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„REGATA SNAGOV" LA CANOTAJ FEMININ, O COMPETIȚIE VALOROASĂ

PRINTRE CONCURENTE, 25 DE MEDALIATE 
LA CAMPIONATELE MONDIALE!
• Rezultatele probelor eliminatorii de ieri >

Participantele la „Regala Sna
gov" s-au întrecut, ieri, în cursele 
eliminatorii. Disputele au prilejuit 
evoluții interesante, la înălțimea 
frumoaselor cărți de vizită ale 
competitoarelor. Au luat startul 
echipaje din Cehoslovacia. Bulga
ria. Polonia, R.D. Germană, R.S.S. 
Ucraineană, Ungaria șl România.

Seriile au reunit canotoarele în
scrise în probele de schif 2 f.c., 
simplu și 4 + 1 visle. Pentru finale
le de astăzi, care încep la ora 10. 
s-au calificat direct ambarcațiuni
le de schif 1 + 1 rame, 2 visle și 
8+1. Iată aceste echipaje (in or
dinea culoarelor) care își vor dis
puta întiietatea in prima zi de 
finale ale „Reglatei Snagov" : schif 
4i1 rame : Bulgaria II, Bulgaria 
I, România I, România II, R. D. 
Germană, Cehoslovacia ; 2 visle : 
România I. România II, R.D. Ger
mană II. R.D. Germană I. Polonia : 
8 + 1 : Polonia. Cehoslovacia, R.D.

Germană, R.S.S. Ucraineană, Româ
nia, Ungaria.

In cursele preliminare desfășu
rate vineri au fost Înregistrate 
dispute interesante. In proba inau
gurală de schit 2 f.c. s-au desfă
șurat întreceri în cadrul a două 
serii care au calificat pentru fi
nală primele trei echipaje : serial: 
1. România III (Marlena Predescu, 
Angelica Chertic) 3:54,3, 2. Româ
nia II (Cornelia Neacșu. Marilcna 
Ghițâ) 4:01,3, 3. U ngaria 4 : “,8 ; 
seria a Il-a : 1. R. D. Germană 
3:59,2, 2. Polonia 4:00,2, 3. Bul
garia 4:03,5.

La schit simplu organizatorii au 
programat trei serii, primele două 
clasate avind cîștigat dreptul de a 
evolua in finala probei care va 
reuni următoarele sportive. Mari
ana Ambruș (Ungaria) 3:59.2. Ro
sita Spasova (Bulgaria) 3:59,4 din 
seria I, Rita Schmidt (R. D. Ger
mană) 4:03,5, Aurelia liimie (Ro

mânia) 4:12,1 din seria a Il-a și 
Gisela Medefiindt (R. D. Germa
nă) 3:58,2, Jitka Kunstova (Ceho
slovacia) 4:01,1.

Ultima probă a zilei a oferit 
spectatorilor dispute atractive în 
cadrul celor două serii ale cursei 
de 4+1 visle, care au stabilit ur
mătoarele finaliste : 1. Cehoslova
cia 3:28,9, 2. Polonia 3:33,3, 3. Ro
mânia II 3:37,1 — seria I, 1. Ro
mânia I (Ioana Tudoran, Elisa- 
beta Lazăr, Elena Afrăsinei, 
Gherghina Preda si Elena Giurcă) 
3:23,9, 2. Bulgaria 3:25,1, 3. R. I). 
Germană 3:28,7 — seria o Il-a.

In întrecerile actualei ediții o 
..Regatei Snagov" participă 25 de 
sportive medaliate la campionatele 
mondiale, dintre care 4 deținătoa
re ale medaliilor de aur, ceea ce 
reprezintă desigur un punct de a
tracție pentru competiție.

Vasile TOFAN

IERI, LA GALAȚI Șl TIMIȘOARA

AU ÎNCEPUT FINALELE
CAMPIONATELOR 

REPUBLICANE DE LUPTE

Echipajul românesc de schif 4-1 
rame (Marlena Predescu, Maria 
Rabat. Elena Avram, Angelica 
Chertic + Elena Giurcă), medaliat 
cu bronz la C.M. de anul trecut, 
evoluează cu șanse in competiția 
internațională de pe lacul Snagov

Foto : D. NF.AGU

Imagine din partida fur dintre Sportul studențesc |t F.C.M. Reșița : 
Marica marchează singurul gol al int'ilnirii

PROGRAMUL ETAPEI

Tg. Mureș : A.S. Armata — F.C. Argeș
Cluj-Napoca : „U* — Jiul Petroșani
Brașov : Steagul roșu — Dinamo
Timișoara : Politehnica — Olimpia
Reșița : F.C.M. — Sportul studențesc
lași : Polltehnica — Chimia Rm. Vikea

(meci televizat)
București : Steaua

(Stadionul Steaua)
— U.T. Arad

Constanța : F.C. — C.F.R. Cluj-Napoca
Galați : -F.C.M. — Universitatea Craiova

Toate partidele in cep la ora 17,30

Pină in ceasul al 12-lea, dezno- 
dămîntul campionatului primei di
vizii nu este cunoscut ! Cele 2 970 
minute de joc de pînă acum au 
fost suficiente numai pentru a ho- 
tări pe ocupantele primei și ulti
mei trepte a clasamentului : Di
namo București, cu toată lipsa de 
formă manifestată în ultima vre
me, a avut un avantaj suficient 
față de urmăritoarele sale pentru 
a-și apropria. a opta oară, titlul 
național, cifră record pentru edi
țiile postbelice ale intrecerii ; 
F. C. M. Galați revine in B după 
numai un an, egalind astfel... ne
reușita fostei formații gălățene Si- 
derurgistul...

Dar cine va ocupa locul se
cund ?

Echipa din Tg. Mureș sau for
mația din Craiova ? Și cine va a
compania in B pe F.C.M. Galați ? 
Răspunsul il vom afla numai după 
consumarea ultimelor 90 de mi
nute ale campionatului, cele de 
mîine.

Tocmai de aceea runda nr. 34 
este așteptată cu un interes ma
jor. Ea programează, de altfel, 
citeva partide decisive cum sînt 
cele de la Iași (Politehnica — Chi
mia Rm. Vilcea) în care ambele 
combatante își joacă șansa rămi- 
nerii în A, de la Brașov (Steagul

— Dinamo) și Cluj-Napoca 
U<f" — Jiul Petroșani).

In Capitală, un meci de tra- 
ilijse : Steaua și U.T.A. se vor

CLASAMENTUL 
ÎNAINTEA ULTIMEI „RUNDE"

1. DINAMO 33 19 5 9 62-35 43
2. A.S.A. 33 17 4 12 45-38 38
3. Univ. Cv. 33 14 9 11 49-31 37
4. Steaua 33 15 5 13 59-43 35
5, Sp. stud. 33 IS 5 13 47-48 35
6. F.C. Argeș 33 15 1 14 51-41 34
7. FCM Reșița 33 15 4 14 53-17 34
8. Olimpia 33 13 7 13 37-41 33
9. Jiul 33 13 8 11 40-34 3‘2

III. U.T.A. 33 14 4 15 43-39 32
11. C.F.R. 33 11 10 18 26-32 32
12. F.C. C-ța 33 12 7 14 37-45 SI
18. „Poli" T. 31 13 7 14 29-39 31
11. „U“ Cj-Nap. 33 11 9 13 27-37 31
15. Poli. Iași 33 11 3 16 42-5G 81
16. Chimia 38 11 9 13 35-51 31
17. Steagul r. 33 11 7 15 37-29 29
18. FCM Galați 33 10 5 18 26-59 25
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afla față în față pentru a 5I-a 
oară în campionat, disputind o 
partidă care nu ne amintim să ti 
decepționat vreodată.

ECHILIBRU VALORIC LA 
„LIBERE", IN PRIMELE 

MECIURI

GALAȚI, 27 (prin telefon). Vi
neri dimineața, in Sala sporturilor 
din localitate au început întrece
rile celor mai buni luptători (106) 
la stilul liber pentru cucerirea 
centurilor de campioni. Partidele 
au fost echilibrate, spectaculoase 
și interesante, înregistrindu-se, tot
odată, mai puține victorii prin tuș 
decît în edițiile precedente. Finala 
firească a categoriei 90 kg. meciul 
dintre St. Morcov (Dinamo Bra
șov) și I. Dumitru (Steaua) s-a 
disputat in prima reuniune. Dove- 
dindu-se mai ofensiv, dinamovistul 
a obținut victoria prin descalifi
care. La cat. 68 kg campionul re
publican P. Androne (St. roșu Bv.) 
i-a întilnit pe gălățeanul Gh. Ciun- 
tu. încurajat de spectatori, Ciuntu 
a început curajos lupta și la sfir- 
șitul primei repriza conducea cu 
5—2. In final, ca urmare a unei 
mai bune pregătiri fizice, campio
nul a încheiat însă partida învin
gător cu 10—7.

