragerea la sorti s-a 
efectuat vineri, după vizita medi
cală și cîntarul concurentilor. dar 
din pricina marii diferente de fus 
orar între București și Havana nu 
sintem in măsură să comunicăm 
cititorilor decît pe primii adver- 

ai boxerilor noștri și anu- 
cat. semimuscă, Remus

în aer liber, pe
„Lalinoamericano", cu 

spectatori ! Acestor

sari
me, la ___ ,
Cozma îl va întîlni pe polonezul 
Henryk
ȘOară, V-U’.w,
pionul polonez Bogdan

Potrivit programării 
partidele preliminare 
disputa pînă la 23 august. ___
optimile de finală — la 24—25 au
gust sferturile — la 26—27 august, 
semifinalele — la 28 august și — 
după obișnuita zi de odihnă — fi
nalele la 30 august.

Comentatorii prezenți la fata 
locului apreciază că pînă în pre
ziua inaugurării campionatului 
mondial de box amator la hotelul 
„Habana Libre“ — unde sint ca
zate toate delegațiile — se simt 
din plin emoțiile concurentilor. 
febra de concurs, care se adaugă 
căldurii tropicale obișnuite.

Srednicki, iar la cat. u- 
Calistrat Cutov, pe cam-

Gajda. 
inițiale, 

se vor 
apoi

Metalul), 
meritorii 
Mihaela 

Cleopatra 
Wilhelm

nota și pentru
Ibolya Slavik, 
Vanda
Gheorghe Buruiană. Cos-

Blotor,

„pietre- in 
românesc, acum ele 

forte, 
ar.trena- 

perioadele 
comună, cu foarte 

atleți pe grupe de probe, 
arătat cu prisosință roa-

se află probele 
excepția cioca-

polu! opus 
de aruncări. Cu 
nului. toate au fost ctștigate ca
tegoric de către gazde, sportivii 
noștri obținînd rezultate modes
te. Aruncările sînt probele în 
care știința are astăzi cel mai 
mare rol în obținerea performan
țelor. Nu vrem să-i scuzăm pe 
tehnicienii noștri, probabil câ și 
aici sînt multe de făcut, dar da
că vrem să nu pierdem trenul 
— la Varna bulgarii ne-au domi
nat copios — trebuie 
suri speciale în ceea 
aruncările.

luate mă- 
ce privește

Vladimir MORARU

Constantin Gruiescu, la unul din 
ultimele antrenamente

na te mondiale de scrimă. gim
nastică, haltere sau baseball. Si 
de data aceasta, organizatorii cu
banezi se străduiesc să fie la înăl
țime. Ei știu că pentru două săp- 
tămini Havana a devenit capitala 
boxului mondial. Iată de ce. une
le dintre măsurile luate de ei au 
un caracter inedit.

Exemplul cel mai convingător

Sâptămina viitoare in judeful Bacău

♦ »

PARTIDELE
ii

Devenite tradiționale și bine cu
noscute unui larg public, competi
țiile dotate cu .Cupa Prietenia* 
suscită an de an un interes tot 
mal mare, reunind la startul lor 
speranțele sportului de performanță 
din unele țări socialiste, la 
mai multe discipline sportive. Cu- 
noscînd aceste lucruri nu surprinde 
faptul că apropiatele partide din 
cadrul .Cupei Prietenia* la hand
bal feminin care vor avea loc ta 
diferite localități din județul Bacău, 
intre 20 și 25 august, sint așteptate 
cu nerăbdare.

Competiția, la care — ta acest 
an — este admisă participarea spor
tivelor născute In 1056 sau mai " 
nere. va reuni 8 
țări dintre care 6 stat oaspete 
tineretului nostru, ’ 
cele ale Ungariei, Uniunii Sovietice, 
Poloniei, Cehoslovaciei, Bulgariei și

selecționate

fiind vorba

ti- 
de 

ale
de

R. D. Germane. Lor li ■ se vor adă
uga două reprezentative ale Româ
niei, dintre care prima va 
da. alături de formațiile 
Sovietice. R. D. Germane * 
niei, la primele locuri.

