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Moment important in cronica relațiilor 
tradiționale romăno-bulgare, care I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

deschide noi perspective conlucrării 
frățești dintre cele două popoare,
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in folosul reciproc, al cauzei 
socialismului și păcii in lume

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar geoeral al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Todor Jivkov. prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, au semnat, la 
30 iunie, Ia București. „Declarația 
comună cu privire la vizita ofi
cială de prietenie a delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Populare Bulgaria în Repu
blica Socialistă România" și alte 
documente dc deosebită importantă, 
care vor amplifica și adinei rela
țiile de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Cen-
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Un moment cu profunde sem

nificații al vizitei oficiale în țara 
noastră a delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor Jivkov. 
l-a constituit mitingul oamenilor 
muncii din Capitală, consacrat prie
teniei dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulgaria, 
f.a intrarea în sala Palatului 
Republicii, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov sînt sa
lutați de cei prezenți cu uralc și 
ovații îndelungate, expresie a sa
tisfacției deosebite a întregului 
nostru popor pentru rezultatele 
fructuoase ale intîlnirilor și con
vorbirilor purtate in aceste zile dc 
conducătorii dc partid si dc stat 
ai celor două țări.

Tovarășii Nicolac Ceaușescu și 
Todor Jivkov iau loc in prezidiu. 
I»c asemenea. în prezidiu iau loc 
conducători de partid si 
din cele două țări.

Mitingul a fost deschis 
varăsul Gheorghc Cioară, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capi
talei.

intîmpinați cu deosebită însufle
țire, cu indelungi aplauze și ovații, 
la miting au luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Todor Jivkov,

prim-secretar al Comitetului 
trai al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Cuvintările rostite de cei doi 
conducători de partid șl de stai au 
fost urmărite cu deosebită atentie 
și interes, fiind subliniate în re
petate rinduri cu puternice și în
delungi aplauze.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, și-a încheiat vineri 
Ia prinz. vizita* oficială de priete
nie pe care a efectuat-o timp de 
5 zile în țara noastră. Ia invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, a tovarășului 
Nicolac Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele 
România.

Republicii Socialiste

de stat

de io-

★
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 

Todor Jivkov sosesc împreună 
aeroport, intimpinati de ovațiile 
mii de bucureștcni veniti aici 
ureze un călduros drum bun înal
tului oaspete bulgar. Se flutură 
stcguletc ale celor două (ărî, se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
Jivkov". precum și lozinci închi
nate prieteniei frățești care unește 
popoarele român și bulgar.

După onorul gărzii militare ali
niate pe aeroport sint intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Populare Bulgaria și Republicii So
cialiste România. Răsună 21 de 
salve de salut. Tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Todor Jivkov trec in 
revistă garda dc onoare. La 
scara avionului tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov iși 
string cu prietenie miinile. se îm
brățișează.

Un grup de 
chete de flori, 
și stimei celor 
al patriei, pentru 
poporului bulgar frate și

Miile de cetățeni aclamă 
cu însuflețire.

La ora 13.00, aeronava prezi
dențială bulgară a decolat.

pionieri oferă hu
se mn al omagiului 
mai tineri 

înaltii
cetățeni 
soli ai 
prieten, 
din nou
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ALEKSANDR MITROFANOV (U.R.S.S.) A CÎȘTIGAT DOUA MEDALII DE AUR 
• Ștefan Caban, medalie de bronz la proba olimpică de 3x40 f • Echipa 
României, locul al ll-lea la 40 focuri (g) • Anișoara Matei și Ana Buțu, 

medaliate

mondial

Odată cu decernarea 
de campion continental șt 
daliei de 
tigâtorul probei olimpice de ar
mă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat, va primi ,1 o frumoasă 
cupă oferită de ziarul ,,Sportul".

titlului 
a m«- 

aur, Mircea flea, cif-

campionatele internaționale
MW
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Aleksandr Mitrofanov fiuhlu campion
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cea de a șasea meda- 
fost eiștigată de eeho- 
Kovarik, cu 393 p.

1

I
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Urmărite, în continuare, 
mare interes, întrecerile din ziua 
a doua a campionatelor europene 
de tir au avut în program probele 
de armă liberă calibru redus 3x40 
f (probă olimpică), 40 f poziția în 
picioare și 40 f poziția în genunchi. 
Reprezentanții țării noastre au a- 
vut o comportare frumoasă, obți- 
nînd medalia de bronz prin Ștefan 
Caban la proba olimpică și medalia 
de argint la echipe (Șt. Caban, E. 
Satala. R. Nicolescu. N. Rotaru) 
în proba de 40 f poziția in ge
nunchi. Cea mai bună evoluție a 
inscris-o Ștefan Caban (membru 
al clubului Dinamo București — 
antrenor Viorel Manciu).

continental
Foto : Dragoș NEAGU ■

In general, Ia această armă re
zultatele obținute s-au situat la 
un plafon ridicat, cel mal valoroși 
arătlndu-se țintașii sovietici, În
vingători în cinci din cele șase 
probe. In special, se cuvine a fi 
menționate performanțele lui A- 
leksandr Mitrofanov, dublu cam
pion continental. La 3 x 40 f el a 
tras 1164 p, cu trei puncte sub 
recordul lumii, iar la poziția In 
picioare 381 p, la două puncte de 
cel mai bun rezultat 
(383 p.).

MIINE, IN DIVIZIA A DE FOTBAL

PENULTIMA ETAPĂ Șl MARILE SALE ÎNTREBĂRI
Așadar, ultimele două etape ! 

Intrat in sprintul final, campio
natul primei divizii este mai mult

CI.ASAMF.NTia.
înaintea rundei DE: MIINE

1. DINAMO 32 19 5 R 61—33 43
2. A.S.A. 32 17 4 11 44—36 38
3. Steaua m 15 5 12 59—41 35
4. Univ. Craiova :;•! 13 9 10 46—30 35
5. F.C.M. Reșița 32 15 4 13 52—44 34
fi. Sportul stud. 32 14 5 13 45—47 33
7. Olimpia 32 13 7 12 36—39 33
«. F.C. Argeș 32 14 4 14 49—41 32
9. F.C. Constanța 32 12 7 13 36—43 31

10. „Poli“ Tini. 32 1? 7 13 29—38 31
11. Jiul 32 12 fi 14 38—33 30
12. U.T.A. 88 13 4 15 39—38 30
13. C.F.R. 32 10 10 12 25—32 30
14. Steagul roșu 32 11 7 14 37—28 29
15. „Ua Cj-Napoca 32 10 9 13 25—36 29
16. „Poli“ lașî 32 13 3 16 40—55 29
17. Cliimia 38 10 9 13 34—51 29
18. F.C. Galați yi 10 5 17 25—55 25

decil palpitant, dacă ne aruncăm 
privirile în zona sa Inferioară, a- 
colo unde se zbat pentru „aer"
amw 
I 
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Tirul, sport străvechi p« melea
gurile românești, se bucură de 
un prestigiu recunoscut. El ne-a 
adus prima medalie ollmpicâ de 
aur, iar în ultimi! douăzeci de 
ani numeroși trăgători români 
și-au înscris numele pe tabloul 
de onoare al tirului international, 
cucerind numeroase titluri șl me
dalii la Jocurile Olimpice, cam
pionatele mondiale șl europene, 
ca și la alte competiții de mare 
anvergurâ. Ca o dovadă a pre»- 
tanțel clștigatâ pe plan mondial 
și mal cu seama pe continentul 
nostru o constituie țl făptui că 
forurile internaționale de resort 
ne-au atribuit în patru rinduri 
organizarea campionatelor Eur<£ 
pol: ediția inaugurală din 1955. 
apoi în 1965, 1970 (numai la ta
lere) șl acum, cea de a VU-a e* 
dlțle. Șl de flecare dată orga
nizațiile noastre sportive mu do
vedit la înălțime, a siguriod con
diții de desfășurare Ireproșabile.

$i actuala ediție are la dis
poziție un cadru organizatoric 
perfect. La festivitatea do deschi
dere, de Joi, de-a dreptul Impre
sionantă, cei 150 de sportM din 
24 de țări au fort salutați do pre
ședintele C.N.E.F.S., genera l-lt. 
Marin Dragnea, de față fiind ș( 
Lla Manoliu, vicepreședinta al 
C.N.E.F.S., M1ron Olteana, secre
tar al C.N.E.F.S. și președinte al 
Comitetului de organizare a 
campionatelor europene, ca șl o 
seamă de personalități din lumea 
tirului mondial șl continental, dr. 
K. Hasler (Elveția). președintele 
U.I.T., O. Vlchos (Grecia), vice
președinte al U.I.T., O. Baroni, 
vicepreședinte al U.I.T. șl preșe
dinte al Confederației europene 
de tir, E. Zimmermann (R.F.G.), 
secretar general al U.I.T., J- A. 
Escortai (Spania), P. Glesner 
(Danemarca), membri al prezi
diului C.E.T., Maria Marcos (Spa
nia), președinta comitetului femi
nin al C.E.T.

De asemenea, ieri, în cadrul 
une! ceremonii prilejuită de îm
plinirea a 20 de ani de la orga
nizarea primei K ediții a C.E. 
(București 1955), președintele 
C.N.E.F.S.,’ *■ general-Jt. Marin 
Dragnea, a felicitat pe toți acel 
care și-au adus contribuția la 
propășirea tirului de la noi șl de 
peste hotare, înmînînd In numele 
conducerii C.N.E.F.S. diplome 
do onoare d-nilor dr. Kurt Hosier, 
Georges Vlchos șl Emrt Zimmer
mann. A05L col distinși cu di
plomele do onoare ale C.N.E.F.S. 
au mulțumit și au subliniat con 
trlbuția adusă de mișcarea spor
tivă romanească la răsplndlrea 
șl consolidarea acestui sport. Iar 
cele două modalii (Mircea flea 
— aur șl Eugen Satala — argint) 
cucerite de dof tineri sportivi 
român! !■ prima zl a CE. au va
loare de simbol la sărbătorirea 
acestui jubileu.

I 
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In stirșit, 
lie de aur a 
slovacul P. ____,_ ____
(R. M. 396 p) la poziția in genun
chi.

In cadrul campionatelor interna
ționale, in proba feminină de pis
tol standard unde a ieșit câștigă
toare I». Kotroczo (Ungaria), ro- 
.mâncele Anișoara Matei și Ana 
Buțu au ocupat locurile doi șl, 
respectiv, trei.

Ultimele două zile de competiții 
la poligonul Tunari programează 
alte întreceri atractive. Azi. de pil
dă, se va disputa pasionanta pro
bă de pistol viteză a campionatelor 
internaționale ale României, Iar 
miine, campionatele europene se

C. COMARNISCHI 
T. RABȘAN

cel puțin 8 echipe. Și se pare că 
această rundă de miine, penultima, 
sau a 33-a dacă vreți, va rezolva 
în mare măsură și destinul celor
lalte două echipe care vor însoți 
eterna lanternă. F. C. Galați, în 
divizia a doua.

Meciurile zilei vor fi, deci, cele 
pentru zona retrogradării. Și din 
acest punct de vedere toate... dru
murile speranței duc la Rm. Vîl- 
cea, Satu Mare, Cluj-Napoca și 
București. Pe malul Oltului, vîl- 
cenii vor forța în ultimul lor joc 
acasă reduta brașoveană prinsă și 
ea de ..flăcările" retrogradării ; la 
Satu Mare, universitarii clujeni 
vor să scoată punctul pierdut în 
tur acasă ; la Cluj-Napoca, fero
viarii se gîndesc că victoria le 
este absolut necesară în disputa 
cu „Poli" Timișoara, pentru că se 
pot întîmpla atitea prin jocul re
zultatelor ; iar la București, lide
rul știe că este campioană și că 
orgoliul său o obligă, dar studen
ții ieșeni vor fi un adversar difi
cil în goana lor după punctul de 
aur. Gu gîndul la „Cupa U.E.F.A."

I g

vor juca miine la Pitești. Craiova 
și Petroșani patru formații cu mari 
șanse pentru a avea un sezon in
ternațional de toamnă. Rămîne să 
vedem care vor fi verdictele zilei 
de miine, și implicit, dacă cam
pionatul își va încheia conturile 
în zona sa fierbinte cu o etapă 
mai devreme. E. parcă, greu de 
crezut că se vor limpezi toate lu
crurile in jocurile de miine.

Această penultimă etapă se a- 
nunță extrem de echilibrată, 8 
din cele 9 jocuri avind implicații 
serioase asupra ambilor poli ai 
clasamentului. Miine seară vom 
ști, probabil, cit de spectaculos si 
de dramatic va fi ultimul rund. 
(M. M. I.). (Continuare Ln pag. a S-a)
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LA TULCEA: fINALA PENTATLONULUI ATLETIC ȘCOLAR, 0 REUȘITA

CHIMIA RM. VILCEA 
OLIMPIA SATU MARE 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
DINAMO

PROGRAMUL ETAPEI
— STEAGUL ROȘU
— „U* CLUJ-NAPOCA
— „POLI* TIMIȘOARA
— POLITEHNICA IAȘI 

(stadion Dinamo)
SPORTUL STUDENȚESC — F. C. CONSTANȚA

(stadion Republicii)
JIUL — A. S. ARMATA TG. MUREȘ
UNIVERSITATEA CRAIOVA — F. C. M. REȘIȚA
F. C. ARGEȘ — STEAUA
U. T. A. — F. C. GALAȚI

Toate partidele încep la ora 17,30.

.^\\\\\\\\\\\\^^^^^ \\\\\\\\\\\\\\\\\;>\\\\\\\\\\\\\\\\

TULCKA, 20 (prin telefon). Orașul 
de la porțile Deltei a găzduit timp 
de două zile, joi șl vineri, finala pe 
țară a pentatlonului atletic școlar. 
Competiția, organlzătă de către C.C. 
al U.T.C., In colaborare cu M.E.L șt 
C.N.E.F.3., a constituit un succes a! 
sportului școlar In general, al atletis
mului In special. Este de ajuns să a- 
rătăm, In sprijinul acestei afirmații, 
că actuala ediție, a vn-a, a pentatlo
nului atletic școlar a atras in Între
ceri aproape 350 000 de elevi din licee 
și școli profesionale, că prin Inter
mediul ei un număr de 15 000 de elevi 
au cucerit insigna „Cercurile olim
pice" gradul III.

Participant!!, băieți și fete, repre
zentanți a 14 județe (Bacău. Bihor. 
Brăila, Caraș-Severin. Constanța, Ga
lați, Gorj. Iași. Neamț, prahova. Si
biu. Suceava, Timiș șt Vilcea). care 
au ctștigat dreptul de a lua parte la '

această finală, au oferit celor pre
zent!. pe cochetul stadion „Delta" dtn 
localitate, întreceri dtrze, încheiate 
uneori cu rezultate promițătoare. 
Iată, de pildă. In cursa de 100 m 
plat, concurentul Doru Buzatu (Ti
miș) a realizat timpul de 11,0. Exce
lentă performanța Iul Vlrgll Iurăscu 
(lași) la înălțime : 1,94 m — locul se
cund loan Merlușcă (Iași) 1,88 m. Am 
mai aminti de 6,60 m la „lungime" 
realizați de Radu Pantaziu (Timiș).

La înălțime fete am urmărit o fru
moasă dispută între șapte eleve, care 
trecuseră toate 1,50 m. A clștigat Mi- 
haela Șerban (Brăila) cu 1,70 m, In- 
vingînd-o pe Lucia Boboc (Sibiu), 
care a obținut 1,67 m. Remarcăm 
performanțele Veronicăl Dervelian 
(Suceava) 11.46 ni la greutate șl Ma
rianei Banciu (Sibiu) 12.6 pe 100 m 
plat.

La sfîrșitul întrecerilor, pe primele 
trei locuri ale pentatlonului atletic 
școlar s-au clasat următoarele echi
pe : fete : 1. Brăila (Lie. G. Murgoci). 
2. Timiș (Lie. nr. 1 Timișoara). x. 
Siblu (Lie. O. Goga) ; bălețt : 1. Ti
miș (Lie. nr. 1 Timișoara), 2. Iași 
(Lie. nr. 8), 8. Constanța (Grupul
școlar cooperatist).

Ctștlgătorilor le-an fost oferite cu
pe, diplome șl premii din partea 
C.C. at U.T.C., C.N.E.F.S. și a orga
nelor locale.

Subliniind că n-au fost omise ntet 
activitățile educative (o excursie in 
Deltă, vizitarea muzeului din Tulcea). 
menționăm că, la reușita finalei, și-au 
adus contribuția toți factorii cu atri
buții din județ. Însuși primarul ora
șului Tulcea, tov. Ion Andronacha-

Modesto FERRAR1N1 J



□IM SPORTURILE— J, DECATLONUL DE ORIENTARE",
0 ACȚIUNE CARE MERITĂ GENERALIZATĂ

MIINE, incepind

DE LA ORA 9,30

LA BAZA DE MODELISM DE LA BĂNEASA
SINT AȘTEPTAȚI PRIMII OASPEȚI

DEMONSTRAT!!
AVIATICE

LA PLOIEȘTI
Aerodromul de la Strej- 

nlc al aeroclubului „Gheor
ghe Bănciulescu" din Plo
iești va găzdui mîine, ince
pted de la ora 9,30, deschi
derea festivă a taberei de 
vară eu profil aviatic, or
ganizată de C.C. al U.T.C., 
ta colaborare cu Aeroclubul 
Central Român. Zecile de 
tineri care vor urma cursu
rile de zbor cu motor ji 
parașutism, 
vor asculta, 
ordin de zi. 
fi urmată de 
ting aviatic,

băieți ți fete, 
mîine, primul 

Festivitatea va 
un frumos mi- 

__ „ ______  la care iși vor 
da concursul cei mai buni 
aviatori sportivi din Ploiești 
șl invitați din alte aeroclu
buri.

Deschiderea demonstrați- 
flor o vot face cei mai ti- 
neri iubitori ai aviației, ae- 
ranodeliștii de la Casa pio
nierilor. Vot urma demon- 
«trații de planorism, de zbor 
cu motor șl parașutism, evo
luții individuale șl ta for
mație, acrobații de taaltă 
dasă. Printre cei ce iși vor 
etala măiestria cu acest pri
lej se numără Ștefan Calo
tă, maestru emerit al spor
tului, Mihai Albu, Octavian 
TUici, la zborul cu motor. 
Constantin Andrei, Romeo 
Vlădescu, Gh. Savastre, de
ținători ai insignelor de aur 
eu diamante pentru plano
rism. Victoria Leonida, Ion 
Bucurescu, Coralia Tânăso- 
iu, din lotul republican de 
parașutism ți alții.

Printre invitații de onoare 
la serbarea aviatică de la 
Ploiești se află și soția ți 
fiica celebrului zburător ca
re a fost Gheorghe Bănciu
lescu și al cărui nume 11 
poartă cu cinste aeroclubul.

V. T. MUREȘ

Ing. AUREL DULA, PETROȘANI, 
resant I in cinstea Zilei Minerului, în zi
lele de 2—3 august va fi organizată In 
orașul dv. prima Intllnlre pe țară a co
lecționarilor de Insigne sportive. Cel ce 
doresc să afle amănunte, să vă scrie pe 
■dresa : str. Cor pa ți nr. 1. Presupun că 

acțiunea va avea succes, mai oles că vor 
avea loc schimburi de Insigne, otit de 
mult dorite de colecționari.

MIRCEA DUMITRESCU, PLOIEȘTI : 
om mulți prieteni. Dar n-am auzii pe nici 
■nul dintre el să spună că nu sînt spe
cialiști in fotbal-. Le cereți prea mult. 
Orice vor recunoaște, In afară de lucrul 
acesta I Nu vă supârațl, dar bănuiesc 
că nici dv. nu constituiți o excepție In 
această privință. Despre Constantin, ao* * 
lualul portar al lol F.C.M. Reșița, vreau 
po vă Informez că ei s-a născut In urmă

Handbalul românesc are, in 
sfirșit, o carte care e mai mult 
decit cronica detaliată a unui stră
lucit palmares. Colegii noștri Că
lin Antonescu și Ilristache Naum 
au marele avantaj de a fi fost 
martori nemijlociți, participanți, 
timp de 15 ani, la minunatele is
prăvi ale unor extrem de dotate 
generații de sportivi care au trans
format un joc de origine germană 
și de tehnică cehoslovacă intr-o 
scoală românească, invidiată și as
tăzi larg imitată pe tot globul pă- 
mintesc.

„A fost odată un meci de hand
bal" (titlu căruia graficianul i-a 
adăugat pe copertă, in mod sem
nificativ, un semn de exclamație) 
cuprinde povestea aproape mira
culoasei evoluții a acestui sport 
in țara noastră de la începuturi 
foarte modeste pină la bilanțul 
nec plus ultra la care au ajuns — 
cu multiplele medalii de cam
pioane mondiale — echipele femi
nine șl masculine ale României.

Autorii — pasionați ai jocului 
și reporteri frenetici — descriu an
trenant momentele culminante ale 
competițiilor importante, care au 
subliniat meritele handbaliștilor 
noștri și le-au gravat numele in 
memoria opiniei publice sportive, 
dincolo de cifrele statisticii. Citi
torul retrăiește, cu plăcere, glo
rioasele marșuri care au dus e- 
chipele tării pină pe cele mai 
înalte trepte ale faimei sportive. 
Relatările sînt personale, pline de 
culoare și fantezie, oferind o lec
tură savuroasă.

Tabele statistice si un amplu 
fascicol fotografic completează vo-

Spicuim din cuprins :
FOTBAL • „Dudu Geor

gescu, golgeterul Europei !**
• „Sprint final în campio
nat» • „Șansa de calificare 
se joacă in continuare...!“. 
Imagini de la întîlnirile cu 
Scoția și Danemarca. •

BOX • Simion Cuțov șl... 
ceilalți campioni europeni.

RUGBY • „20 de ani pen
tru un titlu...* — fotorepor
taj cu rugbyștii de la Farul 
Constanța.

GIMNASTICA • „Inele d« 
aur și argint* — doi maeștri 
al gimnasticii românești : Dan 
Grecu și Mihai Borș.

HANDBAL • Timișoara, 
sursă inepuizabilă de talente.

BASCHET • „După 20 de 
ani, I.E.F.S. din nou cam
pioană !“.

Rubricile „VIAȚA SPORTI
VA- și „SPORT MAGAZIN* 
completează acest interesant 
număr al revistei „SPORT*

ru 24 de ani, într-o comună de lingă 
Ploiești. Un timp, pînă în voro lui 1972, a 
aparat poarta echipei F.G Constanța.