Alte rezultate : 57 kg — E. Radu 
(Gloria Buzău) b.p. V. Cioacă 
(Progr. Brăila), G. Anghel (Steaua) 
b. dese. I. Nica (St. roșu Bv.), 62 
kg — C. Ignat (Dunărea Galați) 
b.p. D. Vasilescu (Petrolul Plo
iești). 68 kg — I. Bărbăței (I.C.H. 
Constanța) b.p. CI. Zanier (Vulturii 
Textila Lugoj), 90 kg — A. Bălă- 
ianu (Rapid Buc) b. tuș V. Mihăi- 
lă (C.F.R. Timișoara). întrecerile 
se încheie dumbl'e”

Mihai TRANCA

DEBUT SPECTACULOS ÎN
CONFRUNTĂRILE DE 

GRECO-ROMANE
TIMIȘOARA, 27 (prin telefon).

In sala Olimpia. 121 de luptători 
au luat startul, vineri dimineață, 
în întrecerile pentru cucerirea ce
lor 10 tricouri de campioni ai țării 
la „greco-romane". Cum era de 
așteptat, confruntările competiției , 
finale au trezit interes chiar din 
debutul lor. Dublul campion eu
ropean. C. Alexandru (Steaua), în 
primul meci, cu Al. Meszar (C.S. 
Arad), a fost surprins cu un salt, 
urmat de o centurare laterală și 
astfel in mai puțin de 20 de se
cunde campionul categorici 48 kg 
era condus cu 3—0. Emoțiile însă 
au fost de scurtă durată, deoarece 
in min. 2, cu un salt și un supleu. 
Alexandru a întors rezultatul în 
favoarea sa (—3), iar cu un alt 
procedeu tehnic, l-a fixat pe ară
dean direct in tuș. Multe alte par
tide s-au încheiat după nume
roase și spectaculoase procedee 
tehnice, finalizate cu scoruri mari, 
rareori întilnite în finalele ante
rioare. Cîteva rezultate tehnice : 
cat. 48 kg — P. Bîrgan (Steaua) 
b.p. (20—14) T. Popa (Dunărea
Galați) ; 62 kg — I. Moldovan
(Crișul Oradea) b.p. (28—13), I. Te

r cuceanu (Dunărea Galați), I. Ghcor- 
ghe (Rapid Oradea) b.p. (24—9) V. 
Iliuță (Delta Tulcea).

Desigur, meciurile din tururile 
programate simbătă și duminică 
vor prilejui dispute si mai inte
resante.

Costin CHIRiAC

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE OE PENTATLON MODERN

DUMITRU SPÎRLEA CONDUCE
DUPĂ DOUĂ PROBE

Ieri, participanții la 
tele internaționale de 
modern ale României . 
întîlnire, la ora 9, în sala Floreas- 
ca II, pentru a susține cea de a 
doua probă a concursului, scrima. 
La capătul unei dispute extrem de 
dîrze, istovitoare — din cauza 
căldurii și a efortului solicitat — 
care s-a prelungit pe o durată de 
mai bine de 10 orc (!), un frumos 
și meritat succes a repurtat cam
pionul României, Dumitru Spirlea, 
care s-a distanțat evident de prin
cipalii săi adversari. Spirlea pare 
a-și fi regăsit forma care l-a con
sacrat în multe întreceri interna
ționale, el evoluind ieri cu mult 
aplomb, cîștigînd numeroase asal
turi după dueluri inteligente. Este 
remarcabil de subliniat că penta- 
tlonistul român a cedat doar in 
fața a șase concurenți, dintre care 
doi francezi. Cu cele 33 de victo
rii obținute, Dumitru Spirlea a 
realizat un punctaj care ii permite 
să treacă pe primul loc în clasa
mentul general după două probe 
și să ia astfel o serioasă opțiune 
pentru o victorie finală în această 
ediție jubiliară a internaționalelor 
noastre. De altfel, este bine să 
menționăm că, în urma bunei com
portări atit a lui Dumitru Spirlea 
cit și a lui Constantin Călina, 
chipa noastră a repurtat ieri 
leva succese notabile : 10—2 
Spania, 11 — 5 cu Austria, 8 -4

campiona- 
pentatlon 

și-au dat

e- 
cî- 
cu
?u
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Ungaria și a terminat la egalitate 
(6—6) cu Italia.

Așa cum era de așteptat, vic
toria pe echipe în proba de scri
mă a revenit Franței, cu 2 944, ur
mată de România cu 2 916 si 
R.S.S. Estonă cu 2 804. Iată și pri
mii clasați la individual : D. Spir- 
lea 33 v — 1 168 p. Daniel Chau- 
dieres (Franța) 29 v — 1056 p,
Sava Stork (R.S.S. Estonă) 29 v —
1 056 p, Constantin Călina (Româ
nia) 28 v — 1 028 p. După două 
zile, clasamentele arată astfel : in
dividual — Spirlea 2 236 p, Stork
2 156 p, Chaudieres 2 150 p ; pe 
echipe : Franța 6 150 p, România 
6 088 p, R.S.S. Estonă 6 069 p.

Azi, două probe : ora 9, la Tu
nari, prUba Ue tir ; Ia ora 18, la 
bazinul Dinamo, proba de înot. 
Mîine la Călugăreni — crosul.

NOI ÎNTRECERI
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ANULUI

Comentarii, reportaje

Pe tema pregătirii

unora din loturile

olimpice ale țârii

noastre

INTERNATIONALE DE TIR

in zilele cere urmează, trăgătorii noș
tri vor fi prezenți la alte întreceri In
ternationale. Astfel, la Skoplje (Iugosla
via), între 28 și 30 iunie va avea loc 
o Intllntre intre selecționatele orașelor 
Skoplje și București, la probele cu glonț. 
Vor concura, printre alții. Gh. Vasilescu, 
I. Olărescu, Gh. Vlădan, Angela Tu- 
doric, G. Calotă.

29, 30 iunie 
(Turcia) se

1
S

I

(I 1. 2 
va di»- 

glonU 
Caban, 
Ilovici.

PENTRU SPORTIVII NOȘTRI
Apoi, în zilele de 

și 3 iulie, la Manlsa 
pută Balcaniada la armele cu
unde vor lua parte șl Rotaru, 
llca. Sata la, Nicolescu, Codreanu, 
C. Ion, luga, Atanasiu, Roșea, Melania 
Petrescu, Veronica Stroie, Mariana Fea 
dot, luliana Darocii.



Puncte de vedere după C. E. masculin

BASCHETUL NOSTRU TREBUIE 
SĂ-ȘI modernizeze orientarea

• Din nou, rezultate slabe 
Ia „europene" cu motivoții 
vechi • Carențele lotului
caracterizează întreaga ac
tivitate • Munca exigentă
cu tineretul, prima soluție 

| pentru redresare

începind de miine, la Zagreb

JOCURILE BALCANICE AERONAUTICE
Promovînd în grupa A a campi

onatului european (în urma clasă
rii pe locul secund In turneul de 
calificare de la Hagen, după se
lecționata Greciei și înaintea altor 
15), reprezentativa masculină de 
baschet a României iși îndeplinise 
prima parte a angajamentului luat 
pentru anul 1975. In plus, evoluția 
remarcabilă avută la Hagen și tra
gerea la sorți a seriilor (care li 
așezase în grupa A, alături de for
mațiile Bulgariei, Greciei șl Spani
ei) dădeau ba-schetbaliștilor români 
șanse și pentru îndeplinirea celui 
de al doilea obiectiv, clasarea in 
primele opt echipe ale continentu
lui. Dar, spre mihnirea numeroși
lor suporteri ai acestui joc sportiv, 
lucrurile nu s-au petrecut așa, și 
— ca urmare a unei singure victo
rii (față de cinci înfrîngeri) lotul 
român s-a clasat pe locul 11. Cau
zele ? Aceleași care determină de 
foarte ntulți ani anonimatul bas
chetului românesc, care provoacă 
eșecuri tocmai în competițiile ofi
ciale. de prestigiu, cum este cam
pionatul european. Deși știm că 
ne repetăm (deoarece le-am invo
cat cu prilejul fiecărei analize a 
unei ediții a „europenelor"), vom 
nota cîteva dintre ele : insuficientă 
rezistență fizică și psihică pentru 
o competiție de durată, moral fra
gil, gata să cedeze la primul eșec 
intr-o partidă decisivă (cazul me
ciului cu echipa Bulgariei), handi
cap net de talie și gabarit față de 
formațiile cu valoare certă, lipsă 
de omogenitate intre primii șapte 
jucători și ceilalți etc.