Cele 8 fornvații au fost 
ta două serii : România I, 
Cehoslovacia, Bulgaria (seria I). 
niunea Sovietică, Polonia, R. D. 
Germană, România (seria a 11-a). 
Jocurile primei etape au loc la Ba
cău in 20 august, după care în 21 
și 22 august partidele seriei a Il-a 
se vor disputa la Buhuși, iar cele 
din seria I la Gh, Glieorgblu-Dej 
și Bacău. Primele două clasate 
vor lua parte la turneul pentru locu
rile I—IV, iar celelalte echipe la
disputa pentru locurile V—VIII. Me
ciurile finale au loc ta ziua de 25 
august pe modemul teren bitumini- 
zat de la Gh. Gheorghiu-Dej.

candi-
Uniunii 

Și Polo-
împărțite
Ungaria, 

u-

MÎINE, LA VIENA, START ÎN C.E. DE NATAȚIE
Incepînd de xnîine, timp de 8 

zile, Stadionbad și Stadhallen- 
bad din Viena vor fi gazda în
trecerilor celor mai buni înotă
tori, săritori și poloiști de pe 
continent. Anul acesta, la cea de 
a XIII-a ediție a campionatelor 
europene de natatie și-au anun
țat participarea 
loare din 27 de

Tara 
tată la 
ționata

noastră 
actuala 

de polo (ea va

sportivi de va- 
țări.
va fi
ediție

reprezen- 
de selec- 
evolua In

AU ÎNCEPUT sezonul pe!••• CANICULA!
Iată

lor : la _ __ ____,
Sparkasse 9—1 (1—1, 2—0, 6-0), la 
Fiissen (31 iulie) cu E. V. Fussen 
3—4 (1—3, 2—1. 0—0), - - - -
heim (1 august) cu E. 
heim 2—8 (1—3, 0—3, 
senheim (3 august) cu 
heim 4—3 (1—1, 2—1,
Tolz (4 august) cu H. _. ___
Tolz 11—1 (1—1, 2—0, 8—0), la O- 
bersdorf (5 august) cu Helsinkiin 
Joockeryt 7—3 (2—1, 2—1, 3—1), la 
Fiissen (6 august) cu reprezenta
tiva Poloniei 1—4 (0—1, 0—1, 1—2), 
la Ortisei (8 august) cu H. C. Gar
dena 6—7 (1—3, 3—1, 2—3) și la 
Cortina d’Ampezzo (9 august) cu

rezultatele în 
Innsbruck (29

totalitatea 
iulie) cu

la Bad Neu- 
C. Bad Neu- 
1—2), la Ro- 
E. V. Rosen- 
1—1), la Bad 
" C. Bad

S. C. Cortina Doria 6—5 (1—1, 3—1, 
2—1). Antrenorul principal al selec
ționatei noastre, Ștefan Ionescu, 
ne-a precizat că ambii portari 
(Netedu și Dumitraș) s-au com
portat bine, că perechile de fun
dași au evoluat exact, acționînd cu 
multă forță (Varga — Ioniță, Antal 
— Făgăraș și Justinian — Gh. 
rian) și că, ceea ce este cel 
îmbucurător, liniile de atac 
prins să se contureze și să 
personalitate în joc, deși ne aflăm 
abia la inceputul sezonului (Gheor- 
ghiu-Bașa-Pană ; Bandaș-Herghe- 
legiu-V. Huțanu ; Costea-Nistor-A- 
xinte), pe parcursul turneului fiind 
utilizați și Popa și Moroșan.

Flo- 
mai 

au 
aibă

prima grupă) și doi înotători, 
Zeno Oprițescu și Marian Slavic. 
Primii care vor intra in între- 
:ere sînt poloiștii. Duminică du
pă-amiază ei vor înfrunta redu
tabila formație a Italiei, pe care 
nu au mai învins-o din septem
brie 1971. Partida va fi arbi
trată de austriacul Joseph 
weber, decanul de vîrstă 
valerilor fluierului, care a 
țat în mod oficial că după aceas
tă competiție se Vt retrage din 
activitate.

In continuare, reprezentanții 
noștri vor fi supuși unui difi
cil’ maraton — la C.E. se joacă 
pentru prima oară sistem turneu 
— urmind să întilnească echipele 
Ungariei (luni seara), Spaniei 
(marți), Iugoslaviei (miercuri), 
U.R.S.S. (vineri), Olandei (sîm- 
bătă) și R.F. Germania (duminică 
25 august, in ultima zi).