ARISTIDE BANU, OLTENIȚA. Arbitrul 
Gheorghe Llmona împlinește 50 de ani. 
Ia 29 iunie. Sînt convins câ numărul fe-
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Vizitînd baza de modelism de la 
neasa-lac, aleea Mateloților nr. 2. 
găsit aici o atmosfera de șantier, cu 
betoniști, zugravi, vopsitori aflați în pli
na activitate. L-am Intîinit, dînd Indica
țiile cuvenite, pe secretarul general ol 
federației de specialitate, Ion Bobocel, 
căruia l-am solicitat amănunte cu pri
vire la mersul lucrărilor.

„Efectuăm o reamenajare a bazei mo- 
delistîce Băneasa-lac, creînd cele mai 
bune condiții pentru ca iubitorii acestor 
sporturi, copiii care tșl îndreaptă pașii 
spre profesii tehnice de mare utilitate, 
»ă-șl poată petrece timpul vacanței de 
vara, aici, in mod cît mai plăcut șl mai 
ales cu folos. Esîe adevărat, s-a Intrat 
deja in vacanță, noi am început cam 
tîrziu lucrările, datorita unor condiții 
obiective, dar ne-am concentrat eforturile 
pentru ca în cîteva zile să fim tn mă
sură de a primi oaspeți : constructorii de 
modele — aeromodele și navomodele — 
din 15 secții bucureștene nominalizate".

Practic, ce le veți oferi ? — l-am între
bat pe interlocutor.

„Este vorba, în primul rînd, de refa
cerea pistei speciale pentru zborul aero- 
modelelor captive, vopsirea împrejmuirii 
de protecție, reamenajarea a nouă cu- 
șete-ateller, pentru pregătirea modelelor.

UN NOU RECORD IN
Aeromodelismul devine tot mai 

spectaculos odată eu dezvoltarea 
categoriei R/C, modele radio-co- 
mandate, sau mai precis, pilotate 
prin stații de radio emisie-recep- 
tie. în aceste zile, federația noas
tră de specialitate a omologat un 
interesant și valoros record in a- 
ceastă categorie. Este vorba de un 
zbor de distantă, radio-comandat, 
executat de Constantin Apăvăloaie 
din Asociația „Aripile" din Brașov. 
Constantin Apăvăloaie este pilot 
planorist și unul dintre aeromode- 
liștii care s-au afirmat în ultima 
vreme în domeniul mai multor 
categorii. Modelul cu care a sta
bilit noul record este de construc
ție originală, echipat cu o stație 
multicomandă. Decolarea s-a fă
cut de la Sînpetru. Modelul a luat 
înălțime. îndrcptîndu-se. dirijat, 
spre nord. Două mașini oficiale au 
început urmărirea pe șosea. Apa
ratul a survolat comunele Lunca 
Clinicului, Ozun, Sîntion Lunca, 
Moacșa, urmărit cu multă cu
riozitate de localnici, și a aterizat 
lingă comuna Dolnic. După calcu
lele comisiei de arbitri, condusă 
de Dumitru Ivancea. maestru al 
sportului, au fost parcurși 34,800

licitărilor va fi infinit mai mare decit 
acel al... reproșurilor.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Co de obi
cei, pe fază : cu toate că s-a accidentat 
și n-a jucat in ultimele etape, Dudu 
Georgescu a cîștigat „Gheata de aur*  : 

O realizare
Și-un succes frumos, 
Deci, și o urare : 
Poart-o sănătos I

DAN CRETAN, TG. JIU. La timpul 
pectiv, oți avut dreptate. Acum, 
vile sînt depășite.

ERNO KISS, TG. MUREȘ. De când a 
îmbrăcat tricoul naționalei de 
Sătma rea nu li n-a cunoscut 
amar al Infrîngerii. li doriți, 
nuare, același succes, lui 

res- 
lucru-

fotbal, 
momentul 
In conți*  
naționalei

A apărut revista

««v

noastre I Dor, ietă și adresa dv. — str. 
Colentina nr. 8, etaj II, op. 3 — pentru 
a primi scrisori de la olți slmpatizanțl ai 
echipei AS.A. Tirgu Mureș. O să le răs
pundeți la toți I Să știți că numărul 
a crescut In timpul din urmă I

lor

MARIN TOCIU, BUCUREȘTI. Finala 
la Wimbledon, dintre Stan Smith și 
Nâstase a durat 5 seturi. Despre ea 
spus că a fost cea mai frumoasa finală 
din Istoria Wimbledonulul.

DUMITRU DOBRONICA, BUCUREȘTI. 
La 20 de ani, este cam tfrziu pentru a 
urca scările ringului. După numai cîțlva 
ani, ar trebui sâ le... coborîți. Dar, slnt 
atîtea alte sporturi pe care le-ați putea 
practica, fără a avea ca obiectiv perfor
manța, ci sănătatea dv., simpla plăcere 
de a practica un exercițiu fizic. Avem 
nevoie și de campioni mondiali — fără 
îndoială — dar Intîi este nevoie de oa
meni viguroși, curajoși, tenace, formați și 
prin sport. Competițiile de masă vă aș
teaptă I

de 
Hie 
s-a

Uustroții : N. CLAUDIU
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Apoi, pe malul lacului, va fi amenajat 
un ponton plutitor și culoare balîzate 
pentru evoluțiile novomodelelor. Cit pri
vește clădirea, ea a fost, după cum ve
deți, frumos zugrăvită și este dotata cu 
atelier mecanic, atelier de proiecție, o 
sala de lucru de peste 70 m.p., cu opt 
mese mari și, de asemenea, avem în o- 
menajare un spațiu acoperit pentru clu
bul constructorilor amatori, aflat în or
ganizare. Dorim ca baza de la Baneaso 
sâ fie o adevărata casa a tehnicii și 
sportului, un loc de îndrumare a tinerei 
generații spre activități practice, spre 
munca. Pentru aceasta vom pune un ac
cent deosebit pe procesul de educație 
a tinerilor ce vor veni aici".

Deci, care este programul pentru va*  
canțâ ?

„Vor fi organizate, paralel cu procesul 
de instruire, demonstrații pentru publicul 
venit la ștrandul alăturat, competiții, 
cursuri de perfecționare. Aș vrea să 
adaug, în încheiere, faptul că am primit 
un sprijin deosebit pentru reamenajările 
ce le facem din partea Consiliu
lui popular al Municipiului București, 
C.M.B.E.F.S., precum și 
ciațiilor sportive Grivița 
nâtoarea*.

din partea aso- 
Roșie și Semă-

TONCEANUViorel

AEROMODELISMUL R/C
km, față de 14,660 km cit era 
vechiul record. Performanta con
stituie un Îndemn pentru alte ten
tative.

CARTEA HANDBALULUI

I

8

$

în ultimele luni, la capătul 
fiecărei săptămîni, pădurea 
Dumbrava Sibiului trăiește ten
siunea unor mari întreceri spor
tive. Mii de elevi, băieți și fete,' 
sînt angrenați într-o competiție 
de amploare — „Decatlonul de 
orientare". Organizat din iniția
tiva secției Electro Sibiu (pre
ședinte Heintz Dezideriu), cu 
concursul C.J.E.F.S., această ac
țiune cuprinde zece concursuri 
de orientare, de la inițiere pină 
la grade de dificultate medii, și 
este deschisă elevilor din școlile 
generale și licee, grupați pe pa
tru categorii de vîrstă. Eșalona
rea concursului se face pe o pe
rioadă de 6—7 luni, întrecerile

ACTUALITĂȚI MOTOCICLISTE
Sfirșitul acestei săp

tămâni este bogat în 
evenimente motoci- 
cliste. In trei locali
tăți din tară — Bucu
rești, Zărnești, Brăila 
— au loc 
motocros, 
dirt-track. 
amănunte 
la fiecare

întreceri de 
viteză și 
Dar Iată 
referitoare 

din ele :

• MOTOCROS. La 
Zărnești, A. S. Tor
pedo organizează, 
mîine, duminică, pri
ma ediție a întrecerii 
de motocros deschisă 
motoretelor și dotată 
cu „Cupa Mobra". In
teresul de care se 
bucură această com
petiție este ilustrat de 
faptul că la startul ei 
s-au înscris pînă a-

cum alergători din 
Brașov. București. SI. 
Gheorghe, Cimpulung, 
Ploiești ș.a.

• VITEZĂ. Iubito
rii sportului cu motor 
din Capitală vor pu
tea urmări mîine un 
interesant concurs de 
viteza pe circuit în 
cartierul Tei-Toboc 
(capătul liniilor de 
tramvai 16 și 17). 
Este vorba de cea de 
a doua etapă a cam
pionatului republican 
de viteză pe circuit 
(prima a avut loc du
minica trecută la Re
șița). în afara catego
riilor de 70. 125, 175, 
250 și 500 cmc. spec
tatorii vor asista și la 
o atractivă întrecere

s; ♦ H NAW»

SiMBATA

FOTBAL. Terenul Sirena, 
ora 17 : Flacăra roșie — Si
rena (Div. C) ; terenul „B. 
Văcărescu*, ora 17 : Automa
tica — Șoimii TAROM (D1V. C).

A FOST ODATA
UN MECI 

DE HANDBAL!

tumul, transformindu-l intr-o a- 
devărată monografie a handbalu
lui românesc (a cărui geneză e, 
pentru prima oară, mai pe larg 
prezentată intr-un capitol intro
ductiv).

Volumul — a cărui copertă e 
ilustrată de celebrul zimbet viclean 
al lui Cornel Penu, in postura sa 
demoralizantă pentru adversar — 
nu va lipsi desigur din biblioteca 
nici unui iubitor al handbalului 
(acceptind că ei nu sînt mai multi 
decit 4 000 cite exemplare au fost, 
cu zgircenie, tipărite !). (vib)

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCU
RAREA BILETELOR LA TRAGEREA 
SPECIALA LOTO DIN 24 IUNIE 1975

Numai azi șl luni vâ mai puteți 
procura biletele pentru tragerea spe
cială Loto din 24 iunie 1975.

Pe lista de cîștigurl slnt Înscrise 
autoturismele Dacia 1300 șl Mosk- 
vicl 408/412, excursiile in U.R.S.S., 
R. D. Germană șl Cehoslovacia, pre
cum șl premiile în bani.

Se extrag 58 de numere cîștigătoa- 
re.

Important 1 Se acordă cîștigurl 
pentru 3 numere din 22 din ambele 
extrageri a Vl-a și a vn-a.

Variantele de 15 lei participă la 
toate extragerile.

Alte amănunte asupra tragerii gă- 
slli tn prospectele tragerii, existente 
In toate agențiile Loto-Pronosport.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 20 IUNIE 1975

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
1.485.697 lei din care 807.320 lei report.

Extragerea I : 63 64 34 37 “ “
75 șl 31.

Extragerea a H-a
45 21 27 86.

Plata cîștigurilor 
tragere se va face 
tală incepind de la 
august 1975, în țară de la 3 iulie la 
20 august 1975.

Plata cîștigurilor prin mandate poș
tale se va face începind aproximativ 
de la 3 Iulie 1975. 
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ii fi I: 36 65

această 
în Cupi

pentru 
astfel : 
30 iunie — la 20

contînd și ca activități în cadruj 
competițiilor sportive de masă- 

în prezent, întrecerile sînt tot 
toi. Copiii de 8—9 ani aleargă 
pe traseele lor, poteci cu semne 
pe măsura cunoștințelor pe caijp 
le au, iar cei avansați au puâ 
mîinile pe hărți și busole, 
zultatele obținute deja depașesd 
așteptările: la „Decatlonul <& 
orientare" au luat parte — pînă 
acum — peste 7 000 de partiefr 
panți. Este un bilanț care în*  
deamnă la generalizarea acestei 
inițiative.

DUMITRU CERCHEZEANU 
secretar general adjunct 

al F.R.T.A.

a motocicletelor ctț

• DIRT-TRACK.’ 
Cei mai buni motoci- 
cliști al tării — spe
cialiști ai alergărilor 
de viteză pe piste de 
zgură — dintre care 
amintim pe Gh. Sora,1 
Ion Bobîlneanu, Cor
nel Voiculescu. Ion 
Marinescu — se vor 
întrece azi și miine — 
in două concursuri iff- 
ternaționale — cu mo- 
tocicliști din Bulgaria,’ 
R. D. Germană și Un
garia.

Concursul de astăzi 
are loc Ia București 
(pe pista stadionului 
Metalul din cartierul 
Pantelimon), iar cel 
de mîine la Brăila 
(stadionul Progresul).

BASCHET. Sala Floreasea, 
ora 15 : Ungaria — Bulgaria, 
Cehoslovacia — Bucureșll (ju
nioare), România — Polonia, 
U.R.S.S. — H.P.D. Coreeana 
(meciuri in cadrul campiona
tului internațional feroviar 
feminin).

JUDO. Sala de jocuri a Li
ceului 35, ora 17 : concurs 
internațional pentru echipe 
de juniori (Dynamo Berlin, 
Șc. sp. 1 șl două selecționate 
bucureștene).

IR. Poligonul Tunari, ora 
; Campionatele europene 
proba de armă standard 

3 X 20 f ; campionatele inter
naționale ale României — 
probele de pistol viteză (am
bele manșe) și pușcă stan
dard 3 X 20 f (femei și ju
niori).

DUMINICA
Stadionul Tineretului, % 

ora 9 : închiderea anului 
sportiv școlar și dc pre
gătire a tineretului pentru 
apărarea patriei.

ATLETISM. Palatul telefoa
nelor, ora 8 : start în ediția a 
XXX-a a „Circuitului de marș
P.T.T.".

BASCHET. Sala Floreasra, 
ora 8,30 : jocurile finale ale 
campionatului Internațional 
feroviar feminin. (La ora 13, 
meciul pentru locurile 1—2).

CANOTAJ. Lacul Herăstrău, 
ora 8 : „Criteriul speranțelor-.

FOTBAL. Stadionul ..Repu
blicii*,  ora 15,30 : Sportul stu
dențesc — F. C. Constanța 
(tineret-speranțe), ora 17,30 ; 
Sportul studențesc — F. C. 
Constanța (Dlv. A) : stadionul 
Dinamo, ora 15 : Dinamo — 
Politehnica Iași (tineret-sp*»-  
ranțe), ora 17.30 : Dinamo — 
Politehnica Iași (Div. A) ; 
terenul Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — Voința Bucu
rești (Div. B> ; stadionul Giu- 
lești, ora 11 : Rapid — Me
talul (Div. B) ; terenul Laro- 
met^ ora 11 : Tehnometal — 
Olimpia Giurgiu (Dlv. C) ; 
terenul Voința, ora 11 : 
I.O.R. — Azotul Slobozia 
(Div. C) ; terenul Triumf, 
ora 11 : Triumf — Electroni
ca (Div. C).

TIR. Poligonul Tunari, ora 
8,30 : campionatele europene 
— proba de pistol calibru 
mare 30 -Ț- 30 f ; campionatele 
internaționale ale României 
proba de armă standard 60 f 
culcat (femei șl juniori) : ora 
14 : festivitatea de închidere 
a campionatelor europene șl 
a campionatelor internaționale 
ale României.

TT



CE DĂM SPORTULUI, CE PRETINDEM DE LA SPORT ?
g „Pentru fiecare comunist, pentru fiecare cetățean, munca este o 

datorie fundamentală, de onoare. Fiecare trebuie să dea dovadă de o 
înaltă conștiință profesională, competență, spirit creator, dăruire 
pasiune in muncă ; totodată, trebuie să manifeste combativitate și intran

?•
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sigență față de manifestările de indisciplină, superficialitate și lipsă de 
răspundere în muncă*.
(Din CODUL PRINCIPIILOR Șl NORMELOR MUNCII Șl VIEȚII 
COMUNIȘTILOR, ALE ETICII Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE)

«W.WWWW

1

DATORIA DE A APARA CU DEMNITATE
SI RĂSPUNDERE CULORILE
L»

Cc-și poate dori mai mult un 
linăr sportiv decît să se numere 
printre puținii aleși să apere 
tigiul culorilor românești în 
nele internaționale ? Firește, 
mul spre acest țel nu este 
neted și nici lesnicios, ci 
supune existența — alături de vo
cație, de talent 
strictă a 
indirjilă, 
mare și 
perseverentă și tenacitate, ambiție 
Si credință in izbindă, cumpătare 
«i responsabilitate. Toate succesele 
de prestigiu, toate marile perfor
manțe și împliniri pe coordona
tele sportului sint rodul unei fe
ricite contopiri a acestor indispen
sabile elemente care alcătuiesc 
substanța acelei dragoste de sport 
curate, fără frontiere și condi
ționări.

Făcîndu-și o datorie de onoare 
din reprezentarea demnă a culori
lor patriei, numeroși sportivi ro
mâni au îmbogățit și îmbogățesc 
continuu recolta de trofee, con
tribuind astfel la creșterea presti
giului internațional al sportului 
nostru. Nume de atleți și atlete, 
de handbaliști și handbaliste, de 
boxeri, luptători, caiaciști și

pres- 
are- 
dru- 

deloc 
pre-

și respectarea 
unor exigențe : munca 

pasiune» dorința de afir- 
devolanienl inalterabil.

ca-

ASPIRAȚII ȘI
Scrima se situează printre ramurile 

sportive în care munca perseverentă, 
spiritul de dăruire și de fair-play 
trebuie să se afle într-o continuă ar
monie, condiții elementare ale împli
nirii șî detașării valorice. între scri
meri, floretista Suzana Ardeleanu ne 
oferă un minunat exemplu...

Explicația rezidă în felul cum a 
fost educată în familie, in școală, în 
secția de scrimă a maestrului dc ar
me, Alexandru Csipler.

Ne spunea, in anii de început in 
sport ai viitoarei titulare a echipei 
României, tatăl Suzanei : „Sintern 
fericiți, pentru că fetița noastră are 
o veritabilă vocație pentru corecti
tudine. în joc, în relațiile de familie, 
peste tot în societate, la ea n-au ieșit .v . - neîn evidență manifestări care să 
creeze -«probleme*  de educație".

Iar antrenorul Csipler a ținut 
completeze : „Suzana face parte din 
acea categorie a copiilor foarte buni 
pentru care a fi corect reprezintă 
prima îndatorire în relațiile cu co
lectivitatea ; un model pentru Școa
la sportivă din Satu Mare !"

Suzana Ardeleanu a fost astfel în 
măsură să aspire la poziții de frunte 

sport —- campioană a țării Ia ju- 
■foare, încă din anul 1963, apoi titu
lară în echipa de senioare a clubului 
Steaua, multiplă campioană a țării 
și a Europei, componentă a forma
ției României, care in 1969, la Hava
na șl-a înscris numele printre cam
pioanele lumii !

să

de tenismani. gimnaste și 
de voleibaliști, rugbyșli 

de trăgători, 
scrimeri sînt

noiști, 
gimnaști, 
sau canotori, de trăgători, po
picari. sau scrimeri sint rostite 
cu admirație și respect în tară 
și dincolo de hotare. Lista lor este 
atît de încărcată, incit nu ne 
încumetăm să o reproducem. 
Pregătirea lor minuțioasă și fără 
rabaturi, realizarea 
tate de valoare 
fruntări pe plan 
dus o unanimă 
trecut mult timp 
a atribuit fostei 
pice la atletism, Lia Manoliu, pres
tigiosul „Trofeu fair-play“, care nu 
reprezintă doar 
dus unei lungi 
tive, încheiată 
deopotrivă un 
de recunoaștere 
dragostei constante pentru 

abnegației și

unor rezul- 
în marile con- 
mondial le-a a- 
pretuire. Nu a 

de cind UNESCO 
campioane olim-

un omagiu a- 
cariere spor- 

in glorie, 
măgulitor 

fidelității

ci 
act

Și 
sport, 

cu 
care sportiva româncă a slujit cu- 

' ' ’ " ' alti
sportivi nu muncesc acum cu ad
mirabilă sirguință, la virste la 
care de obicei se spune adio per
formanței, pentru a reprezenta la 
cote ridicate culorile tării ?

Dacă avem motive să ne rnin- 
drim că majoritatea sportivilor

a

a

dăruirii

lorile patriei sale. Dar ciți

ÎMPLINIRI
Aspirațiilor sale in sport, realizate 

printr-un volum de muncă constant 
ridicat, prin seriozitate și talent, i-a 
adăugat în anii din urmă o alta, de 
fapt o împlinire la fel de meritată : 
absolvirea, în vara trecută a Institu
tului de Educație Fizică și Spoil. 
Profesoara de educație fizica Suzatia 
Ardeleanu promite să fie, șj în a- 
ceastă calitate, un exemplu de corec
titudine pentru elevi, pentru colegii 
și colegele de Ia catedră.

Și ar fi de amintit o latură a vieții 
șî activității apreciatei noastre spor
tive, aceea de soție. Suzana Ardelea
nu este căsătorită tot cu un sportiv, 
floretist la același club. Steaua, în 
care îșj desfășoară și ea pregătirea, 
împreună cu Ștefan Ardeleanu, ea a 
întemeiat un cămin dintre cele mai 
reușite, bazat pe o temeinică cunoaș
tere reciprocă (au activat în spori, 
la Satu Mare, sub bagheta aceluiași 
antrenor...), pe o prețuire sinceră și. 
mai ales, pe o afecțiune plină de 
gingășie.

In cazul Suzanei 
de altfel

— caArdeleanu
al multor sportivi de per

formanță de Ia noi — intre aspirații 
și împliniri există o strinsă corelație, 
întemeiată pe muncă, pe conștiincio
zitate, pe dorința nemijlocită de a 
împlini pilduitor o îndatorire civică 
și de a respecta principiile etice ale 
societății noastre.

Tiberiu ST AMA

NAȚIONALEI
noștri au o astfel de mentalitate 
vizavi de pregătire 
zentarea cu cinste a 
ționale, ni se par 
stridente și străine

și de repre- 
culorilor na- 

cu atît mai 
unele mani

festări de neseriozitate în pregă
tire, de punere a intereselor per
sonale mai presus de cele colec
tive, de dezertare de la îndato
ririle pe care orice sportiv valoros 
(pentru a cărui perfecționare s-au 
făcut ani în șir investiții serioase) 
le are de a răspunde chemării in 
cadrul loturilor reprezentative. La 
echipele de volei ale țării (seniori, 
senioare, 
ținut in acest an importante con
fruntări 
europene.
eschivări (sub diferite pretexte) de 
la prezentarea la convocările de 
pină acum. Aceeași situație se 
semnalase cu citva timp în urmă 
la reprezentativa masculină 
baschet. U n rugbyst 
chemat la meciul de 
prezentativel, a părăsit 
piu terenul, spunind 
mai vrea sâ facă parte din lo
tul țării ! Alții condiționează îm- 
brăcarea tricourilor reprezentative 
de obținerea unor avantaje sau, con- 
siderîndu-se indispensabili și de 
neînlocuit, „senatori de drept", nu 
mai depun suficientă străduință 
in pregătire, iși permit sâ se a- 
bată de la disciplină.