Dar, și aceasta este întrebarea 
„cheie", sînt acestea lipsuri numai 
ale lotului reprezentativ sau ele 
caracterizează întreaga activitate a 
baschetului masculin din țara 
noastră ? Răspunsul îl avem în 
angajamentul luat de conducerea 
tehnică a lotului, Însușit de Biroul 
federal : clasarea echipei naționale 
pe unul din locurile 6, 7 sau 8 ale 
grupei A, ceea ce, chiar dacă ți
nem seama de sporirea substan
țială a numărului selecționatelor 
candidate la locurile fruntașe, con
stituie o performanță doar satisfă
cătoare, dar în orice caz sub nive
lul celor realizate în 1957 și 1967 
de lotul reprezentativ (locul 5, la 
Sofia și respectiv Helșinki). Pe ce 
s-a bazat angajamentul ? Pe pozi
țiile mediocre și submediocre ob
ținute de-a lungul anilor (9 în 
1973, 8 in 1971, 9 în 1969, 13 în 
1965. 11 în 1963, 7 în 1961 ș.a.m.d.), 
deci pe o regretabilă constanță în

mediocritate, pe recunoașterea me
diocrității baschetului nostru mas
culin. Continuînd ideea, vom men
ționa cîteva din principalele cauze 
ale lipsei de valoare internațională 
a baschetului nostru masculin :
selecție ncsatisfăcătoarc în rindul 
juniorilor (în cele 48 de echipe 
participante la divizia școlară și 
de juniori evoluează doar 5 jucă
tori de 2 m 1), volum, intensitate 
și calitate nesatisfăcătoare la an
trenamentele secțiilor cluburilor și 
asociațiilor sportive, neglijarea for
mării și asigurării unei activități 
continue la lotul de tineret, renun
țarea aproape în totalitate la pre
gătirea individuală, jucătorii for
mațiilor divizionare mulțumindu-se 
doar cu antrenamentele organizate, 
colective, insuficiente pentru dez
voltarea deplină a indeminării * 
sporirea în mod corespunzător 
eficienței aruncărilor la coș.

Acestor cauze o vom adăuga . 
pe aceea reieșită din datele sta
tistice ale campionatului european : 
toate echipele clasate pe primele 
șase locuri ale C. E. 1975 au avut 
intre cinci și șapte jucători între 
2 m și 2,10 m ; România a pre
zentat doar trei jucători de peste 
2 m (dintre care Mihuță a evoluat 
numai 3 minute l), deși în echipele 
din diviziile A, B, școlară și de 
juniori sînt legitimați nu mai pu
țin de 34 de baschetbaliști de pes
te 2 m ! De ce doar trei jucători 
de 2 m în lot ? Deoarece cu cei
lalți nu s-a muncit suficient în 
secțiile cluburilor, pentru a avea 
o valoare internațională reală, și 
nici in stagiile de pregătire ale lo
tului reprezentativ jucătorii înalți 
nu au participat în număr sufi
cient. La acest capitol, vina antre
norilor echipelor...............................
este evidentă.

Acestea fiind 
ile impun luarea 
crete, ca, de pildă, împrospătarea 
radicală a lotului (în special cu 
jucători cu talie înaltă), revizuirea 
planurilor de pregătire ale repre
zentativei țării și ale echipelor de 
club și punerea lor in concordanță 
cu cerințele baschetului modern, 
formarea unui lot de tineret care 
să ia parte Ia competiții (primul 
prilej poate fi oferit, de pildă, de 
Balcaniada seniorilor care va avea 
loc în luna septembrie, in țara 
noastră), impunerea unor norme 
antrenorilor de juniori in ceea ce 
privește talia și valoarea acestei 
eategorii de baschetbaliști etc.

Desigur, sînt și probleme care

trebuie rezolvate înțr-o _ perspec
tivă ceva mai îndepărtată (depis
tarea copiilor și juniorilor cu talie 
înaltă printr-o amplă campanie, 
amenajarea de terenuri în aer li
ber pentru antrenamente individu
ale etc.) dar sperăm că acestea, 
ca și altele, a căror rezolvare poa
te scoate din anonimat baschetul 
românesc, vor face obiectul unor 
studii profunde și al unor măsuri 
concrete din partea Biroului fede
ral, forul de care depinde în pri
mul rind dezvoltarea baschetului 
nostru și promovarea sa in elita 
europeană.

D. STĂNCULESCU

Cel mai important eveniment al 
anului, in sportul aeronautic, În
cepe miine, la Zagreb (Iugoslavia). 
Este vorba de «locurile balcanice 
azronaulîee", competiție de mare 
anvergură, inițiata de Aeroclubul 
țării gazdă, sub genericul priete
niei și colaborării intre tinerii din 
această zonă a Europei. Programul 
primei ediții, In cadrul căreia vor 
evolua echipe reprezentative din 
Bulgaria, România. Turcia și Iugo
slavia, este deosebit de bogat și 
de mare> atractivi tate, intcipindcu 
festivitățile inaugurale și terminînd 
cu desemnarea primilor campioni 
balcanici, pe diferitele discipline.

Probele la care se vor disputa 
întreceri sînt : planorism (probe de 
viteză), parașutism (salturi indi-

viduale și in grup, cu aterizare Ia 
punct fix și salturi cu efectuarea 
unor figuri acrobatice pe timpul 
căderii libere) și zbor cu motor (o 
probă de raliu și una de aeroba-, 
ție aeriană).

Aviația noastră sportivă va B 
bine reprezentată la „Jocuri". Din
tre cei ce au făcut deplasarea la 
Zagreb notăm pe : Ștefan Calotă, 
participant la raliu, Mihai Albu și 
Cezar Rusu, piloți acrobați, o cehi-: 
pă de cinci planoriști, formată din 
Nicolae Mihăiță, Zoltan Nagy, 
Boris Grabcev, Erwin Rosch și 
Mihai Bindea, 9 parașutiști, băieți 
și fete, printre care Ilie Neagu, 
Maria lordănescu, Vasile Mihanciu, 
Ion Bucurescu, Floriea Uță, Victo
ria Leonida.

și
a

?i

dc club și dc lot

faptele, concluzi- 
unor măsuri con-

REZULTATELE CAMPIONATULUI
CELOR MAI TINERE GIMNASTE

încheiat cam-La Timișoara, s-au _ 
pionatele republicane pentru copii, 
categoria a rv-a șl a IU-a. iată re- 
zuitatele înregistrate ’ ' '
a IV-a : echipe — Liceul 4 .
175,50, Liceul Gh. Gh'orghiu-Dej
173.40. Sport Club Bacău 171,75: in
dividual compus — Iuliana Țicău 
(Lie. 4 Galați) 36.50, Gabriela Teodo- 
rescu (Farul) 36,50, Angela Bratu 
(Se. sp. Sibiu) 36.00, Gertrude Eberle 
(C. S. Arad) 35,75, Gabriela Clurea

fete : cat. 
Galați

ANCA GROZA - RECORD 
LA 200 M FLUTURE

In cadrul campionatelor de înot 
ale municipiului București, găzduite 
de bazinul de 50 m de la Centrul de 
pregătire olimpică. Anca Groza (Di
namo) a stabilit un nou record re
publican de senioare în proba de 
200 m fluture : 2:23,4. Vechiul re
cord îl aparținea cu timpul de 2:25,6

(Lie. 4 Galați) 35.70, Carmen Tudor 
(Lie. 4 Galați) 35,30 ; cat. a IB-a : 
echipe — C.S.O. Baia Mare 180,30' 
Liceul Gh. Gheorghiu-Dej 179,20, Șc. 
sp. Sibiu 174,40, Sport Club Bacău 
172,9^, Petrolul 167,40, Șc. sp. nr. 2 
Buc. 167,15 ; individual compus — 
Iudita Marcu (C.S.O. Bala Mare) 
37,50, Rodlca Raț (C.S.O. Baia Mare) 
36,85, Dana Crăciun (Li'. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) 36,60, Dumiurlța Turner 
(Lie. Gh. Gheorghiu-Dej) ^,45, Je- 
nica Amărișcăi (S. C. Bacău) 30,05. 
După cum se vede, Întrecerea a 
lost dominată de tinerele gimnast' 
de la Baia Mare și Hun. Gh. Gheor- 
ghiu-DeJ, care au of'rit un spec
tacol interesant și o luptă extrem 
de strinsă pentru cucerirea primelor 
locuri. Iată șl primele clasate la 
„modernă" : cat. a IV-a: Irina Egeto 
(S'. sp. 2 Buc) 27.25. Adela Curăvale 
(S'. sp. 2 Buc) 26.85, Daniela San
du (Șc. sp. 2 Buc.) 26,40 ; cat. a 
IU-a — Cornelia loniță (Șc. sp 2 
Buc) 27,65, Daniela Rădulescu (Șc. 
sp. Viitorul Buc.) 26,75, Claudia Io- 
nescu (Șc. sp. 2 Buc.) 26,75.

CARNET MOTOCICLIST
• Azi și mîine se desfășoară pe 

Șoselele din județul Olt (start și 
sosire la Balș) un concurs repu
blican de regularitate și rezistentă 
rezervat posesorilor motoretelor 
„Mobra". Concurenții vor parcurge 
aproximativ 500 km și vțtr parti
cipa la probe complimentare de 
mdeminare și viteză in coastă.