Principala favorită a turneu
lui este reprezentativa Ungariei» 
actuala campioană mondială, ca
re nu a mai cunoscut înfrîngerea 
din luna iulie 1972, la București. 
Sportivii noștri s-au antrenat 
intens în ultimele trei săptămîni 
și ei speră să se claseze, la a- 
ceastă ediție, printre primele 5 
formații ale continentului.

Dintre înotători, primul care 
va urca pe bjocstarturi este Ma-

Dirn- 
al ca- 
anun-

rian Slavic, 
seriile probei de 200 
(cursa sa favorită), 
campion și recordman 
va încerca să obțină o 
manță... inedită, adică 
singurul craulist din istoria na- 
tației europene care să se cali
fice Ia două ediții consecutive 
în finala acestei curse. Șanse 
de a se număra printre cei mai 
ranizi 8 sprinteri de pe conti
nent deține și Zeno Oprițescu. 
aflat la ora campionatelor euro
pene pe poziția a 6-a în lista 
celor mai buni performeri con
tinentali ai anului în proba de 
100 m liber. Pentru a păstra tra
diția înotătorilor români la C.E. 
— în 1966, la Utrecht, Cristina. 
Balaban a cucerit medalie de 
bronz la 100 m_ spate, iar 
patru ani, la 
a fost finalist 
Oprițescu ar 
distanța, în i 
după-amiază, 
coboare, 1.........

54 de secunde.

Luni dimineața, in 
m liber 

multiplul 
al țării 

perfor- 
să fie

Slavic 
craul, 
înoate 
i iar 

să

Bareelona, 
la 200 tr 

trebui să 
serii, în 54 
în semifinale, 

în mod obligatoriu, sub

Adrian VASILIU
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De imine, la Constanta 

„TROFEUL 
TOMIS"

LA VOLEI 
MASCULIN

Milne debutează în Sala snortu- 
rilor din Constanța o nouă edi
ție a „Trofeului Tomis", rezer
vat echipelor masculine de volei.

Ca și în ceilalți ani, la startul 
competiției se prezintă formații 
cu o frumoasă carte de vizită, 
ceea ce conferă întrecerilor un 
plus de atractivitate și de inte
res. De notat, de asemenea, fap
tul că acest turneu constituie și 
o importantă verificare înaintea 
campionatelor mondiale din Me
xic.

Opt reprezentative, K. D. Ger
mană — campioană mondială și 
vicecampioană olimpică în 1972, 
Bulgaria — poziția a doua la 
„mondiale" și campioană balca
nică, Cehoslovacia — locul secund 
la campionatele europene, Polo
nia, Ungaria — totdeauna prin
tre fruntașele marilor competiții, 
Italia, Iugoslavia — echipe ce 
se afirmă tot mai mult în arena 
internațională și România — care 
are, la rîndul ei,, un bogat pal
mares. vor putea fi văzute evo- 
luînd timp de cinei zile pe tere
nul constănțean.

In prima zj stnt programate, 
începînd de la ora 15,30, urmă
toarele partide : România — Bul
garia, R. I). Germană — Italia, 
Cehoslovacia — Ungaria și Polo
nia — Iugoslavia

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM
MONTREAL, 16 (Agerpres). — 

Campionatele mondiale de cl« 
clism au continuat, la Montreal, 
cu optimile de finală ale probei 
de viteză pentru amatori. Cel 
mai bun timp în aceste serii și 
recalificări l-a realizat francezul 
Daniel Morelon, cronometrat pe 
ultimii 200 de metri cu timpul 
de 11,60. S-au mai calificat în 
sferturile de finală : Iablunovski

(U.R.S.S.), Rossi (Italia), Geschke 
(R.D.G.), Takac (Cehoslovacia), 
Marino (Italia).

în semifinalele probei femi
nine de viteză, cel mai bun timp 
l-a realizat americanca Sue No- 
varra — 12,16 pe ultimii 200 m. 
Al doilea timp : 12,46 l-a reali
zat ciclista sovietică Tamara 
Pilțikova.

în meciul cu R. F. Germania

GIMNASTELE ROMÂNCE ÎN AVANTAJ
CONSTANȚA, 1« (prin telefon).