Desigur, 
la norme 
puține, dar existența lor chiar in 
proporție minimă trebuie să alar
meze pe toți cei ce se ocupă de 
educarea sportivilor noștri fruntași. 
Pentru câ refuzul dc a apăra 
prestigiul culorilor naționale, mer
cantilismul, delăsarea, interesele 
inguste nu au ce căuta in sportul 
nostru !

tineret), care au <le sus-

in cadrul campionatelor 
s-au semnalat cîteva

de
timișorean, 

trial al re- 
pur și sim- 
că el nu

cazurile de abatere de 
etice elementare sînt

Aurelian BREBEANU
I.

MEDITAȚII...
1N AFARA STADIONULUI!
UN CAZ : Ne aflam, nu cu multă vreme în urmă, în biroul 

secretarului C.J.E.F.S, Vilcea, Petre Berbecaru, unde se discuta 
situația jucătoarelor de handbal Emilia Popescu și Elen-a Toșu, 
componente ale formației Oltul Rm. Vile ea. Ele dăduseră dovadă, 
în turneul de calificare in Divizia B, ce a avut loc la Cluj-Napoca, 
de atitudine nesportivă față de echipă, tendințe de căpătuială, inci
tare la cedarea unor meciuri. Avind in vedere aceste lucruri, aso
ciația a hotărît să solicite federației de resort ratificarea suspen
dării celor două sportive pe 2 ani și, respectiv, 1 an.

AL DOILEA CAZ : Printre membrii lotului echipei campioane 
de juniori la volei L.E.F.S. Rm. Vîlcea se află și tinerii Cristian 
Constantin și Gheorghe Gheorghe, care, pentru lipsă de interes 
față de pregătirea profesională, precum și pentru tendințe de vede
tism, au fost scoși, la un moment dat, din lot, de către antrenor, 
prof. L. Stilea. In urma strădaniilor proprii și a unei intense 
munci educative desfășurate de conducerea tehnică, de școală, cei 
doi au fost reintegrați în lot, acum aflindu-se printre cei buni 
și utili echipei.

Așadar, două exemple care ilustrează elocvent că sportul res
pinge ferm orice tendință care lezează legile sale fundamentale 
— dragoste față de echipă, conștiinciozitate, seriozitate, disciplina, 
pregătire intensă pe toate planurile — dar nu refuză nimănui 
posibilitatea de a reveni pe teren, atunci cind acesta înțelege să 
se integreze activ în procesul instructiv-educativ, atunci cind se 
acționează cu hotărîre pentru remedierea situațiilor dificile. De alt
fel, în Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
educației fizice și sportului se precizează cu claritate : „în toate 
unitățile sportive se va întrona un climat sănătos, combativ față 
de orice manifestare care contravine eticii socialiste, normelor de 
conduită cetățenească și ale vieții sportive, dezvoltindu-se o opi
nie puternică, combativă împotriva manifestărilor de vedetism și 
a tendințelor de căpătuială, care să conducă la formarea unor 
sportivi cu o înaltă ținută morală și cetățenească".

Așa după cum ne spunea prof. L. Stilea, „procesul educativ 
trebuie privit ca un proces continuu, care nu permite nici un 
moment de răgaz, reușita pe planul performanței fiind indisolubil 
legată de atitudinea pe care o au sportivii față de muncă, fața de 
colegi, de intransigența manifestată de antrenor, de asociație fața 
de orice tendință nesportivă. Acționind astfel, am reușit să readu
cem in mijlocul echipei pc cei doi jucători amintiți, ale căror cali
tăți indiscutabile pentru volei nu le erau suficiente. E drept, in 
această direcție și ei s-au străduit mult".

Iată o temă de meditație, pe care o propunem atît asociației 
„Oltul", cit și celor două handbaliste, aflate abia acum pe drumul 
perfecționării. Ar fi păcat ca acest drum al lor să se oprească aici.

Emanuel FANTÂNEANU

DIN NOU PE DRUMUL CEL BUN• ••

Iubitorii sportului cu mănuși de la 
noi iși amintesc, desigur, ascensiu
nea rapidă, din perioada anilor 
1967—1970, a semi mijlociului Victor 
Zilberman, aspirant îndreptățit la 
titlul de cel mai bun pugilist amator 
al continentului. Medalia de argint 
obținută la ediția de la București a 
C.E. (1969), intr-o finală pe care o 
disputa, bolnav, cu vest-germanul 
G- Meier, reprezenta confirmarea 
valorii internaționale a acestui ta
lentat boxer și, mai cu seamă, posi
bilitățile lui de a se situa în rindul 
protagoniștilor marilor întreceri.

Multiplu campion republican, Vic
tor Zilberman a făcut multă vreme 
parte din reprezentativa națională, 
participînd la campionatele europene

cu

CUI ÎNCREDINȚAM ȘTAFETA PERFORMANTEI?
Juniorii de azi, performerii de 

miine — iată un adevăr indubitabil, 
care demonstrează clar că tineret 
generații de sportivi îl revine misiu
nea de a se pregăti cu conștiinciozi
tate, depunînd intense strădanii pen
tru a urca pe culmile înaltei perfor
manțe, pentru a consolida prestigiul 
sportului românesc.

In acest sens, antrenorului, clubu
lui le revin sarcini de mare răspun
dere, ei fiind primii ce trebuie să 
insufle dragostea față de culorile ce 
le apără, față de muncă, să contri
buie activ la formarea acestuia ca 
cetățean demn și sportiv de frunte, 
dorința de a se afla mereu printre 
cei dinții. Desigur, printre tinerii 
performeri se află mulți care s-au 
afirmat in marile competiții europe
ne și mondiale, succesul lor fiind 
urmarea unei munci îndelungate șl 
asidue, a unei comportări ireproșa
bile pc teren șl in afara acestuia, 
care au dus și la ciștigarea stimei și 
prețuirii profesorilor. antrenorilor, 
colegilor, a marelui public. Este su
ficient să menționăm pe tinăra gim
nastă Nadia Comăneci. de la Liceul 
cu program de educație fizică din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, care 
la nici 14 ani a uimit prin evoluția 
sa la europene, pe scrimerii Petru 
Tuki (I.E.F.S.) șl Ion Pop (Steaua), 
ampioni mondiali, pe popicarii Gri- 
Ote Marin (Olimpia-Constructorii), 
metor Mlclea (Jiul Petrila.) și Hori a 
uedac (Voința București), campioni 

europeni.
Din păcate, se mat constată. încă, 

tendințe de vedetism, de comoditate 
mulți dintre tinerii sportivi. Este,

spre exemplu, cazul tenismanului 
Cristian Fețeanu care, după cum ne 
spunea antrenorul Enrico Modiano, 
la nici 15 ani, a solicitat, sprijinit șl 
de tatăl său, organizarea unei fes
tivități de despărțire, la plecarea sa 
ele la clubul Cutezătorii, fără ca, to
tuși, prin rezultatele sale să se fi re
marcat în mod deosebit. Supărat de 
refuz, a renunțat la activitatea com- 
petițională, pentru a reveni după doi 
ani. Doi ani pierduți pentru nimic ! 
Am adăuga, aici, și pe voleibalista 
Alina Bujor, de la Medicina, care s-a 
eschivat, sub diverse motive, să par
ticipe la antrenamentele lotului de

tineret, fiind sancționată pentru a- 
ceastă atitudine de către Biroul fe
deral.

Avind, deci, ca puncte dc plecare 
aceste exemple, cunoscut fiind faptul 
că se depun mari eforturi pentru a 
se asigura juniorilor condiții de pre
gătire dintre cele mai bune, se im-gătire dintre cele mai bune, se 
pune o atitudine intransigentă față 
de orice abatere, o colaborare __ _
strinsă între antrenor, familie și or
ganizația de tineret, o mai atentă 
muncă educativă în rindul celor care 
urmează să devină campionii de 
miine.

mal

Em. F.

și la Jocurile Olimpice. Dar, titlul de 
cel mai bun semimijlociu din Româ
nia, siguranța selecționării permanen
te în formația de bază, l-au făcut 
pe pugilistul de la Steaua să nu mai 
manifeste aceeași seriozitate în pre
gătire, să-și permită abateri repetate 
de la disciplina impusă unui boxer 
de performanță. După o perioadă de 
rătăcire, în care s-a manifestat in
dulgență față de lipsurile sale, con
ducerea tehnică a echipei naționale 
a hotărît excluderea din lot a cam
pionului național. După ce a fost 
suspendat clin activitatea sportivă în 
anul 1973 (pe timp de un an), clubul 
Steaua a reușit să renunțe la fostul 
vicecampion al Europei.

Perioada de absență din ring, 
dovedit un excelent prilej <îe medi
tație pentru Victor Zilberman. Așa 
se și explică faptul că el s-a prezen
tat primului său antrenor, Tedi Ni- 
culescu (în prezent, la clubul Rapid), 
pentru a-i solicita să-l pregătească 
din nou. A fost angajat imediat ca 
lăcătuș la revizia de vagoane și le
gitimat la clubul feroviar. Noul me
diu de muncă și pregătire s-a dove
dit deosebit de favorabil pentru V. 
Zilberman. Influența colectivului în 
care muncește și se pregătește boxe
rul rapidist s-a făcut imediat simți
tă. „Timp de o lună și jumătate 
Înaintea finalelor din 1974, Victor n-a 
lipsit niciodată de la pregătire — ne 
spunea antrenorul T. Niculescu. A 
venit întotdeauna punctual la sală șl 
a plecat mereu ultimul de la antre
nament. La locul de muncă, se dove
dea disciplinat șl sîrguincios".

Acest nou mod de a privi obliga-

țiile sale profesionale și sportive s-a 
reflectat și in evoluțiile pe ringul fi
nalelor campionatelor de anul trecut. 
I. Oaucea, AI Popa șl D. Cimpoieșu
— cei mai valoroși adversari ai săi
— au fost învinși înainte de limitA 
de rapidistul Victor Zilberman. Șl 
performanțele sale nu s-au oprit aici. 
Reciștigînd încrederea celor din jur, 
campionul necontestat al semiintjlo- 
ciilor noștri a primit acordul forului 
de resort să ia startul în turneul in
ternațional al României, „Centura da 
aur". Forma excelentă în care s-a 
prezentat i-a permis reprezentantului 
nostru o victorie de prestigiu, intr-o 
manieră impresionantă. în fața cam
pionului mondial și olimpic, cubane
zul Emilio Correa.

înaintea plecării la 
towice, Zilberman ne 
simt mai bine decît
sînt privit cu alți ochi de colegi și 
antrenori. îmi dau seama că ani 
pierdut mult în anii din urmă. Dar, 
la 28 (le ani, cred că am dreptul să 
sper încă la rezultate de valoare. 
Sînt bine pregătit. Am muncit cu 
multă ambiție și conștiinciozitate Ia 
antrenamente. Doresc (lin toată ini
ma să demonstrez că victoria asupra 
lui Correa n-a fost o întîmplare*.  
Medalia de argint cu care s-a întors 
de la Katowice i-a confirmat spu
sele... Pe aeroportul Otopeni, el
fost din nou primit cu flori de con
ducerea clubului și de colegi — o re
cunoaștere a noului său mod da 
pregătire.

C.E. de la Ka- 
spunea : „Mâ 
înainte. Acum

a

Mihai TRANCA
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«b OAMENI CU CARE RUG 
BYUL SE MINDREȘTE. Ca 
multe alte discipline, rugbyul 
ne oferă numeroase exemple 
de sportivi care de mulți ani 
de zile îșl consacră timpul 
liber, forțele și pasiunea pen
tru a apăra cu cinste culorile 
clubului din care fac parte, 
lată, de pildă, cîteva nume ■: 
Mircea Ciornei (Steaua), la 
37 de ani a fost unul din oa
menii de bază ai echipei na
ționale, Gheorghe Dragomirev- 
cu (Dinamo), prezent nu nu
mai cu regularitate, dar și cu 
multă seriozitate la antrena
mente, Mihai Țibuleac, fost 
jucător în echipa națională, 
care continuă să fie unui din 
pionii principali ai echipei

Grivița Roșie. In contrast, li
cărul Alexandru lonițâ (Uni
versitatea Timișoara) refuza 
să înpbrace tricourile naționa
lei 1 1

• PASIUNE. Clubul de 
modelism din Suceava numă
ră peste 100 de tineri, deține 
numeroase titluri de campioni 
și recorduri. Succesele sale

modelism pionierești șl tot el 
conduce cursul de modelism 
introdus din inițiativa sa 
programul de învățămînt 
Institutului pedagogic.

în 
al

• ÎNCOTRO, GHEORGHE 
BOȘCU î Cunoscut pentru 
performanțele sale — multi
plu campion național judo
ka Gheorghe Boșcu a apucat 
pe un drum greșit : indisci
plină la antrenamente, aba
teri de la normele de con
duită sportivă, impolitețe 
față de antrenori și arbitri. 
Pentru faptele sale a 
scos de mai multe ori 
lot și a pierdut astfel 
de a participa la C.E. de ia 
Lyon și la Balcaniadă.

fost 
din 

fanta

MENTALITAT1
3

*e datorase în primul rlnd Ini
mosului instructor Silvestru 
Martiriu, maestru aî sportului. 
El acordă, de asemenea, un 
prețios ajutor cercurilor de

• TITLUL DE MAESTRU 
AL SPORTULUI OBLIGA. Fie
care succes în sport obligă la 
mai mult. Pin păcate, însă, 
pe unii sportivi victoriile îl 
„îmbată". Un astfel de exem
plu îl constituie, din păcate, 
alpinistul Mircea Naghiu. 
Pînă la cîștigaroa titlului de 
maestru al sportului 
era un exemplu de 
șî seriozitate. Dar 
aceea... Neglijează 
mentele, răspunde cu _ 
chemările echipei, fapt

Nagbiu 
hărnicia 

după 
antrena- 
greu ia 

CM

atit mai gfav cu cit el este 
ți.„ antrenor.

• NU AȘA SE URCA TREP
TELE AFIRMĂRII. Radu Boip 
teanu este elev ol Școlii 
sportive din Botoșani și unul 
din jucătorii cu reale calități 
ai echipei de baschet. Dar 
iată că de pe acum se crede 
deja mare vedetă. Urmarea : 
absențe de la antrenamente, 
atitudini necuviincioase față 
de antrenori, arbitri șl co
echipieri. Comisia de educa
ție șl disciplină a F.R.3. a 
decis suspendarea sa din ac
tivitatea competițională pe 
timp de trei luni.

V. T.
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ECHIPA NAȚIONALA DUPĂ DOI ANI Șl JUMĂTATE!
Sezonul competițional internațional de vară *75  a luat sfirșit 

pentru reprezentativa de fotbal a României, odată cu me
ciul de la Copenhaga prin care a eliminat Danemarca din 
barajul pentru preliminariile olimpice. înainte de a face 

o analiză mai profundă a sarcinilor și perspectivelor echipei nați
onale române pentru bogatul și dificilul sezon internațional de 
toamnă, pe care ne-o propunem după încheierea campionatului, 
prezentăm cititorilor noștri o scurtă retrospectivă a activității lotu
lui reprezentativ de fotbal în ultimele 30 de luni, perioadă care 
corespunde cu intervalul cînd actualul antrenor și selecționer, Va
lentin Stănescu, se află la conducerea echipei României. Aceasta 
nu înseamnă că intenționăm să facem un „proces" al activității 
antrenorului, ci dorim numai să arătăm, pe scurt, elementele pozi
tive și negative din desfășurarea jocurilor și palmaresul echipei 
naționale, mai cu scamă din acest an.

REALIZĂRI DE-A LUNGUL A 21 
DE JOCURI INTERNAȚIONALE

Un prun lupt demn de reți
nut la slirșitul acestei perioade 
de 30 de luni pe care o par
curgem, 11 constituie numărul 
mare de partide susținute de 
„tricolori" : 21. S-a ajuns la a- 
ceasta remarcabila cină datori
tă bilanțurilor record care au 
încheiat activitatea anului 1974 
(9 meciuri internaționale) și a 
stagiunii . de primăvara '75 (7 
meciuri pină la 18 iunie). Un 
VOLUM de jocuri asemănător 
eu acela al marilor echipe na
ționale de l'otbal eare atestă, 
cu prisosință, integrarea „tri
colorilor" noștri in această ac
tivitate (regulată) competiționa- 
lă, internațională, absolut ne
cesară creșterii măiestriei.

A fost CANTITATE, dar și 
CALITATE, printre adversarele 
reprezentativei noastre de lot- 
bal numărindu-se in ultimii 
doi anr și jumătate reputatele 
reprezentative ale Olandei Bra
ziliei, Cehoslovaciei, Argentinei, 
U.K.S.S. (in intilniri amicale, 
contractate de lorul de specia
litate, E. R. Fotbal), Spaniei, 
Scoției, R. D. Germane, aces
tea din urma fiind 
de Întreceri oficiale, 
minării ale C. M., 
Jocuri Olimpice.

Bilanțul celor 21 de partide 
(9 ciștigate, 7 egale, :> pierdute) 
— avind și un golaveraj poz.i- 
tiv : 39—18, unele dintre aceste 
partide fiind disputate in condi
ții de deplasare, la Rotterdam, 
Madrid, Fraga, Istanbul, Co
penhaga, ii apreciem cu cali- 
ilcativul de SATISFĂCĂTOR.

Semnificativ este și amănun
tul că, de la 22 aprilie 1974, 
data meciului amical cu Argen
tina, echipa noastră naționala 
nu a mai cunoscut infringercu.

După o perioada destul de 
lunga de tatonări s-a ajuns la 
o oarecare stabilitate in mate
rie de SELECȚIE, un număr 
de 9 jucători (lorgulescu, C'he- 
ran, G. Sandu, Sătmăreanu 11, 
Anghelini, Bălăci, Crișan, iTudu 
Georgescu și Biiloni) inibrăcind, 
in acești doi ani și jumătate, 
tricoul echipei naționale. Avind 
evoluții din ce in ce mai apre
ciate, patru dintre aceștia, Dudu 
Georgescu, Sătmăreanu II, G, 
Sandu și Crișan, au reușit să 
se titularizeze pe posturile lor, 
in fața lor deschizindu-se pers
pective și mai frumoase spre 
beneficiul intregii echipe repre-

zentative. închegarea — in acest 
sezon încheiat de curînd — a 
unui „11“ reprezentativ a avut 
implicații pozitive și pe planul 
creșterii combativității, al mo
ralului. Intr-adevăr, deși con
dusă intr-o serie de partide 
(cu Turcia, Cehoslovacia și Spa
nia), echipa nu a dezamăgit, 
reușind, in cele din urmă, să 
restabilească echilibrul pe tabe
la de marcaj. Singura excepție 
neplăcută ne-a relevat-o parti
da cu Scoția.

In slîrșit, să subliniem și 
faptul, nelipsit de importanță, 
eă, sub actuala conducere teh
nica, s-a renunțat la pregătirile 
in comun de lungă durată. Astă 
iarnă, de pildă, lotul reprezen
tativ nu a mai ținut să aibă un 
program al lui, lăsind jucăto
rii selccționabili echipelor lor 
de club pentru pregătirea te
meinica a returului campio
natului.

partenere 
in preli- 

C.E., sau

• BILANȚ POZITIV : 21 9 7 5 • NEÎNVINSĂ IN ULTIMELE 14 
LUNI • PARTIDE CU ADVERSARI DE MARE VALOARE ÎN 
FOTBALUL MONDIAL • O CALIFICARE RATATA : C M. '74
• SEMNE DE ÎNTREBARE PENTRU SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE CAMPIONATULUI EUROPEAN • PREZENȚĂ APROAPE 
CERTĂ ÎN TURNEUL FINAL AL J.O. MONTREAL ’76 • NECE
SITATEA UNUI CLIMAT FAVORABIL DE ABORDARE A VIITOA

RELOR INTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

CIFRE... REZULTATE...
© De ta data de 18 aprilie 1973, ziuo 

disputării primului meci sub conducerea 
antrenorului Valentin Stănescu. reprezen
tativa noastră o susținut 21 de meciuri 
dintre care a ciștigat 9, o terminat de 
7 ori la egalitate și a pierdut 5 partide. 
Golaveraj 39—18. Acasă : 7 6 1 0 28—4 ; 
deplasare : 14 3 6 5 11—14.

nia — Danemarca (prel. C.E.) 6—1; 1.VI. 
1975. București : România — Scolia (prel. 
C.E.) 1-1 ; 4.VI.1975, București : România 
— Danemarca (prel. T.O.) 4—0; 18.VI. 
1975, Copenhaga : Danemarca — Româ
nia (prel. T.O.) 1-2.
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• lată meciurile jucate : 18.IV.1973,
Kiev : U.R.S.S. — România (amical) 2-0 ; 
6.V.1973. Tirana: Albania - România 
(preliminarii C M.) 1—4 ; 27.V.1973, Bucu
rești : România — R.D. Germană ' 1
C M ) 1-0 ; 26.IX.1973, Leipzig :
Germană — România (prel. C.M.) 
14.X.1973, București : România - 
da (prel. C.M.) 9-0 ; 23.111.1974. 
Franța — România (amical) 
17.IV. 1974, Sao Paulo : Brazilia - 
nia (amical) 2—0 ; 22.IV. 1974,
Aires: Argentina — Romonia 
2-1 ; 29.V. 1974, București : I

(piei.
R.D.

2-0 ; 
Finlon- 
Paris :

1-0;
Româ- 

Buenos 
(amical) 

. ............... ___.....T_. . România —
Grecia (Cupa Balcanică) 3—1 ; 5.VI.1974, 
Rotterdam ; Olanda - România (amical) 
0-0 ; 23.VII.1974, Constanța : România - 
Japonia (amical) 4—1; 25.IX.1974, Sofia : 
Eulgoria — România (amical) 0—0 ; 
13.X.1974, Copenhaga : Danemarca — 
România (peel. C.E.) 0—0 ; 4.XII.1974, Tel 
Aviv : Isiuel — România (amical) 0-1 ; 
19.111.1975, Istanbul: Turcia - România 
(amical) 1—1 ; 31.111.1975, Praga ; Ceho
slovacia - România (amical) 1-1 ; 17.IV. 
1975, Madrid : Spania — România (prel. 
C.E.) 1-1 ; 11.V.1975, București : Româ-

NECESITATEA FORTIFICĂRII LOTULUI
Chiar dacă „tricolorii" au obți

nui in intervalul la care ne re
ferim citeva rezultate bune, mult 
peste media echipei noastre națio
nale semiscculare (0—0 cu Olanda, 
1—1 eu Cehoslovacia și, mai ales, 
acel 1—1 cu Spania, toate în de
plasare), un examen sumar al evo
luției echipei de-a lungul acestei 
perioade scoate in evidență lip
suri in general constante ale fot
balului nostru. Aceste lipsuri apar 
mai pregnant cu atit mai mult cu 
cit iubitorul de fotbal are o exi
gență sporită, el judecind valoa
rea calitativă a unui meci prin ra
portare la cele mai reușite mostre 
ale genului 
sau europeană — elimlnind din ca
drul comparației partide mai pu
țin reușite, ca de pildă un Bayern 
— Leeds sau altele, mai anonime.