• în campionatul de viteză pe 
circuit la motcciclism al Munici
piului București, etapa I, pe pri
mele locuri s-au clasat Tudor Cio- 
botaru (clasa 70 cmc), Eugen Io- 
nescu (125 cmc), Gh. Penciu (175 
cmc), Tivureș Salaban (250 cmc). 
Dan Năstase (500 cmc) — toți de 
la Clubul sportiv municipal Bucu
rești.

viteză în coastă, regularitate și re
zistență, a cîștigat numeroase com
petiții interne și internaționale de 
amploare. Printre performanțele de 
răsunet pe plan extern se află și 
cele 4 medâlîî de aur cucerite în 
„Cursa de 6 zile". Pentru meritele 
sale deosebite în activitatea de 
performanță, pentru contribuția a
dusă Ia prestigiul sportului româ
nesc în arena internațională. Mihai 
Pop a fost distins cu titlul de 
„maestru al sportului".

AGENDA ȘAHULUI
ÎNCEPE turneul international 

FEMININ

Astăzi, la Oradea, începe tradi
ționalul turneu internațional femi
nin al României. La a 9-a sa e
diție, competiția reunește o serie 
d' valoroase jucătoare. In fruntea 
participantelor d' peste hotare bc 
situează puternica maestră sovie
tică Bilunova, creditată cu un El o 
internațional de 2300 punct', și 
campioana bulgară Lemaciko (2240). 
Pe tabel mai figurează : Hojdarcva 
(Cehoslovacia) — 2130, Ferkovici 
(Iugoslavia) — 2125, Nagy (Unga
ria) — 2110, Caldwel (Anglia) — 
2050.

clasat pe locul 4, cu 7 puncte (din 
11 posibile), după Eretova (Ceho
slovacia), Michel (R.D.G.) , 8V2, 
Vokralova (Cehoslovacia) 7*,i P, 
dar înaintea unor jucătoare con
sacrate cum ar fi Ranniku 
(U.R.S.S.) și Honfi (Ungaria) Z'A p.

FINALELE JUNIORILOR

Marcată de numeroase activități 
recreativ-sportive, vacanța de vatră 
a elevilor programează ca eveni
ment șahist central FINALELE 
CAMPIONATULUI NATIONAL DE 
JUNIORI între 10 și 21 iulie

(fetele — la Timișoara, băieții — 
la Brăila).

După cum se știe. Biroul F. R. 
Șah a hotărit ca actuala ediție a 
intrecerii să se dispute într-o sin
gură etapă, după sistem elvețian. 
Măsura este binevenită. In acest 
fel se elimină faza intermediară a 
semifinalelor, se scurtează consi
derabil timpul de desfășurare a 
competiției și se animă luptai 
Practica a arătat că pe distanța 
de 10 runde, sistemul elvețian per
mite o foarte fidelă departajare a 
concurenților. Actualii deținători ai 
titlurilor sînt Dana Nuțu (Timi
șoara) și Marian Dominte (Iași).

Din partea țării noastre vor 
juca : Pclihrcniade (Elo interna
țional 2260), Baumstark (2205), Ma- 
kai (2200), Teodorescu (2180), Nuțu 
și Fărcaș (1985).

PREZENȚE ROMANEȘTI

Șahiștii noștri fruntași vor par
ticipa ia noi întreceri peste hotare. 
Astfel, marele maestru Florin
Gheorghiu și maestrul internațio
nal Victor Ciocâltea vor juca la 
un turneu open In Franța. Tot în 
Franța, la tradiționalul concurs de 
la Bagneux, a fost invitat Valentin 
Stoica. Maestrul timișorean Nebo- 
ișa Ilijin participă la 
in Polonia.

un turneu

★
Capitalei 

cu succes
Tînăra campioană a 

IJa Bogdan a evoluat 
intr-un puternic turneu organizat 
la Decin, in Cehoslovacia. Ea s-a

VES TI
a

A FOST REEDITAT REGULAMENTUL
Ultima ediție românească a Re

gulamentului jocului de șah, (de 
mult epuizată și in bună măsură 
depășită) văzuse lumina tiparului 
cu 16 ani in urmă. In 1966. 
F.I.D.E. publica un text oficial al 
regulamentului care — între timp 
— a fost completat și el cu nume
roase precizări și adnotări adop
tate la ședințele plenare și con
gresele acestei organizații.

Se adunase, așadar, un material 
vast, in parte necunoscut de ma
rea masă a jucătorilor, pe alocuri 
chiar controversat dc specialiști

In tot acest context apare cu 
atît mai lăudabilă inițiativa F. R. 
Șah de a publica INTEGRAL Re
gulamentul F.I.D.E.. Însoțit _ de 
TQATE interpretările „Comisiei 
permanente a regulilor de joc". In

RUGBY
La începutul 

care vor lua parte la turneul din
• S-ou alcătuit seriile viiioarei ediții a campionatului 
lunii iulie vor fi desemnați jucătorii 
Noua Zeskandă.
• FEDERAȚIA ROMANA DE 

RUGBY a alcătuit noile serii ale 
viitorului campionat 1975/76 al Di
viziei naționale A. Pe baza clasa
mentului ediției trecute, 
participante au " 
două serii după

SERIA I : 
Steaua, Sportul 
Ind. Constanța, 
mentul Birlad, _
Gura Humorului.

SERIA A II-A : Dinamo, Știința 
Petroșani, Grivița Roșie, Universi
tatea Timișoara, Politehnica Iași, 
Agronomia Cluj-Napoea, Vulcan și 
Olimpia-Constructorul.

Ca și ediția trecută, campiona
tul se va disputa pe două faze, 
inițial pe serii, după sistemul tur
neu tur-retur. Apoi, în funcție de 
clasament, se va juca pe grupe de 
cîte patru echipe, după următorul 
sistem : locurile 1 și 2 din fie
care serie vor forma grupa A : 
locurile 3 și 4, grupa B ș.a.m.d. 
Se precizează, totuși, că față de 
anul trecut s-a introdus o modi
ficare de regulament în sensul că 
cele două echipe care provin din 
aceeași serie nu vor mai juca în
tre ele în turneul final, rezultatele 
înregistrate în serii contind în cla
samentul grupei finale respective. 
Deci, grupa A, in care se vor dis-

. cele 16 
fost repartizate In 
cum urmează : 
Farul Constanța.
studențesc, T. C. 

C.S.M. Sibiu, Rul- 
Gloria și Minerul

puia locurile 1—4, va desemna noua 
campioană, iar grupa D va decide 
locurile 13—16, așadar, formațiile 
care vor retrograda.

Etapele sînt programate în zilele 
7 și 28 septembrie, 5, 12, 19 și 
26 octombrie și 14 decembrie (tu
rul), returul uimind a se disputa 
în primăvara viitoare.

plus, a fost socotit necesar să se 
adauge și o scrie de note ex plicae 
tive destinate arbitrilor noștri, cu 
aplicabilitate in concursurile in
terne.

Colectivul însărcinat cu pregăti
rea manuscrisului (alcătuit din ar
bitrii internaționali Gh. Moldovea- 
nu, Th. Nicoară și S. Samarian) 
s-a achitat intr-un mod ireproșa
bil dc misiunea ce i-a fost încre
dințată. A rezultat o lucrare ex
celentă care — depășind cadrul u
nui simplu regulament — devine 
o adevărată „carte de șah", adre
sată în egală măsură jucătorului, 
antrenorului și arbitrului, tuturor 
celor dornici de a învăța și d' a 
practica acest frumos sport.

Textul face ample incursiuni in 
problemele clasificării șahist'. a 
organizării concursurilor individu
ale și pe echipe (după sistemul 
clasic și cel elvețian), are meritul 
d' a prevedea toate ipostazele ce 
se pot ivi în timpul unei partide 
sau al unei întreceri și dc a da la 
ele un răspuns precis.

Secțiile cluburilor și asociațiilor 
pot procura Regulamentul (tipărit 
în excelente condiții grafice) de la 
Federația Română de Șah, strada 
Vasile Conta nr. 16, et. III. In Ca
pitală. el se distribuie și la sediul 
clubului I.T.B. din strada Lipscani. 
Prețul unui exemplar este de 19

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ PE MICUL ECRAN

mw

• Un grav accident l-a răpit 
dintre noi pe Mihai Pop, fost mo- 
tociclist de performanță, compo
nent al secției clubului Dinamo 
București. Născut în 1933 la Satu 
Mare, Mihai Pop a impresionat, 
in primul _ rînd, prin calitățile sale 
de om, printr-o comportare irepro
șabilă în sport și în afara lui. In 
cariera sa de motociclist de per
formanță, a cucerit titluri de cam
pion național la viteză, motocros,

• Simbătă 28 
15,10 : FOTBAL 
rezumate filmate
— Steaua (
României), Bulgaria 
ria '. '
Norvegia 
pionatul european), finalele
Cupelor Belgiei, Franței și 
R.D.G., primul meci al lui Pele 
la New York Cosmos și un 
film despre Dudu Georgescu
— primul fotbalist român care

iunie, ora 
MAGAZIN : 

de la Rapid 
(semifinala Cupei 

— Unga- 
(preliminariile olimpice).