— In Palatul sporturilor din lo
calitate a început astăzi după- 
amiază întîlnirea internațională 
de gimnastică dintre echipele fe
minine ale României și R.F. Ger
mania, important test în vederea 
campionatelor mondiale de la 
Varna, din octombrie. Publicul 
spectator a fost martorul unei 
întreceri strlnse, în care cele 
două echii>e, de valoare sensibil 
egală, au luptat din răsputeri 
pentru a lua conducerea și a se 
distanța chiar de la programul 
impus, desfășurat în prima zi 
Cu exerciții mai bine executate 
la birnă și sol, gimnastele ro
mânce s-au detașat, după prima 
zi. Ia peste două puncte și ju

mătate, avînd șanse reale de a 
clștiga această întrecere. Iată re
zultatele tehnice după executa
rea programului impus ; pe echi
pe — România 183,55, R.F. Ger
mania 181,00. La individual com
pus, conduce sportiva noastră 
Anca Grigoraș, cu 37,15, urmată 
de Elena Ceatnpelea — 37,10, Uta 
Schorn 37.00, Marcela Păunescu 
36,65. Traudi Schubert 36.35, Eli- 
sabeta Ttircu 36.25. Sîmbâtă sînt 
programate exercițiile liber alese.

Nave STER — coresp.

TURNEUL

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U.R.S.S.: CONSTRUCTORII DE AUTOMOBILE FAC SPORT

Constructorii automobilului
„Moskvici", lucrătorii fabricii 
„Comsomolul leninist" din Mosco
va, au dăruit capitalei sovietice 
încă un Palat al sporturilor. Con
struit din oțel, beton și sticlă, a- 
vind o lungime de 126 m, pe o 
lățime de 36 m și cu o înălțime 
de 5 etaje, noul palat posedă do
tări și amenajări speciale pentru 
practicarea natației, atletismului și 
sporturilor de sală. Pista de atle
tism este acoperită cu Rekortan. 
Toate spațiile sportive au dimen
siuni olimpice.

Noul Palat al sporturilor face 
parte dintr-un întreg complex 
sportlvo-sanitar al uzinelor „Com
somolul leninist", cuprinzînd nu
meroase terenuri și platforme 
pentru practicarea diferitelor spor
turi în aer liber, printre altele te
renuri de fotbal și tenis. în con
strucție se află și un patinoar a- 
coperit. Oamenii muncii din Mos
cova, creatori ai automobilului 
care le poartă numele, au dăruit 
capitalei acest palat sportiv pen
tru a servi la sporirea zestrei în 
vederea Olimpiadei anului ’80.

Iată noul Palat al sporturilor aparținind constructorilor de automo
bile „Moskvici"

MOTOCROSIȘTII ROMÂNI 
ASPIRĂ LA PRIMUL LOC 

ÎN „CUPA DUNĂRII"
Mîine, etapa a ll-a, în municipiu! Gh. Gheorghiu-Dej

După cum se Știe, motocrosiș- 
tii noștri au luat un start bun 
In prestigioasa competiție interna
țională dotată cu trofeul „Cupa 
Dunării", ei ocupînd, în prima 
etapă desfășurată la Budapesta, 
locul secund în clasamentul pe 
națiuni — la o diferență recupe
rabilă — după reprezentativa Ce
hoslovaciei și înaintea redutabi
lelor echipe ale Iugoslaviei, Un
gariei și Uniunii Sovietice. De 
asemenea, cei patru alergători ro
mâni (Aurel Ionescu — 4, Ște
fan Chîțu — 5, Mihai Banu — 
8 si Petre Lucaci — 9) dețin po
ziții fruntașe în disputele indivi
duale.

Dornici de a-șl îmbunătăți per
formanțele, motoclcliștil vizați a 
reprezenta țara noastră la etapa 
a dona a ..Cupei Dunării" (care 
va fi găzduită mîine de munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, în orga
nizarea federației române de spe
cialitate) și-au continuat cu asi
duitate pregătirile. Deoarece țara 
gazdă are dreptul să înscrie în 
concurs două formații, antreno
rul emerit Ion Spiciu a selec
ționat. alături de experimentat» 
sportivi Ștefan Chîțu, Aurel Io
nescu, Mihai Banu, Petre I.ucaci, 
Paul Filipeșcu, Constantin Goran 
și Dumitru Moțișan, candidați la 
prima echipă, pe tinerii .Ernest 
Mulner, Nicolae Arabadgi, Ion 
Popa șl Andrei Benedek, care 
s-au evidențiat în actualul cam
pionat republican. Atît unii cit 
si ceilalți sînt hotărîți să facă

DE TENIS
DE LA TORONTO

TORONTO, IS (Agerpres). — 
In turul trei al probei de simplu 
bărbați, din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Toron
to, olandezul Tom Okker l-a e- 
liminat cu 7—6. 7—5 pe austra
lianul John Alexander, iar spa
niolul Manuel Orantes l-a învins 
cu 6—1. 6—1 pe Ivan Molina 
(Columbia). La simplu femei. In 
sferturile de finală, japoneza Ka- 
zuko Sawamateu a cist i gat cu 6—& 
6—2 partida cu Virgini* Ruzici 
(România). In proba de dubiu 
fete, cunlul Ruzici — Pinto a în
vins cu 1—6, 6—4, 6—3 pere
chea Holaday — Everton (S.U.A.)