Iu perioada de care vorbeam, 
„tricolorii" n-au înregistrat plusuri 
de fond. Ba, dimpotrivă, dacă ar 
fi să ne rclcrim, de pildă, la fac
torul tehnic, atunci comparația 
dintre 1970 și 1975, este favorabilă 
„celor vechi". E suficient să a- 
mintim componența liniei de fund 
Sătmăreanu — Lupcscu — Dinu — 
Mocanu (Deleanu), ca sa ne dăm 
seama că toți cei patru titulari de 
astăzi primesc cel puțin o notă 
in minus fața de predecesorii lor.

o finală mondială

E suficient sa amintim că retra
gerea lui Radu Nunweiller scade 
de asemenea din potențialul teh
nic al echipei, ca să nu mai vor
bim de golurile produse prin re
tragerea unui Dembrovschi sau 
Dumitrache.
tehnic, 
foarte 
soana 
poate,

Pi 
nele 
lucru 
tute 
ti rea 
aceasta, 
nimitat 
al pregătirii fizice nu permite incă 
echipei noastre naționale să se an
gajeze „corp la corp" cu echipele 
dotate prin excelentă la acest ca
pitol, 
șește 
ciule

Dm 
timii 
registrat fluctuații deosebite. După 
schimbarea conducerii tehnici', 
care — se spunea — avea menirea 
de a aduce un suflu nou la echipa 
națională (și asta intr-un moment 
in care vechea echipă națională se 
afla la apogeul ei, valoric și de 
virsta), s-a produs o modificare

unui
Din punct de vedere 

lotul de astăzi 
compensații, in 
Dudu Georgescu 
Oi șan.
fizică a Înregistrat u- 

acest 
repe- 

pregâ- 
iarna 

la cluburi, întrunind una- 
a. Sigur că nivelul actual

deci, 
miei 
lui 

a lui 
’regătirea 

ameliorări. De altfel, 
fost confirmat in 

referirile la 
jucătorilor in

a
r înduri, 
fizica a

are 
per- 

?yi,

dar această problemă depă- 
cadrul unei pregătiri spe- 

în așteptarea sezonului.
punct de vedere tactic, ul- 

doi ani și jumătate au în-
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Șl ANTRENORII NOȘTRI, DAR Șl RESPECT!

LT

Bilan(ul cu care se prezintă echipa României 
înaintea sezonului de toamnă este apreciabil, lie 
peste un an (de la 22 aprilie 1974) neiuvinsă în 
13 jocuri internaționale (13 6 7 
X (8 2 6 0) au fost susținute 
urmare, dacă ne referim la 
tfi jumătate de cînd echipa 
nou antrenor, rezultă că fată 
nerat (21 9 7 5 39—18), in ultimul an situația se 
prezintă în progres, consecință a unor eforturi 
sporite din partea C.N.E.F.S., F. K. Fotbal, jucă
tori și antrenori. Această constatare a fost cel 
mai bine redată de rubrica sportivă * ziarului 
„Scinteia", care, in preziua meciului recent cu 
Scotia, afirma : „jucătorii și tehnicienii săi (n.n. 
ai echipei României) au înregistrat in această 
primăvară unele progrese notabile, dovedindu-se 
capabili să se confrunte cu cele mai bune echipe 
de pe continent. Un mod responsabil de a aborda, 
pas cu pas, fiecare obiectiv, fiecare partidă ___
•ală și mai ales oficială, caracterizează acum for
mația tricolorilor români".

Evoluția foarte bună a echipei naționale in par
tida cu Spania de la Madrid, 1—1, precum și 
pregătirea și condițiile de care lotul reprezentativ 
a dispus pentru abordarea meciului eu Scoția, 
oferea aproape o certitudine de succes în jocul 
cu Scoția. După cum se cunoaște, pe lingă ele
mente obiective, ca scoaterea din joc intenționată 
de către adversari (Miller) a „omului de gol" 
al echipei României, Dudu Georgescu, precum și 
ratările lui Dobrin, care au slăbit potențialul ofen
siv și au privat echipa națională de noi goluri, au 
fost și alte defecțiuni ce au dezvăluit și slă
biciuni mai vechi ale jucătorilor care, pină în 
cele din urmă, au eondus la decepția generală, 
egalarea de către scoțieni in penultimul minut 
de joc. Greșeala antrenorului de a nu introduce 
un alt ..om de gol" in locul lui Dudu Georgescu (și

i' 24—8), dintre care 
in deplasare. Prin 
perioada de 2 ani 
națională are un 
de palmaresul ge-

ami-

greșeala nu a mat repetat-o la Copenhaga !>, lipsa 
de orientare a jucătorilor și insuficienta pregătire 
fizică a acestora, au scăzut din șansele de calificare 
pentru sferturile de finală ale campionatului euro
pean, șanse totuși existente.

Fără Îndoială că exigenta fată de jucători, fată 
de antrenori și federație, sint necesare pentru că, 
intr-adevăr, de eitva timp se manifestă tendințe 
de senatorisni, de vedetism din partea unor ju
cători și de coeoloșirc a acestor năravuri, de 
către federație și antrenori și toate acestea sini 
sțrîns legate de pregătirea generală a jucătorilor 
și echipei. Nu-i insă mai puțin adevărat și faptul 
eă, asupra jucătorilor și antrenorilor, se exercită, 
de către o parte a presei noastre, presa literară, 
un 'tratament unic in aria preocupărilor noastre 
sociale și culturale. Dușul cald și dușul rece, 
trecerea de la elogii la critici distructive, dar 
mai cu seamă etichetările insolente și jigni
rile directe, proferate tocmai de anumiți scriitori, 
chiar in reviste ale Uniunii Scriitorilor, constituie 
unicate pe planul activității noastre generale. Că
rei activități de la noi, pusă în 
tării țării, i se aplică oare un 
nient intolerabil ? Ca să nu mai 
ziile complet deplasate 
comentatori de sport de 
literare (cu nume sau pseudonime) 
unor persoane care nu 
ritate morală în domeniul sportiv.

Panoramicul prezentat de ziarul nostru privind 
echipa națională va fi, așa cum am anunțat, lăr
git și adîncit în următoarele săptămini. pentru că 
lotul reprezentativ trebuie mai mult și mai bine 
sprijinit decit pînă în prezent, eu evidențierea 
lipsurilor, cu îndreptarea acestora, intr-un consens 
unanim și intr-o ambiantă civilizată și l'avori- 
zantă pentru atingerea obiectivelor echipei națio
nale in a doua parte a anului 1975.

slujba reprezen- 
asemenea trata- 
vorbim de alu

la adresa unorl'ăeute
către rubricile din reviste 

din partea 
au nici un fel de aulo-

nu- 
fiind sus- 
In conti- 
(Rapid) ;

Dumitru 
Kun II

• Au fost folosiți 37 de jucători, 
mărul cel mai mare de meciuri 
ținut de Dinu (Dinamo) : 19. 
nuare : 18 meciuri — Răducanu 
16 - Lucescu (Dinamo) ; 15 — 
(Steaua), Anghelini (Steaua), 
(F.C. Bihor) ; 13 — Antonescu (F.C. Con
stanța) ; 12 - lordănescu (Steaua), Che- 
ran (Dinamo) ; 11 - Marcu (Univ. Craio
va) ; 10 - Dumitrache, Dudu Georgescu
(ambii Dinamo) etc.

# Cele 39 de goluri au fost înscrise 
de Dumitrache (7), Dumitru, M. Sandu, 
Dudu Georgescu (cite 4). Kun II, Luces- 
cu, Crișan (cite 3), Marcu, lordănescu, 
Dinu (cîte 2), Țaiălungă, Pantea, Hajnal, 
Someș, G. Sandu (cite 1).

• Media golurilor : marcate 1,86 ; pri
mite : 0,86.

• 15 echipe au dat jucători reprezen
tativei: Dinomo (9), Steaua (7), Univ. 
Craiova (4), F.C. Argeș (3), ,,U” Cluj-Na- 
poca, A.S.A., U-T.A. (cite 2), Rapid, St. 
roșu, F.C.M. Reșița, F.C. Constanța, 
S.C. Bocău, Sp. studențesc, F.C. Bihor, 
Jiul (cite 1).

REPREZENTATIV
in concepția tactică. După ce 
,,ll"-le mexican ajunsese la soluția 
tactică a unui bloc de cpt jucă
tori de travaliu (inclusiv extre
mele), pentru punerea in valoare 
a celor doi soliști, Dobrin și Du
mitrache, scutiți de efortul sarci
nilor duble pentru a-.și pune in 
valoare calitățile zise de. excepție, 
noul antrenor a dat glas tuturor 

au găsit oportună a- 
schinibare, amintind aerisi- 

cti extreme veritabile 
jocului pe mijloc, 
sancționa ceea 

fi

celor • care 
ceasta 
rea jocului 
și iuțirea 
tru a se 
cronicari 
rizarea’*.

Această 
bazată mai 
retice decît

au numit a

pen
ce unii 
„lenipo-

de
calcule

optică, 
teo- 

jucăto- 
profil tactic, 

excesivă a 
in decursul 

s-au perindat nenumârati 
considerați mereu ca so- 

h ilicite, pentru ca după 
din
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INTERVIUL S

CONSTANTIN:
| Jn echipele
| noastre,
| unii joaca, 

iar alții privesc"
Antrenorul hn S. C. Bacău. 

Ghcorghe Constantin. rămine 
(pentru toii iubitorii fotbalului) 
CONSTANTIN, fiind unui din 
puținele cazuri in care amin
tirea unui prestigios prenume 
face inutilă dubla onomastică.

Constantin are și, mai ales, 
va avea un cuvînt de spus iu 
meseria dificilă a antrenorului. 
Intr-un domeniu în care „toată 
lumea se pricepe44, Constantin 
manifestă scepticismul fostului 
mare jucător, evită logoreea și 
răspunde greu, cintărindu-și 
cuvintele.

Rep. : Cc-ai făcut Ia Ba
cău, (.'oștiră ?

C. : Am avut posibilitatea să 
muncesc

Rep. : Ai transmis ceva 
din bogata ta experiență ?

C. : Nu prea mult. Dacă u- 
nui jucător mai modest ii faci 
capul calendar, uită și puținul 
pe care il știe. Am căutat să-i 
învăț pe băieții din Bacău 
exact ceea ce am socotit eu pot 
prelua. Dacă nu ții seama de 
asta, riști să constați că n-ai 
cules nimic din ceea ce ai se
mănat.

Rep. : Acum ci ți va ani, 
cînd abia abandonaseși fot
balul, parcă ii priveai cam 
dc sus pe jucătorii tineri.

C. : Făceam o mare greșeală. 
Odată cu i na in tarea in virstă, 
devii mai înțelept. Cind înce
tezi, in calitate de antrenor, sa 
mai fii jucător, începi să pri-

lui 
sil 
iz) 
ex 
da 
si
Pl(

de
se;
25 
sp 
roi 
au 
dii 
vu 
pe 
tu 
(O 
cu 
a Ci 
hil 
zu 
tir

schimbare 
mult pe 
pe existența 

rilor necesari noului 
a dus la prelungirea 
perioadei de tatonări, 
căreia s-au perindat 
jucători. 
Iuții fericite, pentru ca 
foarte scurtă vreme să dispară 
vizorul echipei naționale.

Care este situația actuală ?
Echipa României continuă 

oscileze intre cele două stiluri, 
pentru că schimbările de fond nu 
pot fi impuse pe hirtie. Această 
oscilație se vede și din faptul că 
extremele mult promise — Troi 
și Marcu cindva — au devenit 
astăzi un fel de jumătate de nor
mă (Crișan). cealaltă fiind repre
zentată tot de extrema de trava
liu numită Lucescu. Linia de mij
loc, despre care se spunea că tre
buie 
rapid 
treze 
nu 
asigură 
a parare.

să fie o
terenul, 
vechile 

mai vorbim de faptul că 
mult mai puțin faza 
ceea ce. contribuie și

să

„troică" traversînd 
continuă să păs- 
deprinderi. ca să 

ca 
dc 

, la 
dificultățile unei linii dc fund în 
care se simte pripeala și dezorien
tarea lipsei de experiență, mai a- 
les in momentele-cheie.

Echipa națională de astăzi nu 
are, pe de altă parte, nici forța 
de percuție a celor două virl'uri 
de la Guadalajara — Dumitrache 
Și Neagu. Să nu uităm că MECIUL 
CU SCOȚIA A FOST ABORDAT 
FARA NICI UN V1RF, Dobrin 
fiind, după cum se știe, un ju
cător cu mari calități tehnice, dar, 
care, cind joacă in linia de mij
loc, așa cum s-a intîmplat la Bel
grad. este scuzat pentru faptul eă 
n-a jucat virf, iar cind joacă vlrf, 
se invocă eroarea de a nu-1 fi 
plasat în linia de mijloc.

Despre lipsurile din ultima vre
me ale echipei naționale se poate 
vorbi mult. Ele se pot referi la 
inconsistența ofensivă a fundașilor 
laterali, la 
(așa cum 
cazul lui Dumitru, cel mai repu
tat șuter al echipei), la dispari
ția „un-doi“-ului din fața careului 
advers, Ia insuficiența pressinguhii 
ele.. etc. Toate aceste lipsuri 
reale, sint condiționate, însă, în 
cel mai inalt grad de numărul re
dus al jucătorilor de certă valoare 
internațională, in cadrul unei e- 
ehipe in care o simplă apariție 
(Mircea Sandu) poate realiza — 
așa cum s-a văzut — o cotitură 
de 180.

cvasidispariția șutului 
s-a văzut pînă si în
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vești omul cu calitățile și de-
fecttle lui.

Rep. : (um joacă S. C.
Bacău ?

: Cred că c într-un oare-
ca.re progres, la capitolul jocu
lui de ansamblu. Am căutat 
sa-i lac pe jucătorii mei să 
joace „rotund", adică sa joace 
cu toții faza X sau V. Marea 
meteahnă a fotbalului nostru 
' ••n c <. In aoeMtâ epocă a fol ■ 
balului așa-zis total, unii joacă, 
iar alții privesc.

Rep. : Ce părere ai despre 
metodele noastre de pregă
tire ?

C. : Aici am o părere foarte, 
foarte personală. Nu cred in 
forța așa-ziselor metode mo
derne din a.șa-ziscle țâri .cu 
fotbal avansat. îmi aduc a- 
minte, cu ani in urmă, nc-a 
vizitat Helmut Schon, astăzi 
antrenorul nr. 1 al lumii. Noi. 
cei de la Steaua, am fost co
baii lecției de antrenament a

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w

V"-

• Rolf Hougen, unul din- 
trej cei mai tineri arbitri in
ternaționali (are daar 34 de 
ani), a condus excelent me
ciul de miercuri, de la Co
penhaga. înainte de partidă 
l-am vizitat la cabină. Ne-a 
spus : ,,ln drumul meu spre 
obținerea ecusonului F.I.F.A., 
jocul de astăzi e un moment 
important. Nu vreau tă-l ra
tez!" Și, in adevăr, tînărul 
,,cavaler al fluierului" a arbi
trat fără greșeală, nu numai 
într-un desăvîrșit spirit de 
obiectivitate dor fi cu o pri
cepere care-i garantează a- 
propiata sosire a ecusonu
lui...

• îndată după sosirea de 
la partidă, la hotelul ,,Bel 
Air" din Copenhaga tot lotul 
nostru s-a strîns in fața tele
vizorului : se prezentau se- 
lecțiuni din meciul terminat 
cu o oră înainte. Comenta
riile au demonstrat mult spi- 
lit autocritic ; jocul lent și
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imprecis 
primit d 
autoriloi 
destins 
gini din 
Sandu < 
plimente 
lui real 
schimba 
de mari 
de spir 
noastre.

cei ce 
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pe arh 
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pină ît 
de me 
hotare 
d ciung 
listlcă 
sau... 
vechi 
ca Vie 
pia, F. 
rea Ti 
proape 
mătate 
(■i 'jțe.s 
fotbali 
rul, ni 
delega 
se 
dumi® 
la Cin 
Iași s 
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Iar in 
cea C 
te fi 
preaeir 
nepoți
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se pi,a 
Mireeii
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in Obor.
mai eoni- 
nai peda-

mai

lespre lot- 
rc ne ral ?
rea că coi 
loare
acum 20 
■1, eu
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1 1944-52
mai buni 
j n-au a- 
de astăzi, 

itj’u spiri- 
fost niște 
mai mult 
i, și din 
idisnensa- 
iținut re- 
L cele ob-

am

lipsește ? 
•furi le de 
care să 

tneori ju- 
îtial fizic 
potențial. 
La acest 
rbim mai 
mei pre- 
e, nu de 
i un sin- 
i echipei. 
17.00. In 
fotbaliștii 

cu mai 
vorbește 

itin. care 
la Yoko- 
îioasă“ a 
d-' cîțiva 
îi, fotba- 

exeepții 
'otbalului, 
maidana- 
iți fotba- 

porneau 
maidane- 
i educăm 

fotbalis- 
pe care 

tării

HIRILĂ

• l .T.A. — l’.C. GALAȚI. \i- 
colac Dumitrescu și secundul sau 
Ion Pîrcălab au supus lotul ară
dean la o scrie de antrenamente 
cu caracter fizic-tehnic și tactic. 
De vineri s-a integrat la pregătiri și 
portarul Iorgulescu care, după cum 
se știe, a avut la Copenhaga cîte- 
va intervenții foarte spectaculoase 
și aplaudate de publicul danez. 
Nu se anunță modificări în for
mație. Gălățenii, în schimb, după 
cum ne-a informat antrenorul Du
das, au avut grele probleme de 
rezolvat în această săptămînă. 
Mulți din jucătorii titulari au lip
sit nemotivat de la antrenamente 
și, in mod sigur, nu vor juca la 
Arad (hm Vasile, Dumitriu III, 
Constantin Nedelcu). In aceasta si
tuații*.  antrenorul Dudaș va apela 
la serviciile unor jucători din for
mația de tineret-speranțe.

• F.C. ARGEȘ — ȘTI AI \. Pi- 
teștonii pregătesc cu multa atenție 
partida de mîine cu un adversar 
care țintește, în finalul campiona
tului, un loc în..; Cupa U.E.F.A. 
Antrenorul Halagian a avut în 
programul de pregătire a echipei 
și un joc-școală care s-a desfășu
rat joi după amiază în compania 
formației de tineret-speranțe. Se 
speră în reintrarea lui Dobrin, 
aceasta ducînd implicit la sporirea 
forței atacului. Steaua a jucat joi 
cu Voința (2—2); vineri, în forma
ție completă prin revenirea selo<- 
ționabililor de la Copenhaga 
susținut un nou antrenament, 
în cursul acestei dimineți va i 
loc plecarea cu autocarul spre Pi
tești. Nu se anunță nici o indis
ponibilitate în lotul pe <are Con
stantin Teașră il ar-e la dispoziție.

• SPOR I I L S i l DEN I I SC — 
E. C. CONSTANȚA. Studenții 
bucure.șteni care au sosit luni din 
R. F. Germania unde au susținut 
un meci în compania selecționatei 
studențești din R.F.G. (cî.știgat cu 
4—1) au făcut zilnic antrenamente. 
Tn vederea partidei de duminică 
semne de întrebare prezintă par
ticiparea la joc a lui M. Olteanu 
(recidivarea unei întinderi în re
giunea inghinală) și M. Sandu 
(accidentat în partida de miercuri 
de la Copenhaga). In mod precis 
nu va juca Chihaia, suspendat pe 
două etape. Antrenamente zilnice 
a făcut și F. C. Constanța, care 
pleacă spre Capitală în cursul di
mineții de azi. Va fi aliniată for
mația care a întîlnit pe Eskisehir- 
spor în Cupa balcanică. adică 
fără portarul Ștefănescu (bolnav) 
și Caraman (încă nerefăcut după 
accidentul suferit cu cîtva timp în 
urmă).

• CHIMIA KM. 
STEAGUL 1 
eenii nu se 
tor ie. Ei au 
meci amical 
mistui Rm. 
dispus cu...

VÎLCEA — 
ROȘU BRAȘOV. Vîl- 
gîndesc decît la vic- 

i susținut miercuri un 
cu divizionara C, Cbi- 
VII cea de care 

Printre cei

.șovenii pleacă astăzi spre 
Vîlcea.cu gîndul unei remize 
le-ar mări cota șanselor supravie
țuirii în prima divizie. ..Stegarii" 
n-au efectuat decît pregătiri și un 
meci în familie. Ei au, însă, două 
indisponibilități, ’ 
tat și Papuc, gripat, 
lor vor ii desemnați 
ciului.

• UNIVERSITATEA 
REȘIȚA.

Rm. 
care

lambor, acciden- 
înlocuitorii 

la ora me-

CRAIOVA
— F.C.M. REȘIȚA. Profitind de 
cele 10 zile de întrerupere, jucă
torii craioveni s-au antrenat în 
..familie-', susținind antrenamente 
zilnice și un joc-școală cu for
mația de tineret. Toți jucătorii sint 
apți pentru meciul cu F.C.M. Re
șița, inclusiv Boc. Fotbaliștii re- 
șițeni tratează cu toată atenția 
inlilnirea de la Craiova, ei spe- 
rind. in continuare, la un loc frun
taș in clasament care să le ofere 
dreptul de participare la „Cupa 
U.E.F.A." Antrenorul I. Reinhardt 
a efectuat ședințe de pregătire zil
nice, care s-au încheiat vineri di
mineață. Azi, reșițenii pleacă cu 
autocarul spre Craiova.