— Iugoslavia (cam- 
european), “ 

■ • ■ - Franței

a ciștigat trofeul „ 
aur" acordat anual 
eficace jucător din

Gheata de 
celui mai 
Europa.

•
17,20 : 
tapă a 
Divizia 
Chimia 
misiune 
pauză : 
mini-baschet" 
mat de Ti beri u Vatășescu.

Duminică 29
FOTBAL - 
campiona^lui național 

A : Polltehnica lași — 
Rimnicu Viicea. Trans- 
directă de la lași. 
„Festivalul național 
’ " reportaj

iunie, ora 
ultima e-

In 
de 
fii-

• DUPĂ CUM S-A 
NUNȚAT, echipa națională 
rugby va întreprinde in luna 
gust (6—30) un lung și important 
turneu In Noua Zeelandă, cu care 
ocazie va susține opt partide cu 
puternice selecționate provinciale, 
alcătuite din cei mai buni „aii 
blacks". In vederea asigurării pre
gătirii acestui prestigios turneu, 
antrenorii Valeriu Irimescu și Pe
tre Cosmănc.scu vor testa la înce
putul lunii iulie 43 de rugbyști. 
Dintre ei vor fi reținuți pentru 
faza finală a preparativelor cei 
mai în formă 27, pe care-i vom 
numi îrr timp util. Medicul lotului 
a fost desemnat dr. Mircca Con- 
slantineseu.

• F.R.R. COMUNICA că _ pe
rioada transferărilor a fost fixată 
anul acesta între 1 și 25 iulie, 
dată după care nu se va mai ‘ 
in discuție nici o cerere 
transfer.

lua 
de

JUCj^"^(ORII DE LA FARUL
AU PLECAT IN ITALIA

Ieri a plecat in Italia, pe ca
lea aerului, echipa campioană de 
rugby a României, Farul. Rug- 
biștii români se vor deplasa la 
Sulmona, oraș înfrățit cu Con
stanța, unde vor lua parte Ia un 
puternic turneu alături de formații 
franceze, cehoslovace și italiene. 
Au făcut deplasarea, sub conduce
rea antrenorului Mihai Naca, prin
tre alții, maeștrii emeriți ai spor
tului Dărăban și Marica, interna
ționalii Mușat. Motrescu, Ianusie- 
vici, Cristea, Celea, precum și Cră
ciun, Varga, Băcioiu, Bor.șaru ș.a.

PRIMA REUNIUNE

SUPLIMENTARĂ • ••

Cuprinzînd un program în < 
rolul preponderent l-au avut 
bele adresate ntînjitor, prima 
uniune suplimentară s-a situat 
o poziție contradictorie. Pe de 
parte, ea a corespuns scopului 
deoarece a fost organizată c „„ 
califice o serie de elemente care nu 
pot Ii întotdeauna absorbite de ca
pacitatea alergărilor duminicale ; pe 
de altă parte, a adus un deserviciu 
curselor, printr-un nedorit dezacord 
între aprecierile publicului si cel' 
ale arbitrilor. Mobilul controversei 
l-a constituit descalificarea lui Batir, 
după ce acesta iși asigurase victo
ria, absolvind parcursul, nici mal 
bin', nici mai rău d' cum aleargă 
în stilul lui aparte în toate cursele 
de trap. S-a invocat că 'l ar II tre
cut linia de sosire în alură nere- 
guiamentară. Sosirea a fost, oricum,' 
fotografiată șl era indicat să fi fost 
afișată imaginea respectivă care ar 
Ii evitat, poate, nemulțumirea spec
tatorilor. In plus, a mal existat în 
această reuniune șl victoria lui Fl- 
ricâ, cu car' Oană șl-a permis să 
sfideze publicul șl regulamentul 
printr-un mare salt de valoare, la 
o cotă mai mult dccit surprinzăr 
toare.

care 
pro

re
t pe 
! o

să

i
REZULTATE TEHNICE — cuoso I: 

Firică (I. O ana) 43, Campbel ; cursa 
a Il-a : Orgolioasa (A. Brailovschl) 
41,7, Fruct ; cursa a IlI-a : Cravașa 
(T. Dinu) 29. Oportun, Crina ; cursa 
a IV-a : Migdal (G. Solcan) 41.9, 
Susurel ; cursa a V-a : Ornament 
(G. Tănase) 26,5. Rețeta, Otoman ; 
cursa a VI-a : Velurla (N. Sandu) 
29.9, Siliștea; cursa a VII-a : Sitar 
(G. Grigore) 38,4, Sa-'"-'^.

Niddy DUMITRESCU
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n Mesajul adresat de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința 
pe țară a mișcării sportive 
este puternic subliniat ro
lul profund social ol exer- 

fizice ș i s portului,
binefăcătoare pe care

le au asupra menținerii și 
sănătății, sporirii capacită- 

este

STAȚIUNILE DE ODIHNĂ i
OCNA SIBIULUI

I
I
I
I
I

cițiilor 
fectele 
acestea 
întăririi ... .
ții de muncă. In acest sens, 
dată indicația de a se acționa în 
modul cel mai hotărît pentru an
grenarea întregului tineret „în prac
ticarea exercițiilor fizice, a sportu
lui ți turismului, pentru folosirea
de forme simple, accesibile și a
tractive, in vederea dezvoltării unei 
activități sportive cu adevărat de 
masă, care să cuprindă cele mai largi categorii de cetățeni".

in plin sezon estival, stațiunile de odihnă și tratament, bazele de 
agrement ș.a., sînt miiloace cu un ridicat potențial în satisfacerea 
deopotrivă a sarcinilor dezvoltării activității de masă și a cerințelor 
oamenilor muncii. Aceasta, în măsura în care organele și organizațiile 
sportive, celelalte organe cu atribuții, cadrele medicale și gospodarii 
tot mai numeroaselor stațiuni cu care se mîndrește țara noastră se 
străduiesc să pună in.valoare potențialul existent, să vină în m^mpi-

e- ȘI LOCURILE DE AGREMENT,
_ V V v* _

TERITORII ALE SĂNĂTĂȚII PRIN SPORT
narea preferințelor cetățenilor și manifestă un activ spirit de organi
zare, inițiativă creatoare.

Raidul-anchetă prezentat în această pagină își propune să punc
teze tocmai citeva din aceste probleme de stringentă actualitate și, 
după cum se va vedea, alături de exemple bune, mai există destule 
manifestări de delăsare, care trebuie să dea de gîndit factorilor res
ponsabili.

I
I
I
I
I
I
I

TREPTELE GOVOREI

„CELE 7 LACURI* * 

Șl BINEFACERILE LOR
I.a 18 km dc Sibiu, în drumul snre
“* ..................................... Cu-

cu- 
sta-

La Govora, am pășit pe treptele 
sportului și agrementului.Nu este 
o figură de stil, în stațiune tere
nurile și amenajările sportive fiind 
dispuse pc platouri plasate la ni
veluri succesive, ca o adevărată 

- scară. Vrei să joci fotbal ? Trebuie 
si urci pe cea mai înaltă treaptă 
(nici nu se putea ca fotbalul să nu 
fie la... înălțime !). Vrei să joci 
volei, handbal și tenis ? Spațiile

DRUMEȚIILE

ZILNICE
Spre deosebire de celelalte 

stațiuni vizitate pe Valea Oltului, 
Olăneștiul, după cum 
primarul 
Horelu, . _ __ b..........
pentru noi terenuri Ș de sport. De 
aceea, 
sească . _ _
coase ca spațiu, pentru ca in sis
tematizarea ............
agrementul 
văduvite.

Chiar Ia 
se afla un 
căruia i se 
tarea vechii . . , , .
ghiuri" de volei și baschet. Lu
crarea a necesitat
terenului, aflat pe' 
Olănești, proaspătul comjilex spor
tiv căpătind contur în actualul 
sezon.

De sport și turism se ocupă 
Casa de cultură și Biroul local 
de turism, la loc de cinste fiind 
drumeția. Grupuri de excursio
niști pleacă aproape zilnic pe iti
nerariile ce duc în vecinătate 
Li Iezer, Frăsinei, Piatra 
și Comanca.

în parcul sanatoriului 
se va reamenaja pînă la 
pista de popice, iar — 
perioada vacanței de vară — 
clasă de la școala generală 
hs»1 transformată intr-un 
al tineretului.