Ștefan Chîțu — căpitanul echipei 
naționale a României

uz de întreaga lor capacitate în 
confruntarea cu valoroșii adver
sari de peste hotare, aspirînd la 
primele locuri în această etapă.

întrecerile de duminică ale 
„Cupei Dunării" vor avea loc pe 
un traseu amenajat ia marginea 
municipiului Gh. Gheorghiu-Dej. 
Echipele sînt formate din rite 
patru alergători, care își vor dis
puta întîietatea ia clasa 250 cmc, 
în două manșe, fiecare cîte 30 de 
minute, plus două ture. Progra
mul va fi completat cu un con
curs la clasa națională pînă la 
500 cmc.

Troian IOANIȚESCU

CONGRESUL LIGII 

EUROPENE DE NATAȚIE
în preajma campionatelor eu

ropene de natație de la Viena, In 
capitala Austriei s-a reunit Con
gresul Ligii europene de natație. 
In cursul lucrărilor, s-a luat ho- 
tărîrea ca pe viitor, în cazul In 
care doi concurenți se clasează 
la egalitate, ambii să fie decla
rați învingători, iar dacă acest 
caz intervine cu prilejul unei fi
nale, să se atribuie titlul și me
daliile de aur ambilor concurenți.

R. P. BULGARIA; JUMĂTATE
Cu 50 de ani în urmă, în apro

pierea Sofiei, au fost organizate 
așa-numitele „jocuri olimpice de 
atletism", modestă competiție me
nită să permită selecționarea spor
tivilor bulgari pentru autenticele 
Jocuri Olimpice de la Paris, din 
1924.

Au trebuit să treacă însă 34 de 
ani pentru a se putea înregistra 
cu adevărat primul succes bulgar 
notabil în sportul atletic. La cam
pionatele europene din 1958. Teo
dor Artarski a ciștigat medalia de 
argint la aruncarea discului. Opt 
ani mai tirziu. cu prilejul întrece
rilor continentale de la Budapesta. 
Gheorgni Stoikovski se clasează 
primul la triplusalt, iar Diana Ior- 
gova — a doua ia săritura în lun
gime.

Dar cele mai mari succese ale 
atletismului bulgar au fost obți-

DE VEAC DE ATLETISM
nute la Jocurile Olimpice de la 
Munchen, in 1972. Aceeași Diana 
Iorgova — Ia săritura in lungime, 
și lordanka Blagoeva — la sări
tura in înălțime, au eîștigat me
daliile de argint. O lună mai tir
ziu, la Zagreb, Blagoeva amelio
rează recordul mondial, realiz.ind 
1,94 m. Anul trecut, Svetla Zlate- 
va a parcurs 800 m în 1:57,5 — 
nou record al lumii. Bulgaria a 
obținut locul 3 in întrecerile pen
tru Cupa Europei. Pentru prima 
oară, atletele bulgare au fost invi
tate să concureze in S.U.A. și Ca
nada.

Astăzi, cînd atletismul bulgar 
aniversează o jumătate de veac de 
activitate, aproape 100.000 de oa
meni (majoritatea adolescenți) 
practică diversele probe atletice in 
Bulgaria.

R. P. MONGOLĂ: SPARTACHIADA SATELOR
Cea de a treia Spartachiadă a 

tineretului de la sate este in plină 
desfășurare în R.P. Mongolă. La 
unele discipline a început faza 
finală și in toate așezările, pină 
la cele mai depărtate, se întrec 
luptătorii, arcașii, șahiștii și atieții.