• JIUL _ a.S A. TG MUREȘ. 
Echipa din Valea Jiului a efectuat 
antrenamente zilnice în toată 
ceasta sâptăniînă. Luni a avut loc 
un joc-școală cu formația do ti
neret, iar joi Jiul a susținut un 
„amical*  cu ' ' r_
nerul Lupcni. Toți jucătorii ___
ap{i de joc și așteaptă cu încre
dere ultima întilnire pe teren pro
priu din actualul campionat, cu 
A.S.A. Tg. Mureș, decisivă pentru 
menținerea formației din Petroșani 
în Divizia A. Mureșenii s-au pre
gătit în aceste zile in paralel, țin
tind atît un loc fruntaș în cam
pionat cit și o comportare foarte 
bună în semifinala „Cupei Româ
niei*  pe care o au de susținut 
miercuri cu Universitatea Craiova, 
în meciul cu Jiul, antrenorul 
T. Bone va alinia formația stan
dard. Vineri la prînz A.S.Â. a ple
cat

• JUCĂTORI SANCȚIONAȚI. Tr> 
ultima sa ședința, Comisia de disci
plină a dictat următoarele san. țium> 
Cojocarii (Chimia Brăila) : 6 «4ape
suspendare ; Ceacu (Relonul Săvi- 
nești) : 4 etape ; Paraschivescu
(C.S.U. Brașov) și Oprea (Șoimii Si
biu) : uite 2 etape.

a-

divizionara C. Mi- 
sînt

cu autocarul spre Petroșani.

• DINAMO — ROI.ITEIINICA
I.AȘI. Bucur eștenii .și-au continuat

• OLIMPIA SAKJ MARE — 
,,U*  CLUJ-NAPOCA. Echipa gaz
dă. după amicalul de duminica tre
cută susținut la Arad cu U.T.A. 
(4—3), și-a continuat programul 
obișnuit de .antrenamente. Miercuri 
a jucat cu Victoria Cărei (4 -0), 
golurile fiind realizate 
Hațeg&n 
este piogramat un joc-școală, _ 
reprize a 30 de minute, cu forma
ția de tineret-speranțe. Se anunță, 
in 
l.ui

• BILETE DE INTRARE LA CU
PLAJUL DE MIERCURI DE PE STA
DIONUL „23 AUGUST». Biletele de 
intrare la cuplajul de miercuri dc pe 
stadionul ,,23 August" (semifinala 
Cupa României, Steaua — Rapid, și 

în deschidere — finala campiona
tului de juniori) se pun in vînzare 
de luni la casele stadioanelor „23 
August", Republicii, Dinamo, Ciu
lești și Steaua, la agenția C.C.A., clu
bul Grivița roșie, la agenția Jx>to- 
Pronosport (pasajul subteran de )a 
Universitate) și la patinoarul artifi
cial ,,23 August".

• mîine se Încheie cursul 
DE PERFECȚIONARE DE LA SNA- 
GOV. Pe parcursul a 6 zile, profeso
rii de educație fizică care predau 
fotbalul in școli, au participat la 
Snagov la un curs de perfecționare, 
inițiat în scopul îmbunătățirii acti
vității la nivelul celor mai tineri fot
baliști din 
Programul 
o tematică 
zentate de 
teoretice și ______ ________________
însemnat pentru profesor ii de educa
ție fizică un hun prilej 
capacității profesionale.

rețeaua sportivă școlara, 
cursului, care a cuprins 
complexă, prelegeri pre- 
reputați tehnicieni, lecții 
practice, toate acestea au

• C.I .R. — POLITEHNICI 11- 
MișOARA. Formația feroviarilor 
din C'iuj-Napoca s-a antrenat zilnic 
in cursul acestei săptumini. Miercuri 
a jucat cu Arieșul C. Turzii și a 
cî.știgat cu scorul de 3 0. întreg 
efectivul do jucători este apt de 
joc. Tn privința formației de mîi- 

■1 se areința iri față
de etapa : >ri Weeden ta. „P : ■ 
ținut un joc-școală in compania se
lecționatei de tinerei a județului 
Timiș care urmează a evolua la 
Rijeka. Păltinisan — absent din e- 
hipă în ultimele două etape de 

campionat — continuă sa 
disponibil, iar utilizarea 
năulu (entorsă) este sub 
întrebării. Se anunță, în 
reintrarea lui R«jin. Lotul 
ților timișoreni a sosit de 
('luj-Napoca și pentru azi are di 
văzut ușor antrenament.

fie in- 
lui Ar- 
semnul 
schimb, 
studen- 
ieri la

ĂWV

• Tn cele nouă partide ale etapei 
a XXNIl-a s-au marcat 21 de goluri, 
totalul ajungind la 730 : 344 
176 oaspeții.

• Golul cu nr. 700 a fost 
de Trandafilon, in min. 6 al 
U.T.A. — ..Poli" Iași.

• Singura lovitură de la 
etapei, acordata in inlilnirea 
— „Poli" Iași, 
de Broșovschi.

• Cele mai 
etapa au fost 
echipei U.T.A. 
lâțenii au totalizat doar 62 p.

• Ordinea primelor echipe în cla
samentul „constanței" (alcătuit pe 
baza adiționării celor mai bune 11 
note), după 32 de etape, este urmă- 
toarea : 1. DINAMO 2 496 p. 2. A.S.A. 
2 48) p, 3. Univ. Craiova 2 455 p, 4. 
F.C.M. Reșița 2 139 p, 5. Olimpia 
2 432 p.
• .Jucătorii celor 18 divizionare au 

comis 215 de faulturi, cele mai multe

gazdele,

Urna
U.T.A. 

a fost transforma:ă

• Tn toamna anului 1971), 
la un concurs național de 
îndemînare tehnică, un 
foarte tinăr jucător, o ve
ritabilă speranță atunci, 
cîștjga pe stadionul Repu
blicii din Capitală finala oe 
îndemînare, eu balon v.!,.
iealizind o ră- ■ oord Ai
lovituri consecutive: 14 3J.3: 
Numele lui : De<*ebai  l’im- 
peanu din centrul de ju
niori și copii al clubului 
Steagul roșu Brașov. A/ 
după aproape 5 ani, Derr 
bal Cimpeanu aproape <• 
a dispărut din arena fot
balistică. Antrenorul echi
pei • de tineret-.spcianțe -a 
clubului brașovean, Alex. 
Alecu, spunea recent că 
l-a exclus, deocamdată, din 
lot pentru lipsa de pre
gătire și repetate abateri 
de la disciplină. Așadar, 
o mare promisiune care a 
decepționat. Sperăm, nu 
definitiv.

r amine,

Vor reuși localnicii su-și iu revanșa 
pentru Steaua) ? Foto : S. BAKCSY

lot.
< in-

lancu.
Astăzi

2

OZON 157...
Șl OSLEMENCO 151...

au asistai 
cei mai mulți

- s-au înregistrat la meciul 
Timișoara .Jiul, iar cei mm
— 2 000 — la inlilnirea F.C.

de
(2) și Gherine.

un

SE( KETARIATV- 
AL C'OMITETU-

LUI DE Ti
se va reuni

trebui să-și dea 
pregătiri intense, 

întregului 
suspendare.

și Simionaș, doi din iucă-

de ridicare a

Corespondența din

după me-

i

Vii

i-a lupii aifst.-ia

• A doua r.i
«■iul d<- la Copenhaga pro
fesorii 1 
șeful

CONTINUĂ K. O.-URILE IN CUPA!

ieri cit.
calificarea 
ci ma: ale

Tg. Mureș.
9. Satu Mare 
: 11. Petroșani

13. Pitești
15. lași «.31.

era 
nunta; 
„trico- 
penfru

său elev
■ ’ 1 ' ’M, Sandu, 
două goluiă 
Danei arca

sint șanse ca, 
sezon, să-1 re- 
nou pe gazon.

în foto, Chinaglut, golgeIerul 
campionatului italian.

continuare, 
Helvei, 

Studenții 
rezumat 
și la un 
Nu sint 
llurloi 
Caravana 
speranțe,

indisponibilitatea 
Knoblau și Borota. 

din Cluj-Napoca s-au 
la antrenamente asidue 
singur joc în... familie, 
modificări în formație, 

încă nu poate fi folosit, 
universitara pleacă c.u 
in dimineața aceasta. 

Satu Măre.

• REUNIREA LOTU
NERET. Luni la ora 12 .... .„ ____
la sediul federației lotul reprezenta
tiv de tineret in vederea participării 
la Balcaniadă (Haskovo — Bulgaria, 
22—29 iunie). Plecarea, în după amia
za aceleiași zile.

• REUNIUNEA
I.IT PERMANENT
IAJI BALCANIC. Luni dimineață, la 
ora 10 va av<a loc la Haskovo (Bul
garia) reuniunea secretariatului Cu
pei balcanice. Tara noastră va « 
reprezentată de tov. ion Alcxan- 
dreM-u. secretar general al B’.R.F, 
si Cornel Drăgușin, antrenor federal.

RECORDURI RECORDURI.

Steaua și F. C. Argeș au oferit inlotd-eauna partide atractive. Iată 
o faza din meciul-tur, in care portarul Stan stopează unul din atacu
rile lui N&stase. Ce va fi mîine ?
după infrimjerca din toamnă (3—1

productivi atacanți s-au numărat 
(iojgaru, lordache și Cornel Ni
col ae. autori a cite trei goluri 
fiecare. în linia de fund va lipsi 
( încă, reținut pe tușă de cele trei 
cartonașe galbene acumulate. Tn 
locul său va evolua Enache. Bra-

— 22 — aparțin echipei F.C.M. Reși 
ța. iar cele mai puține — 3 — for 
mației F.C. Constanța.

• La partidele etapei 
10K Ooa spectatori, 
22 000 
..l’oli" 
puțini 
Galați — Sportul studențesc.

• Primele locuri in clasamentul 
orașelor (intocmit pe baza medici dc 
spectatori), după 32 de etape, sint o- 
cupate de : 1. CKAIOVA 24 700. 
inișoara 22 000. 3. Galați 16 800. 
tu Mare 13 700.

• Situația în 
scW“, după 32 de 
marea: 1. TIMIȘOARA 9. 
șița 9,06; 3. București 9,00: 
Napoca. Arad, 
Constanța 8,93: 
10. Craiova 8.81 
12. Rm. Vîlcea 
14. Brașov 8,37;

antrenamentele cu jucătorii 
mași acasă, cfeciuind pregătiri în 
fiecare zi. Tn ceea ce privește for
mația de duminică, antrenorii au 
unele probleme do rezolvat, deoa
rece Zamfir a suferit o întindere 
Miercuri și-a reluat antrenamen
tele golgeterul campionatului și 
al Europei. Dudu Georgcscti. Fo
losirea celor doi jucători 
msă, incerta până la ora meciului, 
ci nd medicul va 
avizul. La Iași, 
cu participarea 
După etapa de 
cîrlan

I 
I

Acest final de cam
pionat ne oferă 
:eva întrebări 
ordin statistic — 
te de egala rea 
depășirea unor 
duri.

și ci- 
— de
ItKȘC-

*OU 
rccor-

CINE VA Ft AUTORUL 
GOLULUI CU NU.

20.000 î

perată
două etape;
abia în august, in ca
drul primei etape a 
viitorului campionat, 
vom cunoaște 
torul golului 
20.000.

ultimele 
dacă nu,

pe ou- 
cu nr.

ADAM

performanță ? loto o 
nouă întrebore care 
poate fi rezolvată de 
intilnirile viitoare.

CIMfBANU 329, 
LFRETER 327. ADAM 

3M...

• Cei mai proaspeți selec
ționați, Porcarii și Purima, 
ne-au mărturisit bucuria Iar 
de a fi ajuns In primul lot. 
„Simbătă dimineața mi-cu 
comunicat să plec imediat la 
București... Cine se gindea

• Un alt debut divizio
nar A, în etapa a 
XXXII-a, în echipa F. C. 
Argeș : N. Radu «au Ra
du III, înaintaș ea și cei
lalți coechipieri mai virst- 
nicl cu același nume. S-a 
creat astfel posibilitatea 
alcătuirii, la F. C. Argeș, 
a unui atac „trio-Radu*.  
Dacă nu cumva intre timp 
va mai apare
Radu IV.

că voi ii luni ia prinz la Co
penhaga ? Acum am prins lo
tul, nu vreau să-l mai scap". 
Sint cuvintele lui Purcaru. 
,.Trebuie să-mi perfecționez 
neîncetat tehnica și să devin 
mult mai calculat Io 
intervenție, 
pierd acest 
al carierei 
ne declora 
Arod, Purima.

fiecare 
Nu trebuie să 
moment favorabil 
mele sportive...**  

tinărul fundaș din

„Trofeul Petscho-r- 
etape, este urmă-

-
4—8. Cluj- 

G a lăți .și
8.87 : 
8.56:
8.43:

Traian Toinesru. 
secției fotbal a: 

C.M.E.F.S.-București, 
foarte fericit. Nu 
pentru 
lorilor*  
reușita fostului 
de la Șooala t 
2 din Capitală, 
autorul celor < 

in meciul cu

• Cu cit va r.tnp in ur- 
a vă informam despre 

■ • • accideni de 
mai lungă durată al ata
cantului piteșiean Radu I. 
Acum, cel care a fost fo- 
iosit pe toate posturile o- 
fensive ale echipei arge- 
șenc, este pe cale de refa
cere .și după o cura he- 
■io-marină 
in viitorul 
vedem din

Grea<vu. fostul 
fundaș stingă al Rapid u-

U >. Ol : .•! ( •_ Qj ;- ..
confesat zilele trecute : 
„Deși nu mai sint în ac
tivitate am multe emoții 
• ind ma gindesc la două 
evenimente care pot adu
ce clubului meu. pe care 
l-am slujii cu .uita pasiu
ne, tot atîtea succese. Este 
vorba de finala campio
natului republican la ju
niori și semit mala „Cupei 
României". In 
siutcin ca și 
lie oare aresta 
Rapidului ? ( e 
bucura să fie

Divizia 
intrați. 
un au 

mult tu 
așa...“.

Vom începe cu Juventus, care 
și-a luat revanșa pentru inlringe- 
rea pe teren propriu din tur, în- 
vingind, pe San Sir o, pe negru- 
alba.ștrii lui Inter, cu categoricul 
scor de 6 -2. O victorie, cu totul 
platonică,- dat fiind că Milan, după 
un 4- 1 zdrobitor împotriva Bolog- 
nri (la Bologna), și-a asigurat lo
cul în finala trofeului, finală care 
se va desfășură simbătă 28 iunie, 
la Roma.

Atît în cc privește grupa care 
cuprinde cele două echipe mila- 

Juvcntus și Bologna. Peni- 
prestația ,,11“-Ului lui Pesa- 
m Cupa Italiei, Bologna a 

patru ori, a făcut o

neze, 
bila, 
ola : 
pierdut de 
singură dată meci (‘gal, (acasă, cu 
Inter), a parcat un singur gol și 
a primit 11 !

In cealaltă grupă, echilibrul • ■«te 
mai stabil -- Torino a învins Fio
rentina, prima candidată la cali
ficare. iar Roma, învingînd pe Na
poli. chiar pe stadionul San Paolo, 

toate speranțele

• DE

lată © primă între
bare ol cărei răspuns 
va fi dat, probabil, 
de etapa a XXXIV-a, 
deoarece pînă în pre
zent (cele 56 de edi
ții plus cele 32 de e- 
tape ale 
campionat) s-au 
cat W.M1 de goluri. 
Nu este imposibil ca 
diferența de 59 de go
luri să poată fi recu-

actualului
mor-

Cu golul marcat 
miercuri la Constante, 
Ion OBIemenco a to
talizat 151 de goluri, 
egalîndu-l pe Mihai 
Adam și împreună vor 
lupta pentru doborirea 
recordului absolut ol 
golgeterilor campione 
tului deținut de TITUS 
OZȚJN (157). Cine va 
realiza primul această

Clujeanul Mihai 
dam este angajat și 
in lupta pentru dobo 
rîrea recordului de 
prezențe în Divizia A 
al lui Kemus Cimpeanu 
(326). Miercuri. Adam 
a [ucat cel deal 
326-lea meci are
cele mai indieptățite 
șanse să depășească 
recordul. Cei mat a- 
propiați ,.adversari" : 
Pescaru 298, Birou 284, 
Delcanu 263.

de a ajunge în finală. Pentru a- 
ceastâ grupă, decisivă va fi ulti
ma etapă (de mi inc), cu Fioren
tina (evoluînd în deplasare la Ro
ma, și cu Torino, care va trebui să 
.joace la Neapolc). Conform clasa
mentului, Torino devine favorita, 
deși la această oră anumite valori 
sint mai puțin semnificative, dato
rită oboselii excesive care-i mar
chează pe toți jucătorii.

Iată rezultatele de joi : 
Torino — Fiorentina 1—0, 
— Roma D-2, ''
no 7 p, 
Napoli 3. GRUPA B : Bologna 
Milan 1—4, Inter — Juventus 2- 
Clasament : Milan 9 p, Juven
tus 6, Inter 4, Bologna 1.

(rrupa A:
Napoli 

Clasament : Tori- 
Fiorentina 6, Roma

CESARE TRENTINI

PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •
Poloniei 

( iMM'KOW 
• — K 
WtsU

a fost
(44 p).

p. Slask 
Cracovia

CAMPIONATUL 
ciștigat dc Kuch 
urmată de Stal Mieicc 
Wroclaw — 3t> p și 1 
— 34 p.DUPĂ 12 ETAPE. în campionatul 
suedez conduce F. < . Mal nu» — 19 p, 
urmată de Oester și Djurgarden — 
vite 18 p.

„CUPA 
ciștigată de Spartak Trnava. 
învins cu 1—0 
nalei pe Sparta 
Spartak Trnava 
slovacia pentru 
„Cupa Cupelor-*

T'.’RNEt L de .a

t.gat de Valencia care. in finală, a 
învins cu 1(9—0) echipa St. Ger
main Paris.

CEHOSLOVACIEI" a fost 
a 

(0—0) în returul ti- 
Praga. (Tn tur 2—0). 
va reprezenta Ceho- 

a treia oară in

«•are

Park; a fost dȘ-

CUNOSCUTUL Internațional portu
ghez Eusebio a anunțat că va sem
na un contract pentru o perioadă 
de IU meciuri CU echipa americană 
Boston, unde activează și fostul său 
coleg de echipă Simoes.

PENTRU a 10-a oară. Dinamo Ti
rana a «.iștigat campionatul Alba
niei. Ea a totalizat 44 p din 26 de 
,io«-uri, elaKlndu-se înaintea echipelor 
Viaznia Skodra și Partizani Tirana.

IN ALABA de sancțiunea dictată 
.ele t. E P'.A. împotriva eHnpri h eeds

i'nited (suspendată din Pupele 
ropene), forul european a aplicat 
amenzi bănești unor formații car» 
nu au asigurat condiții eorespunaBrr 
toare echipelor vizitatoare, sau unde 
publicul s-a manifestat nesportive 

INTRE 16 iulie și 20 august sa va 
organiza tradiționalul turneu din jQl 
merica de Sud, un adevărat 
pionat al Amerlcii Latine. Echipele 
sint împărțit® în trei grupe : 1. Ar*  
genliua, Brazilia, Venezuela ; 2. J?a- 
raguay, Columbia, Ecuador ; 3. Peru, 
Bolivia, Chile. Echipele eare vor ocu
pa locul r. in grupe «e ••Mitică >»» 
turneul final.
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Activitate intensă, permanentă, pentru îndeplinirea prevederi'or documentelor Conferinței pe țară

DESCOPERIREA Șl PREGĂTIREA TINERELOR TALENTE.
OBIECTIV PERMANENT IN SPORTUL DE PERFORMANTA»

la cluburile I. E. F. S. , C. A. U

SINT NECESARE EFORTURI SPORITE
și C. N. 0

lWVN»

PENTRU INSTRUIREA

ornind de la prevederea Rezoluției Con
ferinței pe țară a mișcării sportive — 
„Realizarea unei pregătiri temeinice pen
tru Jocurile Olimpice și obținerea unor 
rezultate superioare reprezintă, așa cum 
menționează Mesajul, o obligație princi

pală și totodată o datorie de onoare a mișcării 
sportive și slujitorilor ei. In acest scop, Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și Sport, federațiile

SPORTIVILOR LA
mobiliza- 
Conferin- 
sportive,

însuflețiți de ideile 
toare ale documentelor 
ței pe tară a mișcării 
studenții, alături de toți ceilalți 
sportivi fruntași ai țării, se pre
gătesc cu rîvnă sporită pentru 
obținerea unor performanțe de 
valoare, pentru desăvîrșirea măies
triei. Ne-am convins de acest lu
cru intr-o serie d< discuții purtate 
recent cu factori de conducere, 
tehnicieni și sportivi de frunte ai 
celor trei cluburi studențești, 
I.E.F.S., Clubul Atletic Universi
tar și Clubul Nautic Universitar 
care înglobează. în mare parte, e- 
lita sportului de performanță u- 
niversitar din Capitală.

Clubul Institutului de Educație 
Fizică și Sport, de mare tradiție 
în sportul nostru, ai cărui repre
zentanți au obținut, in cei aproape 
25 de ani 
numeroase 
tigiu, este și astăzi port-drapelul 
sportului studențesc ; C.A.U. este 
considerata, pe bună dreptate, una 
dintre unitățile de frunte ale atle
tismului românesc, iar C.N.U. 
club cu frumoase posibilități 
sporturile nautice.

Inca din primele zile care
din februarie.

de la înființarea sa 
performanțe de pres-

un 
in

au
urmat Conferinței 
hotăririle și sarcinile reieșite din do
cumentele elaborate și din Mesajul 
secretarului general al partidului 
au fost amplu dezbătute in ca
drul Asociațiilor studenților comu
niști, in cadrul fiecărei catedre și 
secții. Cu același prilej au fost 
discutate și aprobate planurile de 
dezvoltare ale celor trei unități pe 
perioada 1975—1980. Ca prim o- 
biecliv s-a avut in vedere acor
darea priorității disciplinelor o- 
limpicc. sportivilor fruntași desem
nați sâ ne reprezinte in marea 
competiție ce se desfășoară sub 
seninul celor cinci cercuri olim
pice.

Ceh: patru luni trecute de la lu- 
reprezintâ 

totuși, 
dintr-o 
nu vor

nu
lung ;

seama
— ce

crăriie Conferinței 
un interval prea 
ne-am putut da 
suită de rezultate 
rămine izolate, sintem convinși — 
că cei mai buni studenți sportivi 
ai Capitalei tratează cu respon
sabilitate exigentele probleme ale 
pregătirii de înaltă performanță. 
Scrimerul Petru Kuki a devenit 
campion mondial de tineret, atleta 
Dorina Cătineanu este campioană 
europeană de sală ia săritura în 
lungime. gimnasta Paula loan, 
trăgătorul Nicolae Rotaru, voleiba
lista Carmen Puiu, au reprezentat 
cu cinste culorile țării în confrun
tări internaționale. De subliniat 
că după 20 de ani echipa femi
nină de baschet a I.E.F.S. 
trat din nou în posesia 
de campioană republicană, 
de la C.A.U. s-au numărat 
protagoniștii începutului de 
Mihacla I.oghin a fost, cu 18,21 m, 
recordmană a țării la greutate. 
Ștefan Lăzărescu a fost despărțit, 
în două concursuri consecutive, de 
numai cîțiva centimetri de granița 
celor 8 metri, la lungime, Lorand 
Tiiriik se apropie, la înălțime, de 
2,20 m. Acestea sînt rezultatele 
logice ale seriozității cu care atle- 
ții de la C.A.U.. scrimerii. trăgâ-

a in- 
titlului 
Atleții 
printre 
sezon :

NIVELUL CEUINTELDR 
torii, baschetbalistele de la I.E.F.S., 
unii canotori și veliștii de la C.N.U. 
privesc procesul de instruire și 
participare în competiții la nive
lul cerințelor sportului de azi. Re
zultatele lor capătă o rezonanță 
sporită, cunoscînd faptul că cei 
mai mulți au făcut fată, in ace
lași timp, și exigențelor profe
sionale, - la cursurile de zi.