_ ne-a spus
orașului, tov. Gheorghe 

nu are spații disponibile

edilii au trebuit să gă- 
poluții cit mai economi-

respective se află la nivelul mij
lociu, pe un „dreptunghi" bitumi- 
nizat Și dacă tot te-ai deplasai 
pină acolo, merită să încerci cu 
amicii și o partidă de popice, mai 
ales seara, pc răcoare, la lumina 
noii instalații de noctură a arenei. 
Cei care preferă sporturile de sală 
au la dispoziție cele necesare in 
cluburile din stațiune (in număr 
de patru).Și pentrucă tot am a
mintit dc sportul în sală, să men
ționăm și cea mai recentă con
strucție a orașului, sala de sport, 
ridicată prin contribuția voluntară 
a cetățenilor. Utilitatea unei ase
menea amenajări sportive se im
pune de la sine, deoarece de ea 
beneficiază atit localnicii, cit și 
oamenii muncii veniți la tratament 
și odihnă în tot cursul anului, sta
țiunea Govora avind o activitate 
non-stop.

Nici cei mai mici cetățeni nu au 
fost neglijați. Spațiile de joacă, 
dotate cu aparatura necesară, din 
vecinătatea grădiniței și a sanato
riului de copii, înfrumusețează zi
lele celor mici, iar satul de vacan
ță, cu căsuțele pentru camping, 
ieșite parcă din povestea cu „Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici", invită 
mal bine decit orice reclamă.

CÂUMĂNESTI: SE RESIMTE 
UNUI ORGANIZATORNEVOIA

Am ajuns la Căli- 
mănești in plină epo
că de ploi. De altfel, 
după cum 
localnicii, 
făcut pînă 
parte din 
săptăminal 
lor acestei . 
Iată de ce este mai 
mult căutat spațiul a
coperit destinat spor
tului, la Casa de cul
tură. Tocmai de aceea 
ne-a mirat faptul că, 
deși programul afișat 
era „10—13 și 17—22", 
practic ping-pong . 
șah nu se puteau juca 
decit
Motivul ? Responsabi
lul clubului, făcînd 
naveta, are program 
numai după-amiază...

Fiind una din ma
rile stațiuni balneo- 
climatice din țară 
(CăHmănești-Căclulata 

găzduiesc aproximativ 
2500 de oameni ai mun-

ne-au spus 
ploile au 
în prezent 
programai 

al oaspeți
' stațiuni.

șI

<.lupă-amiază.

cii în fiecare serie) ne-a 
interesat în ce măsu
ră sportul poate con
cura la refacerea ca
pacității de muncă și 
a sănătății celor ve- 
niți aci. Ne-a răspuns 
directorul Complexu
lui balnear Călimă- 
nești-Căciulata, tov. 
Constantin l'redescu :
„Pe noi ne interesea
ză in primul rînd 
sporiul ea adjuvant al 
tratamentului complex 
și de aceea gimnasti
ca medicală, recupera- 
torie. este pc prințul 
plan. Avem la pavi
lionul 
utilată 
servită 
ficate. 
uităm insă 
ții au și n 
necesități și preferin
țe individuale, pe care 
vor să și le satisfacă 
in timpul lor disponi
bil. Tn acest sens, noi

central o sală 
special și de
de 
Nu

cadre cali- 
trebuie să 
că pacien- 

scrie de

le punem la dispozi
ție, începînd de la 1 
iulie, Ia Căciulata, in 
spatele restaurantului 
„Perla", un bazin de 
35'18 ni, eu apă ter
mală, cabine și uu 
micro - camping. Și 
ehiar dacă Ia Călimă- 
nești există terenuri 
de fotbal, volei, hand
bal, o pistă de popice 
în parcul Ostrov și, 
in perspectiva noilor 
construcții turistice de 
la Cozia și Căciulata, 
alte amenajări pentru 
sport, se resimte ne
voia unui organizator 
care, călăuzind dispo
nibilitățile forurilor
de resort de aci, să 
atragă in activități co
tidiene miile dc vizi
tatori ai stațiunilor. 
Bineînțeles, conform 
indicațiilor de rigoare 
ale medicilor și prefe
rințelor individuale".

Sebeș, se află Ocn’a Sibiului.' 
nosculă de mult prin efectele 
ratlve ale apelor saline, mica__
țiune Încearcă că-șl valorifice cit 
mal deplin posibilitățile, pc acest 
plan acordind locul cuvenit șl spot - 
tulul și agrementului.

Așa numita zonă a „celor 7 lacuri- 
aflată la intrarea in oraș, era pma 
nu de mult un tere-n al nimănui 
lăsat în paragină. Cei care veneau 
aci, atrași de aceleași virtuți recu
noscute ale lacurilor, nu găseau ni
mic din Instalațiile necesare mini
mului de confort. Se irosea astfel o 
sursă naturală prețioasă, rată insă 
că, începind din sezonul trecut Ș și 
această zonă a Intrat, prin efortul 
Consillului popular, al localnicilor, 
in circuitul stațiunii. Tn spațiul a
cum împrejmuit, cu aspect civilizat, 
au fost amenajate vestiare șl ca
bine, grupuri sanitare, o plajă, te
renuri de fotbal și volei, podețe 
intre lacuri, scări de coborit în 
lacuri și alte căi de acces, un bazin 
betonat rezervat copiilor, peluze de 
Iarbă, chioșcuri de răcoritoare, chiai 
și locuri de parcare pentru cel ve
niți... 
an de 
zonă
Ocna 
peste . __

Gospodarii stațiunii nu vor uita 
însă — suitam siguri — că această 
lucrare este abia la început șl că 
modernizarea se cere continuată. 
Mal ales că Investițiile și-au dove
dit repede eficiența.

pe patru roți. Numai intr-un 
la darea sa in funcțiune, noua 
de agrement șl odihnă din 
Sibiului a adus beneficii de 
100 000 lei.

POPAS
LA PORȚILE

DELTEI

stațiunii 
să nu

sportul șl 
fie, totuși,

t in localitate 
de minifotbal,

LA BUȘTENI
in trarea
teren < ,
va adăuga, prin mu- 
piețe, noi „dreptun-

consolidarea 
malul rîuiui

Scrisă

1 Mai 
15 iulie 
pentru 

o 
a 

club

ITINERAR

EXCURSII CU MAȘINA
IOIOGRAUSAU ORGANIZATE IH...

Șiițl cui trebuie sâ vă adresați la 
Bușteni daca vreți sa faceți o excursie 
prin împrejurimi? Fotografilor ! Pe seama 
lor sînt lâsate aceste importante activi
tăți cotidiene din viața unei stațiuni 
montane de anvergura Buștenilor. Șl 
chiar nu se organizează excursii pentru 
cei veniți la odihnă la Bușteni ? Bo do. 
dar fiiiola locală o oficiului de turism 
se ocupă numoi de cele cu autocarele, 
pe rute îndepărtote (de pildă to Tușnod, 
Bran), caro sint, totodată, foarte renta
bile. “ 
rii planului 
ției de 
cerința 
chemați 
crearea 
diverse ,
țiului fizic în aer liber. Turismul.

Nu ovem nimic împotriva depăși- 
do venituri ale organiza- 

turism, dar nu trebuie să uităm 
esențială pusă In fața celor 
să se ocupe de odihna și re- 
cetoțenilor, aceea do a -iniția 
forme de practicare a

AL PESCARILOR BUCUREȘTENI
Pescuitul, acest fru

mos și mereu atractiv 
sport de agrement 
ace mulți amatori și 
în Capitală. Un iti
nerar de sfîrșit de 
săptămlmă e dificil de 
indicat, întrucît 'bălți
le, cele gospodărite de 
A.G.V.P.S.. sînt repar
tizate asociațiilor de 
vinătoare și pescuit 
ale sectoarelor 1. 3. 5. 
8, județul Ilfov și Di
namo, dar sînt și ia
zuri unde au acces 
toți pescarii, indife
rent de care asociație 
aparțin. Așa că, să 
pornim la drum...