Prima Spartachiadă a tineretu
lui sătesc din R.P. Mongolă a fost 
organizată în 1966. Atit cea actua
lă, cît și cele trecute, se încadrea

ză in eforturile ce se fac pentru 
o răspindire cît mai intensă atît a 
sporturilor tradiționale (călărie, 
lupte și tirul cu arcul), cit și a 
sporturilor clasice, în special a- 
tletismul și boxul. Actuala demon
strație sportivă de mase se înca
drează în manifestațiile închinate 
împlinirii a jumătate de veac de 
existență a Republicii Populare 
Mongole.

LIMITELE RECORDURILOR
Despre limitele 

capacităților umane 
în sport ne scriu a- 
desea cititorii. Prin
tre ei, V. Lăzărescu 
din Galați (Micro 19. 
Bloc Dl, ap. 32) se 
întreabă : „Azi, 10J 
m plat se alearga 
în 9,9 sec. Cît se va 
mai putea coborî ? 
Mîine, să zicem, in 
8 sec. Și pe urmă ?“

Ei bine, deși în
trebări de acest fel 
au chinuit destule 
minți, sîntem ne- 
voiți să acceptăm 
că. în sport, știința 
viitorului este des
tul de rar abordată. 
Viitorologia sporti
vă este o ramură 
nouă, care începe 
însă să elucideze 
problemele perspec
tivei.

Iată, doi savanți 
tineri, .Tanos Brogli 
și Konstantin Nakov 
s-au anleoat asupra 
întrebărilor progre
sului în atletism și, 
pe baza cercetări
lor lor, cine vrea să 
știe unde vor ajun
ge recordurile în a-

nul 2000 trebuie, în 
prealabil, sâ se în
scrie la un curs de 
matematici superi
oare. Potrivit celor 
doi cercetători, re
cordurile mondiale 
nu pot continua la 
infinit: ele urmează 
o curbă evo’i’ 
numită logistică. 
Familia curbelor lo
gistice — spun sa- 
vanții — se carac
terizează prin mo
mentul ineluctabil 
cînd trec din faza 
creșterii progresive 
în faza creșterii de- 
gresive. Aceste 
curbe au un plafon, 
numit de saturație.

Ei bine. tocmai 
acum — după stu
dii comparative e- 
fectuate asupra per
formanțelor atleti
ce înregistrate între 
anii 1952 și 1971 — 
savanțit au ajuns la 
concluzia că atletis
mul mondial a de
pășit momentul e- 
volutiv și că pro
gresul pe care-1 mai 
înregistrează se pe

trece intr-un ritm 
mereu diminuat.

Față de asemenea 
constatări, care de
pășesc firește în se
riozitate obișnuite
le profeții de dile- 
tanți de altădată, nu 
trebuie să ne ară
tăm nici sceptici, 
nici disperați. Ex- 
perții și matemati
cienii înșiși prevăd 
pentru anul 2000. pe 
temeiuri statistice, 
un record de 102 m 
la aruncarea suli
ței, ceea ce nu e 
chiar rău și este 
încă în măsură să 
ne stîrnească uimi
rea !

Cu asemenea pre
viziuni, altele încep 
însă să fie grijile. 
Imaginați-vă cum și 
cît de mari vor tre
bui să arate stadi
oanele secolului 
XXI, dacă aruncă
rile încep să depă
șească suta de me
tri...

V. BANCIULESCU

TELEX «TELEX
în competiția d«* hochei pe gheață 
pentru Cupa „Thum und Taxis*, 
echipa Poloniei a terminat la egali
tate : 3—3 (0—1 3—h. 0—2) cu forma
ția vest-germană E.V. Fiissen. T-a 
Bad Tdltz. echipa cehoslovacă din 
Kladno a învins cu 3—5 (3—2, 2—0, 
4—3) selecționata locală.

în gala de box de la Palermo, ita
lianul Bruno Arcari, campion mon
dial la categoria super ușoară, l-a 
Învins prin k.o. tehnic, în rundul 3, 
pe argentinianul Râul VenerlnL

în turneul internațional de șah de la 
Polianica-Zdroj, după 7 runde, con
duc maeștrii Karasev (U.R.S.S.) și 
Kirov . (Bulgaria) cu p fiecare, 
urmați de Suetin (U.R.S.S.) șl Gar
da (Cuba) cu 5 p. Rezultate din 
runda a 7-a : Garcia — Sznapik 1—0: 
Barez al — Knaat 0—1 ; Karasev — 
Fogoff 1—0 : Kirov — Suetin remi
ză ; Leletinski — Farago 1—0.