Lista acestor succese, contribu
ția acestor cluburi la 
turilor reprezentative 
insă mult mai mare 
alte secții s-ar munci 
asemănător. Sintem 
pildă, că echipa feminina de hand
bal, campioană a țării in 1973 și 
1974, dar care nu a obținut decît 
o singură victorie in returul cam
pionatului încheiat în mai 1975 (!) 
ar fi putut realiza rezultate la 
nivelul lotului de care dispune 
(patru jucătoare selecționate in lo
tul olimpie) dacă nu s-ar fi pre
gătit doar cite 8 orc pe șăptămină, 
iar problema antrenorului ar fi 
avut o rezolvare mai inspirată. 
Nici echipa de polo (cu doi ju
cători selecționați in lotul repre
zentativ) nu poate aspira la mai 
mult decit locurile IV—VI atita 
timp cit se pregătește doar de 
4 ori pe șăptămină, cite 90 de 
minute. Surprinde, poate, absența 
din lista evidențierilor a cunoscu
telor 
Și 
liate 
diție 
1974.
publicane de 
ele 
dar evolutnd... 
curs 1 Dintr-o 
sibilă a antrenorilor T.
Gh. Ispas ele nu au avut dreptul 
participării oficiale in competiție. 
Nu este însă singura deficiență din 
cadrul unei secții, de la care lo
tul olimpic așteaptă elemente cit 
mai bine pregătite. La o ședință 
de analiză care a avut loc în luna 
mai au lost dezvăluite lipsuri se
rioase in planurile de pregătire, 
ca și existența unei atmosfere 
nesănătoase in relațiile dintre an
trenori și sportivi. Minusuri în 
munca educativă, datorate in bună 
măsură lipsei de tact a antreno
rului VI. Agarici, subminează și 
rezultatele poloiștilor.

Apreciind eforturile colective 
care- țintesc ridicarea sportului 
studențesc din Capitală la îndem
nurile și sarcinile reieșite din 
documentele Conferinței pe țară 
a mișcării sportive și consemnind 
o serie de frumoase realizări ale 
celor 3 unități, credem că există 
toate condițiile — elemente talen
tate. de perspectivă, tehnicieni 
dintre cel mai renumiți — pentru 
ca la J.O. de la Montreal delega
ția olimpică a României să aibă 
in componență cit mai mulți spor
tivi studenți. iar rezultatele lor să 
fie la înălțimea așteptărilor. Sîn- 
tem convinși că împlinirea acestui 
deziderat stă în puterile celor trei 
colective sportive studențești bucu- 
reștene.

întărirea lo- 
ar putea 1'i 
dacă și in 

intr-un ritm 
convinși, de

campioane Maria Rabat 
Marlena Predescu, meda- 

• cu bronz la ultima e- 
a C.M. de canotaj din 

La recentele camp'ionate re- 
ambarcațiuni mici, 

au ciștigat proba de 2 f.c. 
in afară de con- 
neglijență inadrni- 

Larion și

Adrian VASILIU
Vladimir MORARU

I

și cluburile sportive, organizațiile cu atribuții in 
domeniul sportului de performanță iși vor concen
tra toate forțele în vederea asigurării unei parti
cipări de prestigiu la viitoarele Jocuri Olimpice" — 
întregul activ acționează consecvent, intens și pe 
multiple planuri pentru lărgirea bazei de masă a 
sportului de performanță, pentru intensificarea pro
cesului instructiv-educativ și — implicit — pentru 
ridicarea pe trepte cit mai înalte a sportului de 
performanță din România socialistă.

in contactul permanent pe care redacția — prin 
intermediul reporterilor săi — il are cu cluburile 
și asociațiile sportive, modul cum se muncește 
pentru realizarea acestor deziderate majore se 
află în prim-plon. Pagina de față își propune — 
și ea — să înfățișeze iubitorilor sportului străda
niile activiștilor, antrenorilor și sportivilor în acest 
domeniu.

Pornind de Ia principalul izvor al sportului nos
tru de performanță — școlile sportive — de la legă
tura ce trebuie să existe între ele și cluburi, abor- 
dînd apoi activitatea din cîteva cluburi studen
țești, precum și de la Farul Constanța și Dunărea 
Galați, club care și-a propus tocmai să aprofun
deze contribuția adusă la dezvoltarea sportului 

"o interesantă 
pe care docu- 

deosebit.

școlar, reporterii noștri realizează 
introspecție intr-unui din domeniile 
mentele Conferinței pun un accent

I
I
I
I
I
I
I
I
I

MICUL PERFORMER Șl MARILE OBLIGAȚII
J

DEPLINA LUI FORMARE
In documentele Con

ferinței pe (ară a mișcă
rii sportive este subli
niată necesitatea 
rii eforturilor cluburilor 
și asociațiilor sportive in 

afirmării și pro- 
talentelor.

de promovare 
existența unor 
între unitățile 

care cresc 
între pepiniere, 

„beneficiarii" de

spori-

vederea 
movării

Ideea 
implică 
legături 
care formează, 
sportivii, 
deci, și ..
ultimă instanță ai inves
tițiilor făcute. cluburile 
sau asociațiile sportive. 
Cu puține excepții. întil- 
nite in general la cluburi 
puternice, cu secții de 
seniori și juniori, un 
sportiv nu-și ccnsumă 
întreaga carieră la o sin
gură unitate sportivă. In 
unele cazuri acest lucru 
este chiar imposibil, ti
vind in vedere schimbă
rile ce intervin în viața 
particulară o dată cu în
cheierea școlii, 
incidc, pe plan 
cu terminarea 
tului.

Marele rezervor 
sportului de performanta 
il constituie, la noi — 
așa și trebuie școlile, 
sportive, care înglobează 
majoritatea tineretului 
școlar sportiv. Intr^o 
schemă ideală a forma
rii unui sportiv de per
formantă 
rală sau 
sportivă 
sociație

care co- 
sportiv, 

juniora-

al

(școala gene
tice u — școală 

_  club sau a- 
„„__ _ sportivă) locul
școlii sportive este inter
mediar. dar în realitate, 
in multe cazuri, procesul 
începe abia aici, în gru
pele de 
cepători.

inițiere sau în

de atic- 
clubului

Secția 
tism a 
conslăr.fean se min- 
drește cu rezulta
tele unora dintre 
membrii săi. Doi 
dintre aceștia, Ilie 
Floroiu si Stelian 
Marcu au realizat 
în ultimii ani per
formante remar
cabile. Subliniem 
in mod special ac
tivitatea lui Ilie 
Floroiu, primul din
tre fondiștii ro
mâni care a reu
șit să ocupe un 
loc intre primii 
sase clasați la un 
campionat euro
pean.

LA FARUL CONSTANTA, PREOCUPĂRI MAJORE 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR

Conferința 
stabilit căile 
la un nivel 
noastră.

Conducerea 
ședințe Gh. 
unui plan de ,_____  _________  _____
tivă de performanță. S-au prelucrat, la nivelul 
tuturor secțiilor, sarcinile ce decurg din do
cumentele Conferinței pe țară a mișcării spor
tive, stabilindu-se totodată ca antrenorii .să 
urmărească Îndeaproape activitatea complexă a 
sportivilor.

O mai mare atenție se acordă modului în 
care fiecare sportiv participă la procesul de 
producție. In acest sens au fost stabilite con
tacte directe cu întreprinderile și școlile în 
care aceștia iși desfășoară activitatea profe-

pe țară a mișcării sportive, a 
și metodele pentru dezvoltarea 
superior a sportului din țara

clubului constănțean Farul (pre- 
Borcea) a trecut la întocmirea 
măsuri privind activitatea spor

EffiEESSl IM

sională, cu ajutorul conducerii cluburilor șisională, cu ajutorul conducerii cluburilor și al 
unor membri ai consiliului. Paralel se urmă
rește intensificarea muncii de educație.

Conducerea clubului și sectorul tehnic au 
elaborat un regulament, pe care l-au supus 
aprobării Inspectoratului școlar județean Con
stanța, in vederea transformării selecției în- 
tr-o activitate organizată. în asemenea acțiuni 
au fost angrenați 1200 de elevi, număr totuși 
insuficient în raport cu cel al elevilor din 
orașul și județul Constanța. Clubul are, de 
altfel, în patronare cîteva unități școlare pe 
care le dorește pepiniere ale secțiilor sale 
de performanță. Celor mai ' 
s-au asigurat posibilități de 
rioară. Totodată au fost date _  ________ __
săli de antrenament pentru box (juniori) și 
scrimă, un teren de tenis și unul de baschet 

în cele 8 secții de performanță lucrează 10 
antrenori bine cotați in disciplinele respective, 
dintre care amintim pe Ion Veliciu (atletism). 
Adrian Teodvrescu (box). Matei Stânci și Olga

buni sportivi li 
pregătire supe- 
în folosință noi

le

Deși legătura dintre 
școala sportivă și școala 
de bază este și ca foarte 
importantă. să vedem 
care sînt relațiile dintre 
școala sportivă 
La ce nivel se 
în momentul de 
gătura dintre 
școala sportivă ? 
ciență arc ea 7

Discuțiile purtate 
mai mulți directori 
școli sportive din Bucu
rești și din țară ne-au 
relevat unele aspecte ale 
acestei legături care nu 
poate fi numită, la a- 
ceastă oră. de colaborare, 
deoarece ea există, in 
marea majoritate a ca
zurilor. într-un singur 
sens, de la școala . spor
tiv;! spre club sau aso
ciație. Adesea, promova
rea tineretului, trecerea 
lui la o unitate puter
nică sau specializată — 
de seniori — se face în 
virtutea inerției, și în
seamnă, de fapt, trece
rea de la juniorat la se- 
niorat a sportivului. Clu
burile nu fac aproape 
nici un efort in această 
direcție, știind că „fot la 
noi vine, oricum" 
așteaptă sportivul, 
adevărat, menirea școlii 
sportive este să formezi! 
și să furnizeze perfor
meri. dar firesc și e- 
chitabil ar fi ca și cel 
ce beneficiază de produ
sul muncii altora să fio 
interesat nu numai în 
a-1 obține și nu numai 
la .sfirșit, cind rodul e 
copt.

Cit puține excepții — 
Intre care amintim legă
turile Școlii sportive nr.

și club, 
situează 
Iată le- 
club
Ce

ea 
de

ele... 
Este

2 din București (director 
C. Popescu) cu cluburile 
Dinamo și Steaua intere
sate în transferul vîrfu- 
rilor sportive ale școlii, 
sau cu 
(handbal). 
Politehnica (baschet) — 
toți cei chestionați s-au 
arătat nesatisfăcuți de 
relațiile existente între 
școlile pe care le conduc 
și cluburile mari din o- 
rașele respective. (C. Sa- 
vinescu, 
Neamț : 
intr-un 
noi dăm sportivi !“, C, 
Păcurarii, Șc. sp. Olim
pia Craiova : „Cluburile 
nu se interesează, spor
tivii le vin pentru că la 
terminarea școlii nu au 
unde să se ducă"). Ace
leași cuvinte le-au rostit 
.și 1. Vulcăneanu (Șc. sp. 
Brașovia — Brașov) .și 
G. Călinescu (Șc. sp. 
Gloria Arad). Mai mult, 
ni s-a semnalat o situa
ție oarecum bizară : șco
lile sportive plătesc chi
rie pentru folosirea ba
zelor și instalațiilor spor
tive aparținind cluburilor 
cărora le furnizează spor
tivi ! ! (G. Călinescu :
„Am plătit chirie pentru 
că luptătorii noștri s-au 
antrenat in sala Clubu
lui orășenesc Arad, deși 
cinci sportivi ai scolii au 
făcut parte, in meciurile 
de campionat, din echipa 
clubului orășenesc ! Cu 
alte cuvinte, noi le dăm 
sportivi, dar plătim și 
chirie I...").

Rezolvarea acestei si
tuații anormale este, cre
dem, destul de simplă și 
nu cere eforturi

Universitatea
Progresul și

Șc. sp. Piatra 
„Colaborarea e 

singur sens 
sportivi !“, 

, Șc.
Craiova : 

se interesează.

mari. Afirmarea și pro
movarea talentelor spor
tive impune o colaborare 
pe multiple planuri in
tre factorii cate acțio
nează, de-a lungul timpu
lui, asupra sportivului 
pentru desăvîrșirea mă
iestriei sale. Este o dato
rie morală a cluburilor 
să intervină în procesul 
de instruire și educație 
înainte ca ..speranța1- să 
se afle în pragul transfe
rului. Asistența antreno
rilor de la cluburi, ur
mărirea evoluției în timp 
a elevului .sportiv, che
marea in taberele de pre
gătire ale cluburilor a 
citorva elemente ale șco
lilor sportive, ajutor ma
terial, folosirea, prin sis
temul dublei legitimări, 
a școlarilor in echipele 
clubului — iată cîteva 
modalități de stimulare 
și cointeresare a celor ce 
vor deveni mai tirziu 
membri ai clubului. O 
rezolvate echitabila și a 
problemei bazei mate
riale impune, socotim, nu 
numai o scutire a plătii 
chiriilor de către școlile 
sportive, ci mal mult, 
punerea la dispoziție a 
terenurilor și instalațiilor 
celor care lucrează, de 
fapt, in perspectivă, pen
tru club.

Eforturile in afirmarea 
și promovarea talentelor 
sportivi.- trebuie făcute 
de ambel rți. Atunci
poate fi , intr-ade
văr, de colaborare, atunci 
totul ar fi mai ușor, iar 
drumul ..speranței- spre 
împlinire mai drept.

prea M. VLADIMIR

Gliițulescu (gimnastică), Constantin Ofițerescu 
(lupte), Mihai Echinienco (scrimă) și Ion Cris
tian (volei), majoritatea avînd sportivi nomi
nalizați pentru Olimpiada de la Montreal.

Cu acești sportivi și cu cei în perspectiva 
de a putea fi nominalizați, s-a lucrat intens 
după un program stabilit de către federațiile 
de resort, o scrie de rezultate ' 
denie în acest sens.

Dintre acestea subliniem pe 
de atletul Ilie Floroiu, scrimera 
boxerii Ibrahim Farcdin și Ilie 
voleibalistele Maria Enache-Cenger și 
Ha co vi ța n.

Iată, deci, cum eforturile antrenorilor și 
sportivilor de la Farul se înscriu pe linia 
ridicării necontenite a sportului de performanță, 
astfel ca Litoralul nostru să fie reprezentat 
cu cinste de un număr cit mai mare de per
formeri in întrecerile internaționale și mai 
ales lu cele olimpice.

fiind conclu-

cele realizate 
Elena Pricop, 
Dascălu, sau 

Luxa

Covnel POPA, coresp. județean

INIȚIATIVA 
VALOROASĂ
LA GALAȚI
puțină vreme după ce hocheiul 

- • -•»-••• O1-a„ 
» activi

tate sportivă și chiar orele de edu
cație fizică ale elevilor școlilor ge 
neraie da lingă patinoar au început 
sâ se desfășoare pe gheață, inițiin- 
du-i pe copii în tainele jocului. Așa 
s-a ajuns ca într-un timp relativ scurt 
să existe astăzi rezerve însemnate de 
juniori talentați.

Do curînd, Inițiativa orgonelor 
sportive gălâțene a fost extinsă și la 
alte discipline. Credem că ea merită 
să fie popularizată și însușită și de 
alții.

Existînd asigurata o permanentă 
colaborare între CJEFS, inspectoratul 
de invățămint și conducerea școlilor, 
s-a reușit ca un mare număr do 
elevi ai școlilor generale plasate în 
apropierea unor baze sportive să-și 
desfășoare aici orele de activitate 
sportivă. Astfel, în sălile de antre
nament „Dunărea" elevii sînt inițiațl 
în tainele luptelor și boxului ; in 
cadrul complexelor școlare C.S G. și 
I.R.E.G. (unde învață peste 8 000 de 
elevi), $-au amenajat două săli pen
tru lupte, clubul Dunărea asigurînd 
cadrele do specialitate ; în sala Box- 
clubuiul au acces elevii din cele trei 
Țigline ; pista de atletism de la sta
dionul Dunărea, sala de scrimă de 
la Palatul Sporturilor, baza nautică 
de la lacul Cătușă qu fost puse ia 
dispoziția elevilor din cartierele Ți- 
glinei și Dunărea. De notat că de 
inițierea elevilor se ocupă cele mai 
bune cadre ale secțiilor de perfor
manță, iar elevii vin însoțiți de pro
fesorii lor.

So asigura, astfel, posibilitatea de
pistării și îndrumării spre sportul de 
porformanță a elevilor cu 
deosebite.

Deocamdată, acțiunea este 
de experimentare, dar văxind 
locului bucuria cu care ea 
primită avem certitudinea permanen- 
tizârii sale.

Telemac SIR1OPOL 
coresp. județean

La
a început sâ prindă rădăcini în 
șui de la Dunăre, orele de

calități

în faza 
la fața 
a fost



LUCRĂRILE CONFEDERAȚIEI
EUROPENE DE VOLEI

MAMAIA, 20 (prin telefon). — 
în saloanele hotelului „Internațio
nal" din Mamaia se desfășoară lu
crările Confederației europene de 
volei. Joi și vineri au avut loc 
ședințele comisiilor tehnice, care 
au abordat probleme legate de îm
bunătățirea activității In toate sec
toarele Confederației, de studie
re a unor noi soluții referitoare la 
o mai bună organizare și desfășu
rare a competițiilor cu caracter 
continental.

Firește, în centrul atenției s-au 
șituat apropiatele campionate eu
ropene de juniori, programate în 
R. F. Germania, precum și cele 
de seniori, ce vor avea loc în Iugo
slavia. Reprezentanții federațiilor 
organizatoare, Giinther Solim (R.F. 
Germania) și Miomir Kovacevici 
(Iugoslavia), au prezentat Infor
mări despre stadiul de pregătire 
al acestor importante întreceri vo- 
leibalistice.

In cadrul comisiei de organizări 
sportive s-au făcut, de asemenea, 
propuneri de modificare a siste
melor de calificare pentru faza

A ÎNCEPUT FINALA 
„CUPEI U. G. S. R.“ LA OINĂ
SLATINA, 20 (prin telefon de 

la corespondentul nostru județean). 
Pe stadionul „1 Mai“ din locali
tate, în prezența unui număr mare 
de spectatori, au început, vineri 
dimineață, întrecerile celei de a 
8-a ediții a „Cupei U.G.S.R." la 
oină. Sînt prezente 17 echipe, re- 
prezentînd asociații sportive din 
întreprinderi și instituții. Compe
tiția se desfășoară după prevede
rile noului regulament, dintre 
care cea mai importantă se re
feră la jocul cu două mingi de re
zervă, astfel că meciurile capătă un 
caracter mai dinamici

Mai înainte de a consemna re
zultatele întilnirilor, ne vom referi 
Ia momentul festivității de deschi
dere. Aceasta a avut loc în fața 
reprezentanților organelor locale de 
partid și de stat, ai C.J.E.F.S.. și 
celorlalte organizații cu atribuții în 
mișcarea sportivă. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de tovarășul 
Gh. Pricop, președintele Federației 
române de oină.

LA TIMISOARA SE SIMTE UN REVIRIMENT IN ACTIVITATEA ATLETICĂ
Timișoara, ani de-a rindul unul 

dintre centrele cele mai importante 
ale atletismului nostru, a traver
sat, în ultima vreme, o perioadă 
critică, fapt care a făcut ca acti
vitatea să se situeze, pe plan in
tern, pe o poziție cu totul perife
rică. Rezultatele nesatisfăcătoare, 
ca și activitatea atletică în ansam
blul ei, au constituit obiectul a 
mai multor analize, la diferite ni
vele, soldate cu măsuri pentru 
remedierea situației.

Deciși să muncească mai bine, 
cu mai mult discernămint și spirit 
de răspundere, activiștii sportivi 
timișoreni, antrenorii și alți spe
cialiști au hotărit să pună serios 
umărul la treabă, pentru a urni 
lucrurile dintr-o inerție supărătoa
re și crasă mediocritate în care se 
aflau. La o recentă discuție pe a- 
ceastă temă, care a avut loc într-o 
ședință a Biroului Federației noas
tre de specialitate, Pavel Gheor
ghiu— președintele comisiei jude
țene de atletism Timiș, a informat 
că în prezent se simte, pe toate 
planurile, un reviriment nu numai 
In Timișoara, cl și în întreg jude
țul. Principala atenție se acordă 
selecției, căutarea elementelor ta
lentate pentru atletism fiind foar
te slabă in ultimii ani. „Cupa 
campionilor de școli" — amplă 
acțiune de selecție desfășurată, la 
patru probe, în majoritatea unită
ților de învățămînt, a evidențiat 
numeroși tineri caro. îndrumați 
corespunzător, vor putea deveni 
adevărați performeri.

In Timișoara și în celelalte cen
tre din județ există încă multe, 
foarte multe, lucruri de făcut. 
Avem convingerea însă că mun- 
cindu-se bine, situația atletismului 
va prospera, cel puțin la cota pe 
care a deținut-o cu ani în urmă !

„BANANA" INTERZISA I

Cu prilejul recentei ședințe a Con
siliului Asociației Europene de Atle
tism, desfășurată la Leningrad, au 
fost stabilite unele măsuri legate de 
desfășurarea competițiilor continen
tale din acest an. Cu acest prilej, s-a 
hotărit interzicerea utilizării prăjinii 
de tip „banana" În competițiile ofici
ale din 1975 („Cupa Europei" și Cam
pionatele europene de juniori). S-a 
decis, de asemenea, ca la aceste com
petiții atlețil să fie supuși in afara 
controlului antidoping și de sex șl 
unul control antianabollc, pentru cei 
In culpă urmînd a se aplica sanc
țiuni ca șl In cazul dopingului.