Locurile de pescuit 
sînt acum in afara 
perimetrului Capitalei 

(.(tacurile „interioare", 
i ca Floreasca, Herăs
trău, Tei, au fast 

, transformate în cres
cătorii, unde pescuitul 

j sportiv este cu desă- 
’ yirșire interzis) unele 
dintre ele fiind si- 

j tuate in locuri pito- 
i rești. Să enumerăm 
citeva din soiurile de 

; pești care pot fi prinși 
; aici, cu dibăcie șl... 

puțin noroc.
Lacul Snagov (cu 

acces pentru toți pes-

carii) : aici predomi
nă peștii răpitori, știu- 
ca și bibanul, dar se 
găsește din abunden
ță și roșioara. Pescui
tul de pe mal este 
mai greu, rezultate 
bune se obțin pescu
ind din barcă. Cernica, 
la cîțiva kilometri de 
noul și modernul car
tier Pantelimon, de o 
întindere imensă (în
cepe la ștrand și se 
termină sub satul 
Căldăraru). atrage și 
acum. în timpul verii, 
zeci și zeci de pes
cari. Aici, cum se 
spune, dacă nu... pică 
cite o știucă (la lin
gură sau peștișor viu), 
nu pleci acasă fără un 
kilogram-două de ro- 
șioară. La cunoscuta 
baltă de la Căldăru- 
șani (pe linia ferată 
București — Fâurei 
— Galați — stația 
Greci) aparținînd de 
A.V.P.S. jud. Ilfov, în 
afară de membrii a- 
sociației-gazdă au ac
ces și ceilalți pescari, 
contra sumei de 5 lei 
zilnic .
filială sau la debarca
derul bălții). Balta 
are două cabane (cea

(acliitabili la

Pagină realizată de
Paul SLAVESCU, Modesto FERRARINt, 
Toana RABȘAN și Traian IOANIȚESCU

exerci- 
dfume-

nouă cu 24 de 
si Sitarul cu 14

locuri 
locuri) 

unde pescarii își pot 
petrece noaptea. Pes
cuitul de pe mal este 
aproape imposibil, din 
cauza abundenței stu
fului. deci se reco
mandă folosirea băr
cilor, care se închi
riază la cabana nouă. 
Se prind, cu momeli 
artificiale (linguri, 
woblere) sau natura
le, bucăți sub un kg. 
Nu lipsește bibanul, 
roșioara și nici crapul.

Alte bălți căutate 
de pescarii bucureș- 
teni : cele de pe Va
lea Cilnăului (șoseaua 
Olteniței — de la km. 
23). Măriuța, Pasărea 
I, II, III și IV — a- 
parținind A.V.P.S.

Hrănești IV 
lingă 

Brănești), 
I. II și Do- 
A.V.P.S. Di- 

Moara Iloni- 
Găneasa — 

sect. 3 ; Tu-

sect. 5 ; 
(șos. Călărași, 
comuna 
Berceni 
breni — 
namo ; 
nească.
A.V.P.S. .
nari. Crețuleasca (are 
și bărci), Ștefănești, 
Boltasu. . Afumați I. V 

" sect. I ;
III = 
8.
pescarii 

și crap.

— A.V.P.S. 
Pitească I, 
A.V.P.S. sect, 
aceste iazuri 
găsesc caras

Iată doar citcva din 
itinerariile posibile ale 
pescarilor bucureșteni.

în

situație, In care 
pe jos, cu- 
minunatelor

țiile contribuie ne
mijlocit la Intărireo 
cop iit  ̂ăii de mun
că și so notă țți șl de 
oceea trebuie să con
stituie o formă cit 
mai largă de partici
pare o populației, 
lată de ce o aseme
nea
excursiile 
treierarea 
locuri pe care muniții 
le oferă drumeților 
în această zonă, sînt 
lăsate pe mîno celor 
nechemaji (și care, pe 
deasupra, urmăresc 
numai beneticiile bă
nești) este de neîn
găduit. Lăcătușul me
canic de la Combina
tul chimic Craiova, 
Rutin Rizoi, aflat la odihna .
mare amator de drumeție. ne-a spus că 
o trebuit să se mulțumească cu excur
siile pe itinerariile cunoscute de el, 
întrucît o venit în concediu să se bucu
re de natură și aer liber și nu să facă 
excursii cu mașina, sau cu fotografii...

Un reproș la adresa organizatorilor 
locali om aflat și In opinia unor tineri 
din Bușteni. Astfel, Constantin _ Brligă, 
operator chimist la Fabrica de hîrtie din 

ne-a declarat ca nu numai 
la Bușteni în tot cursul

.încercarea puterii" fotogliizilor din Bușteni.

Cetățene. te implor.
Te avertizez, chiar, d'rastic.
Nu te da pe mina lor 

devii... supraclastic !
Desen și catren de Al. CLENCIU

Că

cu soția, șt

locaUme, 
tunșt^ ven'U

IN AVAL Șl

anului reclamă tipsa unei mese de te
nis tea minim de dotare intr-o stoțiu- 
rnei), ci și localnicii, dornici să facă 
sport.

Și chiar dacă cel de la Casa de cul
tură organizează regulat simultane de 
șah, date de jucătorul de categoria I 
Petre Ghețea, de la asociația Caraima- 
nul Bușteni, și diverse compefiiii la 
mesele cu 64 de pătrate, care se bucură 
îndeobște de succes, este cu totul insu
ficient pentru o ammo o reală activi
tate sportivă.

Pină în ș 1968, in Tulcc-a. orașul 
de la porțile Deltei — cu un pro
nunțat caracter turistic aproape toi 
anul — agrementul, sportul. în ge
neral, aveau doar două puncte de 
sprijin : terenul de fotbal de pe 
strada Isaccea . (pe pămint moale 
care, după ploi, se transforma in
tr-o adevărată mlaștină) și „Arena 
Mircea" (un teren de volei și altul 
de baschet — tot pe pămint — în 
curtea unui liceu).

Ne spunea tovarășul Ion Andro- 
nache — primarul orașului — că 
situația dc azi este incomparabilă 
cu cea de acum cițiva ani : „La 
dezvoltarea deosebită, urbană și 
industrială, a orașului, s-a adăugat 
și îmbunătățirea bazei materiale a 
sportului, agrementului. A apărut 
locul de agrement „Ciuperca", pe 
malul lacului cu același nume — 
unde se poate ' 
volei, ' "
baze nautice 
pc același lac .
Delta — cu teren gazonat de fot
bal, pistă de atletism, sectoare de 
sărituri, " 
săli de 
sportive 
liceele : 
dagogic 
Totul, 
patriotică..."

Impresionant apare — in această 
direcție — viitorul. Am vizitat și 
aflat în construcție : o sală de 
sport cu 1 000 dc locuri ; complexul 
sportiv al Sindicatelor (teren ga- 
zonat de fotbal, pistă de atletism 
ș.a. în parte date în folosință) dar 
mai ales Parcul sportiv al pionie
rilor și școlarilor. O adevărată oază 
a luminii, bucuriei și sănătății, ce 
se construiește pe un deal la mar
ginea pădurii Bididia. Pină acum 
sînt gata un teren gazonat de fot
bal (cu tribune, unele de beton, 
altele naturale), căsuțe pentru un 
sat de vacanță, .suprafețe mari bi- 
tuminizate pentru alte terenuri 
Aici, pionierii — ca albinele — 
au invadat 
minarea, la

handbal
face canotaj, juca 

sau tenis ; două 
de caiac-canoe — 
cochetul stadion

tribune de beton ș.a. ; trei 
sport pe lingă licee ; baze 

școlare, bituminizaie, la 
Spiru Harct, Agricol, Pe- 
și la patru școli generale, 

totul, realizat prin muncă

alte 
ca 

parcul, lucrind la ter- 
înfrumusețarea lui.

_ _ • J

ÎN AMONTE DE RM. VILCEA
pe Valea Oltului,Plccind din Capitală ca să ajungi _ 

acolo undo sint vechile și renumitele stațiuni. bal- 
nec-climaterice Govora, Olănești, Călimănești și Că- 
ciulăta, trebuie să treci mai întîi prin orașul de re
ședință al județului Vilcea, Rm. Vilcea. Și nu numai 
din necesități rutiere sau din curtoazie, ci și atras 
turist. Pentru că așezarea sa geografică îl . conferă 
localltății atributele unei stațiuni de odihna, chiar 
dacă aici pulsează tot mal viguros inima unui centru 
industrial, în plină dezvoltare. Condițiile naturale . in 
aceasta „poartă" a Oltului favorizează dar și solicita 
crearea unei baze adecvate odihnei active, sportului 
și turismului. _ „ .....

In acest sens ne-am și adresat tov. . Dumitru Via- 
duț, prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. Vilcea. „Această 
problemă are două aspecte ; asigurarea unor condiții 
propice exercițiului fizic pentru cetățenii ce _trăiesc 
pe aceste meleaguri și, totodată, valorificarea în jico- 
puri turistice și de agrement a cadrului natural' — 
ne-a spus dinsul. Mat avem încă multe de făcut pen
tru ca noile cartiere din orașele Drâgășani, Horezu, 
Brezoiu, Câlimănești să poată oferi locuitorilor lor 
spațiile necesare destinderii prin sport și agrement, 
in preajma căminelor lor. Chiar și la Rin. Vilcea se 
resimte această necesitate, lată numai un singur 
exemplu : pe Valea Oltului au apărut primele doua 
lacuri de acumulare, în amonte de Rm. Vilcea. și 
Govora, iar in viitorul apropiat cele de la Dăești și 
Rm. Vilcea, in aval, vor figura si ele pe harta jude
țului nostru. Asemenea locuri, create de mina omu-

lui și care completează in mod eficient și fericit fru
musețile naturale ale zonei, vor trebui să intre in 
circuitul turistic și de agrement cu t°t ceea ce pre
supune aceste noțiuni ale civilizației moderne. Vizi
tatorul venit aci să se recreeze — fie că este local
nic, fie că este turist — va beneficia de posibilități 
multiple de a se odihni activ în mijlocul naturii".