Expediția alpiniștilor francezi (o 
echipă formată din ghizi de munte 
de la Chamonix) a Început escala
darea vîrfului Everest din Himalaia. 
Alplniștii francezi au stabilit tabăra 
de bază ne ghețarul Khumbi la alti
tudinea de 5 400 m. în ciuda plodlor 
abundente programul propus a fost 
îndeplinit întocmai, iar materialul 
necesar se află în stare bună. As- 

■* eensiunea nropriu-zisă ne cel mal 
înalt pisc dn lume va începe în luna 
septembrie cînd condițiile meteoro
logice sint favorabile.
Echipa italiană Rari Nantes din 
Neapolc a cîștigat turneul interna
țional de polo pe apă de la Pescara 
învingînd cu scorul de 7—4, formația 
NaLadi din Sori. în partida pentru 
locul 3. Honved Budapesta a învins 
cu 5—3 formația Mladovsk din Za
greb.

Cursa automobilistică de la Castellet 
a revenit echipajului francez Bel-

toise-Jarrier. cronometrat pe distan
ța de 755,300 km in 4 h 10:57 în
vingătorii au concurat pe o mașină 
Matra. La trei ture distanță s-a cla
sat echipajul Pescarolo-Larousse 
(Matra), în timp ce locul 3 a fost 
ocupat de echipajul Ickx-Dell. Re
cordul unui tur de circuit a fost 
stabilit de Beltoise, cu media orară 
de 189,114 km.

Medicul panamez Elias M. Cordova 
a fost ales președinte ai Organiza
ției profesioniste de box ..World Bo
xing Association", cu prilejul con
venției anuale a acestui organism, 
ținută la Ciudad de Panama. E. Cor
dova este prunul latino-american nu
mit în acest post, deținut pînâ acum 
numai de reprezentanți ai S.U.A. 
Delegatul international al WBA este 
Abe J. Greene (S.U.A.).

După 6 etape, în cursa ciclistă 
„Cupa Mărit Baltice" conduce polo
nezul Brojina. urmat de compatrio
tul său Vonsak la 9 sec. Etapa a 6-a. 
Blalistok-Lom (98 km) a revenit 
polonezului Jan Trybala în 2h 13 ”21. 
în clasamentul general pe echipe 
conduce U.R.S.S., urmată de Polo
nia la 1:24.

Din cercurile informate ale Uniunii 
internaționale de ciclism se afla des
pre intenția de a se suprima probele 

semlfond cu antrenament meca
nic la viitoarele campionate mon
diale. Totodată, comitetul director 
al U.I.C., întrunit la Montreal, a de
cis să modifice regulamentul pri
vind controlul antidoping, cu înce
pere de la 1 ianuarie 1975. Astfel, 
dclLștii amatori vor fl testați potri
vit listei de substanțe interzise fixate 
de Comitetul Internațional Olimpic, 
iar cicliștii profesioniști vor fi su
puși controlului pe baza unei liste 
stabilite de comisia medicală a Uniu
nii Cicliste Internaționale.

ACTUALITATEA
LA BASCHET 

Șl VOLEI
în turneul feminin de baschet 

de la Cadiz, echipa Cubei a în
vins cu 94—46 (45—24) formația 
secundă a Spaniei, în timp ce 
selecționata Franței a întrecut cu 
78—67 (42—28) prima reprezen
tativă a Spaniei.

★
La Tallin a început turneul in

ternațional masculin de baschet 
„Memorialul Iuri Gagarin". Iată 
primele rezultate : Cehoslovacia 
— Iugoslavia 85—74 (36:—40) ;
U.R.S.S. — Cehoslovacia 100—68 
(53—27). In meciul cu formația 
Cehoslovaciei, cel mai bun jucă
tor de pe teren a fost sovieticul 
Aleksandr Salnikov, care a reali
zat 24 de puncte.

★
Echipele masculine de volei 

ale Japoniei și U.R.S.S. care se 
pregătesc în vederea campiona
telor mondiale din Mexic, s-au 
întîlnit la Moscova, victoria re
venind sportivilor sovietici cu 
scorul de 3—1 (15—10, 15—8,
13—15, 15—11). în capitala so
vietică se află și reprezentativa 
feminină de volei a Cubei, care 
a întîlnit selecționata secundă a 
U.R.S.S. Au cîștigat voleibalistele 
sovietice cu scorul de 3—1 
(15—11, 15—10, 11—15, 15—6).
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