Consiliul A.E.A. a decis să propună 
Federației internaționale organizarea, 
o dată la doi ani, începînd din 1977, 
a unei cupe mondiale pe echipe 
(bărbați și femei). La competiție ar 
urma să participe cite 2 echipe din 

finală a „europenelor", precum și 
unele observații privind desfășura
rea cupelor continentale rezervate 
echipelor de club.

Problema manierei de arbitraj 
la viitoarele competiții a figurat 
pe agenda de lucru a comisiei de 
arbitraj. Totodată, s-au făcut unele 
precizări referitoare la regulile de 
joc in vigoare și unele propuneri 
privind modificarea statutului ar
bitrului internațional. Au fost de
semnați, de asemenea, arbitrii ce 
vor oficia la cele două campio
nate europene. Este semnificativ 
faptul că, pe linia promovării 
unor arbitri tineri, la C.E. de ju
niori vor fi prezenți și cavaleri ai 
fluierului aflați în plină afirmare, 
în timp ce la seniori vor oficia 
arbitri cu multă experiență. Din
tre arbitrii români au fost desem
nați să conducă meciuri din C.E. 
Costin Mușat și Marinei Oancca la 
seniori, Radu Farmuș și Nicolae 
Tărchilă la juniori.

Sîmbătă, lucrările Confederației 
europene de volei continuă cu re
uniunea Comitetului Director.

Dintre echipele prezente ia în
treceri, Celuloza Călărași și Uni
versitatea București sînt cele mai 
bine pregătite, ele oferind momen
te de joc tehnic și în viteză.

Rezultate din întilnirile prelimi
narii. Seria I : Victoria Văcărești 
(Dîmbovița) — Celuloza Călărași 
4—21 ; Bihoreana Beiuș — Gloria 
București 0—26 ; Rulmentul Bîrlad
— Metalul Roman 0—6 ; Torpedo 
Brașov — Universitatea București
4— 8 ; Celuloza Călărași — Gloria 
București 16—9 ; Betonul Roman
— Universitatea București 7—13 ; 
seria a Il-a : Știința-invățămînt 
Slatina — Avîntul Reghin 0—6 ; 
Oțelul Tîrgoviște — C.F.R. Sibiu
5— 8 ; Filatura Oltenița — Chimia 
Tr. Măgurele 7—4 ; C.F.R. Iași — 
Celuloza Tr. Severin 9—2 ; Avîntul 
Reghin — C.F.R. Sibiu 0—16 ; Fi
latura Oltenița — C.F.R. Iași 8—4. 
întrecerile continuă pînă duminică 
la prînz.

C. GHIȚESCU

Europa (primele clasate la finalele 
„Cupei Europei" de la Nisa) și Ame
rica, cile o echipă din Africa, Asia, 
Oceania șl țara organizatoare.

Au fost stabilite standardurile de 
participare la C.E. de sală din 1976 
(Mtlnchen, 21—22 februarie) care se 
cer a fi realizate în perioada 1 no
iembrie 1975—10 februarie 1976.

A Xll-a ediție a campionatelor eu
ropene din 1978 va avea loc la Praga, 
Intre 22—27 august 1978.

GRECESCU DEN NOU LA START !

Vă mal amintiți, desigur, de Con
stantin Grecescu, unul dim re cei mai 
valoroși alergători de fond din țara 
noastră de acum aproape două de
cenii. în afară de faptul că a deținut 
numeroase recorduri republicane, el 
a fost în repetate rînduri campion 
național și internațional al țării 
noastre. Continuînd tradiția părinților 
(mama, Florica Oțel, a fost și ea o 
atletă foarte valoroasă), cei doi fii, 
gemenii Dan și Emil Grecescu, elevi 
al Liceului Nicolae Bălcescu din Ca
pitală, practică și ei atletismul. Pen
tru rezultatele lor, cei doi Grecescu 
au fost selecționați în lotul republi
can de juniori în jJl-obele de semi
ton d!

CE SE ÎNTIMPLA 
CU VALERIA ȘTEFANESCU î

Recordmana țării Valeria Ștefănescu 
absentează de mal multă vreme de 
la concursuri. Ea acuză dureri ’ tn 
urma unul traumatism suferit în

n

BOX lA MACIN, „CENTURA AR-
v RUBIUM". Peste 150 de bo-

rerl din 20 de orașe vor lua parte, între 
8 șl 12 iulie, la competiția organizată 
de A.S. Voința Macin sub denumirea 
„Centura Arrubium". Și-au anunțat par
ticiparea boxeri din București, Galați, 
Brăila, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța 
etc., printre care Alex. Turei (Voința 
Cluj-Napoca), Memet Irfan (I.M.U. 
Medgidia), Iftode Costache (Constructorul 
Galați), Marcel Sîrbu (Electroputere Cra
iova), Ionel și Stelică Ertache (Voința 
Măcin) ș.a.

CANOTAJ O NOUA REUNIUNE 
NAUTICA. Duminică, 

pe lacul Herăstrău, se va disputa „Cri
teriul speranțelor". întrecerea, care pro
gramează curse începînd de la ora 8. 
reunește la start schifiști din toate sec
țiile nautice bucureștene.

ÎNOT PROGRAMUL INTERNA-
1 ȚIONAL AL ÎNOTĂTORI
LOR în lunile iulie și august : 25-28 iu
lie, la Ljubljana — Balcaniada juniorilor; 
26—27 iulie, la Tarnow (Polonia) — Con
curs internațional ; 7-10 august, la Ate

în drumul spre C. M. și J. O.

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
A TRECUT CD SUCCES PRIMA ETAPĂ

Revenit de la Fraga, prof. Con
stantin Popescu — antrenor prin
cipal al echipei feminine do hand
bal a României — ne-a vizitat Ia 
redacție. Prilej nimerit pentru a 
afla amănunte privind comporta
rea reprezentativei noastre la tur
neul din capitala Cehoslovaciei 
(după cum se știe, echipa Româ
niei s-a clasat pe primul loc iu 
această competiție).

— Mai iniii, felicitări pentru 
victorie. Am dori să ne pre
zentați pe scurt adversarele 
din acest turneu.

— In primul rînd. reprezenta
tiva Cehoslovaciei. Formația A a 
cuprins tot ce are mai bun hand
balul feminin în Cehoslovacia. 
Este vorba de echipa pe care o 
vom intîlni la 5 decembrie la Vil
nius în grupa preliminară a C.M. 
Din lot se distinge Foltynova care, 
pe lîngă forță, are acum și teh
nică. înscriindu-se printre marile 
jucătoare din lume. Echipa B a 
cuprins rezervele primei formații 
și o serie de handbaliste tinere. 
Reprezentativa Ungariei s-a pre
zentat (poate din motive tactice) 
fără 2—3 dintre jucătoarele de 
bază.

— Ce ați urmărit în acest 
turneu in care și echipa Româ
niei a evoluat fără Elisabeta 
Ionescu. Magda Mikloș șl Ni- 
eulina Iordache ?

— Nc-am propus cîteva lucruri. 
Astfel, îmbunătățirea jocului in a- 
părare, printr-o mai mare mobili
tate. Obiectiv îndeplinit parțial. 
Apoî, o mai rapidă circulație a 
balonului și folosirea intensivă a 
contraatacului. In aceste domenii 
am realizat ceva mai mult. O altă 
dorință — pe care am împlinit-o 
— a fost aceea a verificării unor 
rezerve (Amarandei. Cojocarii», 
Mihoc, Hobincu ș.a.), precum și 
reintegrarea în jocul formației a 
Nadirei Ibadula-Luțaș.

— Care dintre handbalistele 
noastre au avut o comportare 
deosebită ?

— Dintre jucătoarele de cîmp.

urmă cu doi ani. la un picior. în pre
zent, deși durerile Încă persistă. Va
leria se antrenează cu sirguință și

speră să fie aptă de concurs la semi
finala de la Budapesta a „Cupei 
Europei".

Rubrică redactată de
Romeo VILARA

na — Balcaniada seniorilor ; 14—17 au
gust, la Berlin — Concursul internațional 
dotat cu „Cupa Prietenia"; 16—17 august, 
la Sofia — Cupa Europei (masculin — 
grupa B).

POLO DIVIZIA A. întrecerile 
campionatului național se 

vor relua la 20 iulie, cu partidele din 
turul II ol seriei secunde. Echipele din 
prima serie se vor reîntîlni în ziua de 24 
august • TURNEUL BALCANIC al for- 
mațiilor de juniori va avea loc în loca
litatea iugoslavă Negotin între 25 și 28 
iulie, iar Balcaniada seniorilor este pro
gramată între 7 și 10 august la Atena. 
• ANUL ACESTA, turneul internațional 
dotat cu „Cupa Prietenia" este progra
mat între 27 iulie și 3 august în locali
tatea poloneză Chorzow.

SCRIMĂ
La Brașov s-a 
campionatelor 
niorilor mici, proba de sabie. Dintre cei 
30 de concurenți, s-au detașat reprezen
tanții clubului bucuieștean Progresul 
care qu dominat finala atit piin număr 

SĂBIE A 
MICI, 

finală o

FINALA DE 
JUNIORILOR

disputat ultima 
naționale de scr.imă a ju-

Cristina Petrovici a jucat foarte 
bine. Restul *-» bine, dar cu fluc
tuații. O mențiune specială pentru 
portarul Viorica Ionică, care a e- 
voluat în general foarte bine. Iar 
în ultimul meci cu Cehoslovacia 
ne-a îneîntat pe toți cei prezenți 
Ia teren.

— Ce program aveți in con
ți nu are ?

•-* La 13 șî 15 iulie întilnlm re
prezentativa Bulgariei, între 25 și 
30 iulie evoluăm la „Trofeul Car- 
pați", între 6 și 10 august la „Tro
feul Balaton", între 9 și 12 octom
brie la „Trofeul Iugoslavia", In
tre 29 octombrie și 5 noiembrie 
susținem partide în R. F. Germa
nia și Danemarca, iar între 12 și 
16 noiembrie participăm în Po
lonia, la „Trofeul Slask". Apoi, la 
2 decembrie începem marea bă
tălie a C.M.

Să socotim, deci, succesul din 
Cehoslovacia o primă etapă din 
lungul drum la capătul căruia se 
află campionatul mondial și Jocu
rile Olimpice. Si să le felicităm pe 
handbalistele noastre și pe an
trenorii lor.

Hristache NAUM

AGENDA
Sezonul șahist internațional con

tinuă să fie bogat pentru jucă
toarele și jucătorii noștri. In rtn- 
durile de mai jos. citcva amănunte 
de la competiții încheiate sau al
tele care figurează pe agendă.

UN RUN REZULTAT 
AL MARGARETEI PEREVOZNIC

Turneul internațional feminin 
de la Piotrkov (Polonia) a reunit 
14 jucătoare, cele mai multe cu 
un coeficient internațional Elo de 
peste 2 000 de puncte. în această 
companie puternică, maestra leșean- 
că Margareta Perevoznie a avut 
o bună comportare. împărțind locu
rile 2—3 (neînvinsă) cu Eva Ka- 
rakas — 9‘/t puncte (din 13). Vic
toria a revenit tinerei șahiste so
vietice Lidia Mulenko. cu llrA p. 
în clasament urmează : Erenska
(Polonia). Krumova, Asenova (am
bele Bulgaria). Konarkowska (Iu
goslavia) 7>A p. Jurcinska (Polo
nia) 7 p etc.

★
La festivalul șahist de la Netha- 

nia (Israel). Elisabeta Polihroniade 
s-a clasat pe locul II in turneul 
internațional feminin cu 7‘/s puncte 
(din 9). fiind întrecută cu o ju
mătate de nunct de olandeza Corry 
Vreeken. Pe locul III, cu 7 p. 
campioana țării gazdă. Olga Po- 
drajanskaia.

In turneul secundar masculin,' 
Th. Ghițescu a ocupat locul 4 cu 
6'/, p (din 11).

'Ar
Turneul de la Wroclaw (Polo

nia) s-a încheiat cu victoria ma
relui maestru sovietic Baghirov cu 
10 puncte (din 13). Reprezentantul 
nostru, Traian Stanciu (9 p), s-a 
clasat pe locurile II—V. împreună 
eu Nicevskl (Iugoslavia). Babev 
(Bulgaria) și Manastirski (Polonia), 
îmbunătăiinău-și considerabil co
eficientul Elo.

FLORIN GHEORGHIU 
INVITAT LA MARELE TURNEU 

I.B.M.
Intre 6—25 iulie se va desfă

șura în Olanda tradiționalul tur
neu I.B.M. Printre cel 10 mari 
maeștri invitați se numără și 
Florin Gheorghiu. alături de :

(5), cît și prin ținută tehnică. Titlul de 
campion a revenit micului sabrer Florin 
Pâunescu, pe locurile următoare clasîn- 
du-se Viorel Mocanu și Spirea Păunescu, 
toți de la Progresul.

TFNK un LOT DE JUCA-TOR| ș| jucâtoare de 
la Dinamo Brașov au luat parte, săptă- 
mîna trecută, la un turneu internațional, 
desfășurat la Budapesta, în organizarea 
ciubuiui M.T.K. Voros Meteor. La senîorL 
cel mol bun rezultat ai brașovenilor a- 
perține Iul Tr. Marcu, calificat In „op
timi', unde a pierdut la rreghîarul 
Gyărgy cu 7-9, 2-6. O frumoo.fi victorie 
a repurtat O. Vilcioiu, învingător în pro
ba rezervată tineretului (în finală : Vîl- 
cioiu — Lukacs 6—3, 6—4). în aceeași în
trecere, brașoveanul L. Bukaresti s-a cla
sat în „primii 8”. Rezultate bune a ob
ținut și tînăra jucătoare Camelia Chiricc, 
care a terminat învingătoare în concursul 
de tineret (f), dispunînd în finală de 
Zsuzsa Schuth cu 6—0, 6—3. La senioare, 
Camelia Chiriac a figurat în sferturi de 
finală. în proba pe echipe, formația dl- 
namovistă feminină (Camelia Chiriac — 
Mariana Nunweiller) a cîștigat cu 3-0 
în fața echipei M.T.K. Voros Meteor. La 
băieți, prima noastră formație (Tr. Mar
cu — I. Kerekes) a pierdut cu 0—3, Iar 
a doua (O. Vilcioiu - L. Bukaresti) a 
cîștigat in fața gazdelor cu același scor.

Festivalul național 
pionieresc de minibaschet, 

un real succes
CONSTANTA, 20 (prin telefon)* 

Timp de cinci zile. 876 de parti
cipant! la ediția a 9-a a Festiva»- 
lului național pionieresc de mini» 
baschet s-au întrecut, pe terenu
rile Parcului pionierilor și ale Sco
lii sportive nr. 2 din localitate, în 
dispute deosebit de atractive, ur
mărite eu viu interes de numeroși 
spectatori. Vineri la ora prînzu- 
lui, minibaschetbaliștii au format; 
pe terenul central din Parcul pio
nierilor, un careu, după care a ur
mat ceremonia de închidere a Fes
tivalului.

FETE, categoria 8—10 ani : Lie.- 
„N. Bălcescu" Medgidia (antrenor 
T. Diacov), 10—12 ANI : Șc. gen.' 
69 București (antrenoare Floarea 
Roată); BAlETI. 8—10 ani: Șc.' 
sp. 1 Constanta (H. Mărțișor); 
10—12 ani: Casa pionierilor Con
stanta (P. Aurică) ; „COȘUL DE 
AUR" : Adriana Popescu (Șc. gen? 
69) 21 coșuri înscrise din 30 de 
încercări și H. Jurcă (Șc. sp. 3 
București) 22 din 30; CONCURSUL 
DE DESENE : au fost atribuite 24 
premii I (36 desene prezentate) ; 
CONCURSUL DE POEZII : 5 pre
mii I (14 poezii prezentate) : CON
CURSUL DE COR ; 4 premii I, 
nota maximă primind-o Șc. sp. 
Craiova pentru „Imnul miniba.s- 
chetbaliștilor olteni" ; CONCUR
SUL DE TALIE : Gabriel Agheor- 
ghiesei (Casa Pionierilor Cluj-Na
poca) 1,86 m, Irinel Macedonski 
(Șc. sp. 1 Constanta) 1.83 m ; 
CLASAMENT GENERAI, PE UNI
TĂȚI ȘCOLARE : 1. Șc. sp. 1 
Constanta 79 p, 2. Casa pionieri
lor Constanta 58 p. '3. Șc. sp. Bra
șov 57 p (au luat parte 40 de uni
tăți școlare).

ȘAHULUI
HObncr (R.F.G.), Liubojcvici si 
Ivkov (Iugoslavia), Smejkal și 
lansa (Cehoslovacia), Kavalek 
(S.U.A.). L. Szabo (Ungaria), 
Uhlmann (R.D.G.). Timman (O- 
landa).

TURNEE INTERNATIONALE 
IN ȚARA NOASTRĂ

LA ORADEA, între 28 iunie —« 
12 iulie. TURNEU INTERNAȚIO
NAL FEMININ. Și-au confirmat 
participarea ; Bilunova (U.R.S.S.), 
Lemaeiko (Bulgaria). Caldwel (An
glia), Erenska (Polonia). Perkovici 
(Iugoslavia). Hojdarova (Ceho
slovacia), Nagy (Ungaria). Din 
partea tării noastre vor juca : Po
lihroniade. Baumstark. Makai și 
Teodorescu.

★
LA IAȘI, intre 7—21 iulie, pri

ma ediție a „MEMORIALULUI 
MIHAIL SADOVEANU". Au con
firmat participarea : Dominencz și 
Haritver (ambii Spania), Perenyi 
(Ungaria), Bernhard (Polonia). Din 
partea țării noastre : Ghindă, Stan
ciu, Pavlov, Vaisman. Marcovici, 
Biriescu.

ECHIPA ROMÂNIEI 
PENTRU MECIUL FEMININ 

CU UNGARIA
Intre 17—24 iulie, la Satu Mare, 

se va disputa meciul feminin 
România — Ungaria. Echipa noas
tră : l’olihroniade, Baumstark.
Teodorescu, Makai, Muresan și 
Perevoznie. Junioare : Jieman și 
Nutu.

DE EA UN BUT EA ALTUL
• Noua campioană de rugby a 

țării, echipa Farul Constanta, va 
participa, Intre 29 Iunie șl 6 iulie, la 
un turneu organizat în orașul italian 
Sulmona. în afara sportivilor 
români. Ia competiție, dotată cu 
Trofeul Trinkini, vor mal participa 
formații din Franța, Cehoslovacia și, 
bineînțeles, Italia.
• Divizionara A T.C. Ind. Constan

ța cuprinde ctțiva tineri de marc ta
lent : Murariu, Drumea, Drondoie, 
Ebu, Turiceanu. Dobre. în ultima 
vreme, irsă. unii dintre acești dotați 
rugbyștl tu Început să dea dovadă 
de superficialitate în pregătire, de 
indolență. Iată că primim o veste pe 
cît de neplăcută, pe atît de salutară 
prin promptitudinea măsurii discipli
nare : Clienan Ebu a fost suspendat 
un an din activitatea competițională 
pentru viață nesportivă și neprezen— 
tare la un meci, iar Nîcușor Dron- 
doie — 6 luni, penitru neprezentaro 
la meci. Un timp destul de lung, In 
care cel doi vor avea prilejul să În
țeleagă că Interesele colectivului pri
mează asupra celor personale...
• Din nou despre... Constanța.- 

După cum se știe, anul acesta se îm
plinesc două decenii de existență a 
sportului eu balonul oval pe litoral;-. 
Frumoasa aniversare va fi marcată 
de numeroase manifestări la Con
stanța șl In alte stațiuni de pe malul >’ 
mării. Astfel. Intre 14 rt 21 iulie, p«ii 
stadionul 1 Mal, în nocturnă, se voriț 
disputa partidele unul turneu inter-, 
național, la care vor participa cehi-» 
pele Bonymaen (Țara Galilor), Polo
nia Poznan, Farul șl T.C. Ind. Con
stanța. De asemenea, vor fi organi
zate simpozioane, prezentări de fil
me, se va edita o broșură omagială 
și vor fl puse tn circulație o plache
tă șl o lnslgift jubiliare.

Sportul PagaZt-

frumoo.fi


MIRCFA RAMAȘCANU
Id d 3-a «idone de 
etapă in ,,Ci'Pa CIBO //

ORAȘUL VICTORIA. 20 (prin 
telefon). Competiția ciclistâ inter
națională „Cupa CIBO“ a progra
mat vineri etapa a IV-a, Brașov 
— Făgăraș — Orașul Victoria (95 
km). A fost, în general, o etapă 
monotonă, puținele tentative de e- 
vadare fiind prompt anihilate de 
pluton. N-a reușit nici ultima eva
dare, inițiată de Mircea Virgil și 
polonezul Jagiello, la intrarea pe 
drumul spre Orașul Victoria. La 
sosire și-au disputat întîietatea 30 
de cicliști pe care Mircea Ramaș- 
canu a izbutit să-i întreacă cu o 
secundâ? cîștigătorul etapei fiind 
cronometrat în 2.29:00. A fost ur
mat de pluton din care făceau 
parte, între alții, V. Selejean (cîș- 
ligătoruV sprintului de la Codlea 
și al celor două cățărări de la 
Băile Codlea și Dealul Pcrșani), 
T. Vasile, T. Drăgan, polonezul 
Bait (prezent la toate acțiunile 
plutonului). Cel de al doilea sprint 
al etapei, la Șercaia, a fost cîștigat 
de Mircea Virgil.

în clasamentul general al com
petiției, după patru etape, conduce 
dinamovistul MIRCEA RAMAȘCA
NU cu 7.25:04 urmat de colegul 
său de club Costel Cîrje la 1:30 
și de polonezul Jozef Bait la 1:41,0 

Simbătă are loc etapa a V-a pe 
un cirouit în centrul orașului Vic
toria (42 km la ora 17 ; sprinturi 
Ia fiecare două ture), iar dumini
că, ultim.-/, etapă pe ruta Orașul 
Victoria — Făgăraș — Brașov (97 
km).

Caro! GRUIA, coresp. județean

Sâptămina viitoare

DE PENTATLON MODERN
viitoare va avea loc 
tradiționalul 
de pentatlon modern 
Ia întreceri vor lua

Săptămfna 
în Capitală 
internațional 
al României, 
parte 11 echipe, dintre care 8 
străine *. Austria, Bulgaria, R.S.S. 
Estonă, Franța, Italia, Polonia, 
Spania, Ungaria. Țara noastră va 
fi reprezentată de trei formații, 
una fiind de juniori.

Programul întrecerilor este ur
mătorul : miercuri și joi — cală- 
r«a (stadionul Olimpia-Constructo- 
rul), vineri — scrima (sala Flo- 
reasca), simbătă — tirul (poligo
nul Tunari) și înotul (bazinul Di
namo), duminică — crosul (pădu
rea Călugăreni).

Concursul de la București repre
zintă, pentru majoritatea competi
torilor. un bun prilej de verificare 
în vederea campionatelor mondiale 
ele pentatlon modern de la Ciudad 
do Mexico (septembrie).

concurs

TURNEUL OE SAH 
DE LA LJUBLJANA 
ÎNAINTEA FINISULUI

Cu 
ierea 
șah de 
loc al 
se afle 
Karpov 
urmat 
9’/z p. I

o rundă înainte de inche- 
turneului international de 
; Ia Ljubljana, pe primul 

clasamentului continuă să 
campionul mondial Anatoli 
(U.R.S.S.), cu lO'/z puncte, 
de Gligorici (Iugoslavia) 

Hort (Cehoslovacia) și Fur
man (U.R.S.S.) 9 p, Ribly (Unga
ria) 8'/, p. Liubojevici (Iugoslavia) 
8 p, Parma (Iugoslavia) 7‘/j p (1), 
Portisch (Ungaria) 7 p (1) etc. 
In runda a 14-a, Karpov a remi
zat cu Gligorici. Acesta îl învin
sese pe Liubojevici. in runda an- 
tenoară. Remize și în partidele 
Hort — Ribly, Mușii — Mariotti și 
Garcia — Parma.

CAMPIONATUL FEROVIAR DE BASCHET FEMININ

INTR-O Pim EXTREM DE SPECTACULOASA:
ROMANIA - BULGARIA 69-56

Cea de a doua zi a campionatu
lui internațional feroviar de bas
chet feminin s-a desfășurat sub 
auspiciile unui interes pronunțat 
și a confirmat, încă o dată, că e- 
chipele care au obținut succese în 
prima zi rămîn, cu o singură ex
cepție — Bulgaria, în lupta pentru 
dștigarea competiției.

în primul meci, echipa Poloniei, 
net superioară, a întrecut forma
ția similară a Ungariei cu un scor 
categoric : 96—57 (53—28). Partida 
următoare, dintre R.P.D. Coreeană 
și București (junioare) a fost mult 
mai echilibrată și a revenit spor
tivelor coreene, cu 70—63 (40—36).

în cel mai interesant meci al 
zilei, formațiile României și Bul
gariei au oferit o dispută extrem

de interesanta. în care oaspetele 
au condus 30 de minute. Din acest 
moment feroviarele românce, ex
celent dirijate de Ileana Gugiu, au 
trecut la conducerea partidei și 
folosind foarte bine contraatacurile 
au reușit să se desprindă în cîști- 
gătoare și să se mențină, astfel, în 
lupta pentru primul loc al clasa
mentului. Din formația României 
s-au mai evidențiat : Gabriela Bos
co, Ștefania Basarabia și Irina Va- 
silescu. Scor final : România — 
Bulgaria 69—56 (34—36).

Programul zilei de azi, sala Flo- 
rcasca, de la ora 15,00 : Ungaria — 
Bulgaria, Cehoslovacia — București 
(junioare), România — Polonia și 
U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană.

Paul IOVAN

(I' tlItfA SÎIHAHiM ÎNAINTEA C. 1*1 DE LA (AL!

A ÎNCEPUT CURSA RECORDURILOR
PENTRU ÎNOTĂTORI

întrecerile celei de a doua e- 
diții a campionatelor mondiale de 
înot organizate în Columbia, la 
Caii, exact cu un an înaintea J.O. 
de la Montreal, vor reprezenta, 
nu ne îndoim, un mare punct de 
atracție pentru lumea piscinelor. 
Trccînd peste cadrul exotic în care 
își vor măsura puterile cei mai 
talentați campioni și recordmani 
ai lumii, concursul de la Caii 
(18—27 iulie) ne va da posibili
tatea confirmării (sau infirmării, 
care este însă mai greu de pre
supus) ierarhiilor în domeniul îno
tului de performanță.

încă de acum doi ani, specia
liștii și-au putut da seama că 
poziția fruntașă a înotătoarelor 
din S.U.A. a fost serios zdrunci
nată de echipa R. D. Germane. 
Aceasta, e drept, deține la această 
oră 11 din cele 14 
diale. dar numărul 
de elită este mai 
parație cu cel al 
peste Ocean. în 
cele două mari forțe ale înotului 
feminin va interveni, mai mult 
ca sigur, anul acesta, o a treia 
concurentă de valoare. în locul

recorduri mon- 
sportivelor sale 
redus în com- 

adversarelor de 
disputa dintre

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

vor termina prin desfășurarea con
cursului de pistol calibru mare 
unde, după cum se știe, titlul 
mondial este deținut de valorosul 
nostru trăgător Dan fuga. Deci,

STEFAN CABAN
un plus de interes pentru publicul 
care se va afla in încîntătorul pei
saj natural al Tunarilor.

Rezultate tehnice, campionatele eu
ropene ; 
40 f, în 
trofanov 
Klingner 
zisz (Polonia) 374 p., 
lich (R.D.G.) 374
(Iugoslavia) 374 
(Ungaria) 373

armă liberă calibru redus, 
picioare : 1.

(U.R.S.S.)
(R.F.G.) — ’374

p.. 
p.» 

p......

Aleksandr Mi-
381 p„ 2. B.

P.»
4.
5.
6.
14.

p., 2.
3. E. ped- 

U. Wunder- 
S. Pejoviei 
G. Abonyl
Șt. Caban

PROGRAMUL ULTIMELOR DOUĂ ZILE
SIMBATA

Campionatele europene, de la ora 8.30 : armă standard 3X20 focuri 
Campionatele internaționale ale României, 

3X20 focuri, femei și juniori, pistol viteza 60 
manșe.

de la ora 8.30 : armâ tlanda'd 
focuri, seniori >i juniori, ombeie

DUMINICA

Campionatele europene, de Ia ora 8.30 : 
focuri.

Campionatele internaționale ale României, 
60 focuri culcat, femei ți juniori.

de la ora 8.30 : armâ standard

In jurul orei 14 va avea loc festivitatea de închidere a

368 p,.„ 32. R. Nlcolescu 363 p,... 38. 
N. Rotaru 362 p,... 54. E. Satala 
356 p ; echipe : 1. U.R.S.S. 1481 p,
2. R. F. Germania 1476 p, 3. Polonia 
1474 p, 4. Iugoslavia 1472 p, 5. Ceho
slovacia 1461 p, 6. R. D. Germană 
1458 p,... 8. România 1449 p ; armă li
beră calibru redus 40 f poziția în 
genunchi ; 1. Peter Kovacik (Ceho
slovacia) 393 p, 2. D. Papp (Ungaria) 
392 p, 3. V. Parhirnovicl (U.R.S.S.) 
391 p. 4. V. Nikolaev (U.R.S.S.) 
390 p, 5. E. Pedzisz (Polonia) 389 p, 
(decade 98—98), 6. Șt. Caban 
(98—95)... 8. E. Satala 388 p,.„ 
Nicolescu 384 p,... N. Rotaru 
echipe : 1. U.R.S.S. 1552 p, 2.
nia 1540 p, 3. Ungaria 1535 ,
R. D. Germană 1531 p, 5. R. F. Ger
mania 1530 p, 6. Polonia 1528 p, 
3 X 40 focuri ; 1, A. Mitrofanov
(U.R.S.S.) 1164 p, 2. E. Pedzisz (Po
lonia) 1161 p, 3. Șt. Caban (Româ
nia) 1154 p, (397—368—389), 4. P. Ko- 
varik (Cehoslovacia) 1152 p, ' ”
Klingner (R.F.G.) 1151, 6.
(Iugoslavia) 1151 p,... 29. R. 
lescu 1137 p... 34. N.
46. E. Satala 1130 p ; echipe : 1. 
U.R.S.S. 4604 p, 2. Iugoslavia 4577 p,
3. R. F. Germania 4571 p, 4. Polonia 
4569 p, 5. Cehoslovacia 4563 p, 6.

p.

389 p
15. R.
379 p, 
Româ-

P, <

.. 5. B. 
M. Sipek 

Nico- 
Rotaru 1136 p... 

echipe

ȘEDINȚA COMITETULUI FEMININ
AL CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE TIR

ambelor competiții.

R. D. Germană 
4557 p.

Campionatele _____ ¥______
României : pistol standard 60 
Laszlone Kotrocza (Ungaria)
2. Anișoara Matei (România)
3. Ana Buțu (România) 580 
Veronica Rozgonyi (Ungaria)
5. Mariana Hoba (România)
6. Eveline Manchon (Franța) p,
pistol liber 60 f seniori : 1. Gh. Za- 
polski (U.R.S.S.) 568 p. 2. H. Vol- 
lmar (R.D.G.) 567 p. 3. A. Egrișln 
(U.R.S.S.) 564 p, 4. J. Fagglon (Fran
ța) 559 p, 5. I. Nemety (Cehoslovacia) 
558 p, 6. H. Hromada (Cehoslovacia) 
557 p..- 16. D. Itlga 550 p.... 21. M. 
Trușcă 546 p... 23. L. Giușcă 546 p, 
pistol liber 40 f juniori : 1. I. I,ut- 
kovski (U.R.S.S.) 372 p, 2. K. Win- 
disch (R.D.G.) 361 p, 3. K. Trular
(Cehoslovacia) 356 p, 4. L. Pop 
356 p, 5. E. Cilitea 354 p. 6. Gh. Ma- 
covel 353 p,... 12. P. Dan 345 p. 13. 
F. Irimia 341 p.

4563 p, 7. România

internaționale aie
1. 
P. 
P.
4.
P.
P.
P»

f :
584
581
P. 

579 
574 
571

Ieri dimineață, într-unul din pa
vilioanele de la poligonul Tunari, 
s-a desfășurat ședința comitetului 
feminin al Confederației europene 
de tir.

In numele 
participanții 
Lia Manoliu.

Pe agenda 
prezidată de 
gurat : o informare cu privire la 
activitatea comitetului feminin de

conducerii 
au fost

C.N.E.F.S., 
•alutati de

a ședinței,de lucru
Maria Marcos, au fi-

la constituire pină in prezent, pro
bleme privind organizarea Confe
rinței tehnice feminine cu ocazia 
campionatelor europene feminine 
și de juniori de la Sofia (3—6 sep
tembrie 1975), unele considerațiuni 
medicale privind tirul feminin (dr. 
Ion Ștefan), definitivarea ordinei 
de zi a ședinței comitetului femi
nin de la Madrid — septembrie 
1975, cu ocazia campionatelor eu
ropene de pistoale olimpice.

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

ANTRENAMENTE 
COMUNE

înainte de a lua startul 
apropiatele campionate mon
diale de natație, care se vor 
desfâșura la Caii (Columbia) 
intre 18 șl 27 îulie, șase 
înotători sovietici se vor an
trena în S.U.A. împreună cu 
selecționabilii americani. Din 
lotul oaspe fac parte cunos- 
cuții campioni și recordmani 
sovietici Aleksandr Samsonov, 
Andrei Bogdanov, Igor Efgra- 
fov, Andrei Krilov, Vladimir 
Mikeiev șl Andrei Avtușenko.

TENIS

la

PRIN COMPUTER...
Fără 

ginali, 
lor de 
nel companii de radio și 
televiziune americane, cu 
sediul la Dallas (Texas), 
au luat o inițiativă sui- 
generis, anunțînd organiza
rea unui prim campionat 
mondial de tenis prin... 
computer. Obiectivul pro
pus este desemnarea celui 
mal bun tenisman al tutu
ror timpurilor, mai exact 
de la 1920 încoace. Pentru

a fi întru totul ori- 
redactorii emisiuni- 
sport din cadrul u-

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

aceasta., specialiști din 
mai multe țări au fost so
licitați să opteze pentru o 
listă de „cei mal buni 8“, 
care ar trebui să-și dispu
te cele două turnee, mas
culin șl feminin. După de
finitivarea rezultatului p.e-

feminin, ttnăra Chris E- 
vert I

FAMILIE ȘAHISTA
Familia Rubțov din Mos

cova poate ti considerata 
drept cea mai puternica

neral al anchetei, datele 
tehnice privind pe fiecare 
dintre cei 8 competitori vor 
fi încredințate computeru
lui, care va efectua toate 
calculele necesare, desem- 
nînd pe cel mat bun în 
fiecare „meci*. Finala va 
stabili pe campionul 
ror timpurilor.

Bineînțeles*, fiecare 
nire va fi prezentată____
torilor în cadrul unui sce
nariu radiofonic, în limite
le deplinei ficțiuni. Vom 
putea urmări astfel o con
fruntare unică între Bill 
Tilden — campionul anilor 
'20
Năstase, 
Suzanne 
cu noua

tutu-

întîl- 
audl-

echipă de șah, dacă s-ar 
organiza un campionat al 
familiilor. Intr-adevăr, toți 
membrii ei sînt excelenți 
șahiști. Capul familiei, 
Piotr Rubțov este jucător 
de categoria I, soția a- 
cestuia, Olga Rubțova este 
maestră emerită a sportu
lui din U.R.S.S., fostă cam
pioană mondială, Iar Elena 
Rubțova. fiica lor, este 
asemenea, o jucătoare 
lentată.

de 
ta-

cu Newcombe sau 
iar pe neuitata 
Lenglen luptînd 
stea a tenisului

MAESTRU CROSEI 
IN ÎNTRECERE

Federația canadiană 
hochei pe gheată intențio-

de

Australiei, care pierde tot mal 
mult teren, avînd în momentul da 
față doar două crauliste de marcă 
(Jennifer Turrall și Sonia Gray); 
a urcat vertiginos reprezentativa 
Canadei, ale cărei campioane (14— 
15 ani) se află în pragul con
sacrării. Nancy Garapick (record-’ 
mană mondială la 200 m spate 
timp de două luni). Becky Smith, 
Barbara Clark, Cheryl Gibson,1 
Gail Amundrud sau Wendy Quirk, 
toate produse directe 
acțiuni 
lansată 
gazdă 
..Swim 
privește probele masculine, notăm 
un ușor crescendo în dreptul spor
tivilor europeni (R.D.G., U.R.S.S^ 
Ungaria, R.F.G.), canadieni și bra
zilieni ; performanțele lor nu pot 
concura încă decisiv pe cele ale 
înotătorilor americani.

Nimeni însă nu exclude și po
sibilitatea unor 
rezuliînd și din optica diferită cu 
care antrenorii 
au înțeles să-și pregătească cam
pionii pentru C M. în R. D. Ger
mană. de pildă, campionatele na
ționale au avut loc la începutul 
lunii iunie într-un bazin în care 
apa avea 30—32 de grade (!). Iu 
aceste condiții. Kernel ia Ender 
(56,38 - 100 m liber. 63.99 —100 m 
spate, dar și un nou record mon
dial la 100 m delfin — 61.33), 
Ulrike Tauber, sau mai puțin cu
noscuta Birgit Trelber (2:16.10 — 
200 m spate) au impresionat pur 
și simplu. înotătorii americani, in 
schimb, se vor supune selecției 
abia ia sfirșitul lunii. Sportivii so
vietici și coi canadieni au concu
rat în această primăvara mai mult 
ca oricînd : cei din Australia. Bra
zilia sau Ungaria au preferat. în 
schimb, să se antreneze continuu 
Cine a procedat cel mai bine ? 
Răspunsul îl vom primi la Caii, 
unde vom 
cu public4* 
olimpic.

de dezvoltare 
în urmă cu 6 
a viitoarei 

Canada swim“.

ale largii 
a înotului.' 
ani în țara 
Olimpiade s 
In ceea ce

surprize, acestea

din diverse țări

asista Ia o „repetiție 
a viitorului concurs

Adrian VASILIU

„TROFEUL JADRAN"
LA POLO

In orașul iugoslav Budva au 
continuat întrecerile de polo pen
tru ..Trofeul Jadran". în cel mai 
echilibrat meci al zilei, reprezen
tativa" U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 8—7 (2—3. 3—0., 2—2. 1—2) 
formația S.U.A. Selecționata Cubei 
a reușit să întreacă echipa Unga
riei cu 8—6 (1—2, 1—1. 2—1. 4—2), 
iar Iugoslavia a dispus cu 9—7 
(3—0, 2-1, 2—2, 2—4) de Italia.

în clasament : U.R.S.S. — 4 p. 
Iugoslavia, S.U.A.. Ungaria. Cuba 
— 2 p. Italia — Op.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • în cadrul „Memo

rialului Rosicki" de la Fraga, atle
tul cehoslovac Ludck Pemic a sta
bilit un nou record al țârii sale la 
decatlon — 8109 p. Pe locul doi,
Petr KratkiJ — 7821 p. • Concurs 
profesionist la Edinburgh : 400 m — 
J. Smith 45,5 : lungime ” 
7,69 m ; o milă
110 mg

BOX • Norvegianul
Paulsen și-a păstrat titlul de cam
pion european profesionist, la cat. 
semiușoară învlngînd în 15 reprize, 
la Oslo, pe italianul Antonio Puddu. 
• La Barcelona, în meci pentru 
centura continentală la „super-ușoa- 
ră", spaniolul J. R. Gomez-Fouz a 
dispus Ia puncte de șalangerul său, 
italianul R. Fanalll • Cassius Clay 
șl Joe Bugner îșl continuă antre
namentele, la Kuala Lumpur, In ve
derea meciului lor de Ia 1 iulie. 
Clay a boxat 30 min. non-stop cu

nează să organizeze în 
toamna acestui an un ma
re turneu internațional, cu 
participarea selecționatelor 
U.R.S.S.. Cehoslovaciei, Su
ediei. Finlandei și S.U.A. 
Canadienii preconizează in
troducerea de jucători pro-

f eston iști în echipa lor, 
ceea ce ar echilibra sensi
bil lupta în întrecere.

ASTRONAUT 
SAU PILOT ?

Celebrul astronaut ame
rican Charles Conrad, 
„supermilionar în kilome
tri" (se înțelege, în spa
țiul cosmic), manifestă o 
mare admirație pentru a- 
utomobilism și în special 
pentru asul volanului Jac
kie Stewart. El a și făcut 
citeva ture de încercare pe 
autodromurile de la Se
bring și Niirburgring. între
bat dacă e mai periculos să

H. Hines
D. Wot tie 4:05,3 ;

R. Milburn 13.5.
Sven Erik

fii astronaut decît pilot 
curse, Charles Conrad 
răspuns : „Acolo, sus, 
noi, traficul nu-1 atît de 
tens..."

ARESTAT PENTRU 
UN PENALTY !

da 
a 

la 
in-

care. In provincia 
(Argentina), îl pe- 

consl- 
sau 

unor 
pu
pe 
în

Legea 
Santa-Fe 
depsește 
derațl — 
părtinire* ....
perturbări ale ordinii 
blice, l-a adus recent 
Jorge Alvarez (42 ani) 
închisoare. Acesta refuzase 
un penalty echipei din Ne- 
velles, care conducea 
acel moment cu 2—0. 
echipa oaspete, din 
carrll, a obținut meci 
(2-2), pe stadion s-a 
o violentă dezordine, 
vocînd rănirea a 2 polițiști 
șl a 12 spectatori, ceea ce 
a făcut ca autoritățile locale 
să-l considere pe Jorge Al
varez „un periculos perturba
tor". Citeva zeci de arbitri 
argentinieni au declarat că 
dacă colegul lor nu va f« 
eliberat vor intra în qrevâ I

pe arbitrii 
,,din neglijență 
— drept cauza

te 
Cînd 

Ferro- 
nul 

iscat 
pro-

diferiți parteneri, printre care șt 
fostul campion mondial Jimmy Eiiis.

CICLISM • 350 de sportivi. Ye-
prezentînd 30 de țări, se prezintă 
incepînd de mîine, la Lausanne (El
veția), la startul primului campio
nat mondial pentru juniori. • si
tuație neschimbată, după 8 etape in 
Turul Elveției. Conduce Roger de 
Vlaeminck, urmat de Eddy Merckx 
la 52 sec. și de Louis Pfenninger ia 
57 sec.

NATAȚIE • Continuă selecția 
înotătorilor americani la Long Beach 
(California). Tim Shaw și-a corectat 
recordul mondial pe 400 m liber — 
3:53,95 (v. r. 3:54,69). Nou record
american pe 200 m liber (f) — ShT- 
ley Babashoff 2:02,54. Alte rezultate • 
200 m delfin — Forrester 
400 m mixt — Tyler 4:30,72 : 
bras — Colella 1:05,86 : 100 m
— Murphy 57,83 ; 100 m bras 
Marcia Morey 1:14.25.

TENIS • în sferturile de 
ale turneului feminin de la 
bourne : King—Boshoff 6—2, 
Casals—Hunt 6—4, 9—8 ; Wade — 
Teeguarden 6—2, 6—1 ; Morozova — 
Coles G—4. 9—8. • Rezultate din
primele două tururi ale calificări
lor pentru turneul de la Wimble
don : Ball—Hewitt 6—4. 6—1 ; Chan- 
freau—Cooper 6—4, 4—6, 6—3 ; Mu- 
kerjea — Thomson 3—6, 7—5, G—1 ; 
Blocher — Pala 5—7, 7—5, 6—1 ; Simp
son— McDonald G—2, 6—4; Zednik
— Ray 1—6, 9—8. 6—2 : Kirmayr —
Collins 6—3, 9—8. • Semifinale la
Nottingham : Roche — Tanner 6—4. 
3—6, 6—3 ; Okker — Dent 6—1, 6—4. 
în „sferturi", Okker învinsese pe 
Carmichael cu G—4, 3—6. 6—3. a în 
prima zi a meciului Franța — Italia, 
din „Cupa Davis“, Fr. Jauffret l-a 
învins pe A. Panatta cu 6—1, 6—4. 
8—6. Italienii aîî egalat scorul (1—1) 
prin C. Barazzutti, care l-a întrecut 
pe P. Dominguez cu 4—6, 6—0, 6—1, 
G—2.

VOLEI • în partida 1 
a turneului internațional 
care se desfășoară la Praga, 
zentativa Cubei a învins cu 
de 3—1 (18—20, 17—15, 16—14, 
selecționata R. D. Germane.

YACHTING • Campionatul 
dial la clasa „Finn“ s-a încheiat la 
Malmo (Suedia) cu victoria sporti
vului suedez Magnus Olin — 46 p. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
olandezul Budewyn Binkliorst — 
49 p și australianul Jonathan Far
mer — 54.7 p. Campionul olimpic 
Serge Maury (Franța) a ocupa* locul 
patru, cu 55.4 p.

2:00,79 ;
100 n i 
spate 
(f) -

finală
East-
6—2 :

Inaugurală 
feminin 

repre- 
scorul 
15—tî»

mon
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