Dar pînă a ajunge pe șerpuit/iarea cărare betonată 
ce te duce în pitoreștile stațiuni de pe Valea Oltu
lui, să poposim puțin și în vechiul parc al municipiu
lui „Zăvoi". Nu era zi de meci, pe aleile ce duc spre 
stadionul „1 Mal", modernizat cu ocazia promovării 
echipei locale in prima divizie, nu intilneai decit. pe 
cei ce se duceau la ștrand, la terenurile de baschet, 
volei. pe cei ce se odihneau pe băncile parcului 
Printre aceștia, un grup de fete și băieți care, prni 
exuberanța lor, lăsau să se întrevadă lesne ca erau 
elevi aflați la debutul vacanței de vară. Li se . mirau 
cu glas tare că n-au putut găsi deschis acum- . i*l’” 
sezon estival, debarcaderul de pe .lacul din zăvoi 
Ne-am dus și noi s1-1 vcdem : tacul. nu era cuiățatt 
apa murdară nu te imbia de fel la șOllmbai e pe care. 
de fapt, nici nu o puteai efectua întrucît . lipseau .am
barcațiunile. Unde erau acestea 1 Probabil, nu ieși
seră Încă dc la iernat...

„Zăvoi". Nu era zI de meci, pe aleile ce duc spre 
" ,1 Mai", modernizat cu ocazia promovăm
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In ansamblul pregătirilor pentru cea de-a 21-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară, ne aflăm, din punct de vedere calen
daristic, la un „punct fix": jumătatea anului preolimpie 1975; 

totodată, ne găsim la un an înaintea startului de la Montreal (iu
lie, 1976). Moment bine marcat, de altfel, prin recenta ședință co
mună lărgită a Biroului executiv al C.N.E.F.S. și a Comitetului 
Olimpic Român, în cadrul căreia a lost analizat stadiul de1 pregătire 
al loturilor noastre olimpice, stabilindu-se măsuri concrete pentru 
perioada următoare.

Kelcvindu-se că volumul de antrenament a crescut, că pre
gătirile tehnice și politico-educative se desfășoară eu sporită res
ponsabilitate (ceea ce a dus, in primele șase luni ale acestui an, 
la realizarea, in disciplinele sportive olimpice, a unor bune per
formanțe de către reprezentanții țării noastre in confruntări interna
ționale de inalt nivel) s-au relevat in ședința amintită — în mod 
critic și autocritic — și unele lipsuri care au făcut ca nu in toate 
disciplinele olimpice să se realizeze saltul valoric necesar.

Astfel, dacă cele 9 medalii cucerite la C.E. de gimnastică bă
ieți și fete, 6 medalii la C.E. de box, 4 medalii la C.E. de lupte, 
cele 3 medalii de la „europenele" atletice de sală, cărora li s-au 
adăugat și realele succese de la Campionatele europene de tir, re
cent găzduite de țara noastră (3 medalii la probe olimpice), pentru 
a nu mai aminti unele victorii la handbal, polo sau atletism, sint 
de natură a ne satisface, este cazul să arătăm că mai sint domenii 
(volei băieți, judo, floretă fete și băieți, unele probe atletice, proba 
de talere și alte citeva la tir), de care nu ne putem declara mulțu
miți. Și aceasta, în primul rind, pentru că tocmai succesele repur
tate in alte domenii dovedesc capacitatea reală a sportului nostru, 
posibilitățile sale umane, metodice, organizatorice, posibilități care, 
desigur, acolo unde ' ' ‘ ~ ’ • -
deajuns fructificate. 
atenția sportivii ale 
norii lor, federațiile 
pică al C.N.E.F.S.

Este adevărat, în ansamblul lor, rezultatele obținute de sporti
vii olimpici in acest an confirmă drumul ascendent al sportului 
nostru, înregistrat in 1974 și pe care, în unele materiale de bilanț, 
ziarul nostru l-a prezentat, la momentul cuvenit, in cifre și grafice 
convingătoare. Cu toate acestea, așa cum arăta și recenta analiza 
din cadrul Biroului executiv al C.N.E.F.S. și C.O.R., trebuie elimi
nate unele fenomene de automulțumire, care iși lac din cind in 
cind apariția; și aceasta pentru motivul foarte simplu ca o medalie 
cucerită, anul trecut sau chiar anul acesta, la un campionat mon
dial sau european nu înseamnă și... o medalie olimpică certă in 
1976 1 Se știe că, in sport, o poziție1 fruntașa este adesea mai greu 
de apărat, de menținut, decit de cucerit și de acest adevăr trebuie 
să fie convinși in primul rind sportivii noștri olimpici, antrenorii 
lor, muncind inipreună, in continuare, cu o permanentă dorință de 
autoperfeeționarc, de progres, de menținere a pasului cu cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii și tacticii, ale cercetărilor metodice din 
sportul respectiv. Iată de* ce, in cadrul fiecărui lot olimpic, este 
nevoie să ne măsurăm permanent nu cu propriile noastre realizări 
ci numai cu cele mai înalte performanțe in materie pe plan mondial, 
supunind munca depusă și roadele ei unor analize exigente, realiste, 
sistematice, stimulative. Parametrii de volum și intensitate ai pre
gătirii loturilor noastre olimpice trebuie menținuți la un nivel foar
te ridicat, cei trei factori implicați in procesul instruirii — sporti
vul, antrenorul, medicul — trebuind să colaboreze1 permanent pen
tru pastrarea ștachetei acestui proces la cota cea mai ridicată.

Pentru o pregătire cit mai eficientă in vederea J. O. de la 
Montreal este nevoie — intre altele — de respectarea scrupuloasă 
a programelor de pregătire a loturilor sau fiecărui sportiv in 
parte, de stabilitate in compoziția loturilor și a colectivelor de teh
nicieni care răspund efectiv și integral de pregătiri și de realizarea 
obiectivelor de performanță propuse și adoptate, de stabilirea unor 
rezerve apte de a umple unele goluri care ar interveni fortuit in 
eșalonul principal olimpic, de angajarea unor confruntări interna
ționale care să servească efectiv pregătirea și verificarea „olimpi
cilor" noștri, de o permanentă informare asupra raportului de forțe 
internațional intr-o ramură sau alta etc.

In același timp, este nevoie a se acorda o neîncetată atenție 
muncii politico-educative, element motor, dinamizator al capacității 
sportive propriu-zise.

întronarea în cadrul tuturor loturilor olimpice a unui climat 
de mumă devotată și deplin conștientă, de autocontrol, de discipli
nă și ordine, de exigență fără rabat, dc perfectă înțelegere a rolu
lui pe care delegația olimpică a țării noastre la J. O. il are de 
îndeplinit in contextul larg al prezenței României socialiste in 
lume, iată condiții de bază in realizarea sarcinilor de prestigiu pe 
care mișcarea noastră sportivă și le-a asumat 
confruntare sportivă mondială a anului 1976.

se înregistrează rămâneri în urmi, nu sini în- 
Este direcția in care trebuie să-și îndrepte 
căror rezultate sint încă sub așteptări, antre- 
respective, ea și colectivul de pregătire olim-
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Sezonul 1975 este incuraja- 
Ilandbaliștii au ciștigat locul 
campionatul mondial univer 
și la „Cupa țărilor latine",

Ml

REZERVEI OLIMPICE
BOXULUI NOSTRU Cornel Penu, unul dintre eroii finalei campionatului mondial de la 

Berlin, continuă sa se afle printre oamenii de bază ai reprezenta
tivei de handbal a României.

„Secretul" strălucitelor victorii 
obținute de handbalul românesc în 
arena internațională poate fi... di
vulgat tn citeva cuviirie : muncă, 
extrem de multă muncă, intensă, 
fără preget ; punerea in valoare 
a calităților fizice și tehnico-tac- 
tice ale jucătorilor și jucătoarelor: 
căutări. îndelungi căutări pentru 
devansarea nivelului general, pen
tru surprinderea adversarilor cu 
noutăți — in atac, și in apărare 
— care să nu poată fi ad-hoc ani
hilate.

Pornind de la aceste 
lia handbalului nostru . 
—— acum, cind se apropie... Mont- 
realul 
mers,

luînd,
în pregătiri. 

că nu există 
diferitelor e- 
instruire des

Un vast

— rîndurile. 
____  un nou start 
„Din mers", pentru 
pauză în activitatea 
șaloane, procesul de 
fășurîndu-se non-stop. . 
plan indică drumul celor 5— 6000 
de juniori spre măiestrie, testele 
implantate pe parcurs (tabere, ac- 
ti vi ta te1 competiționalâ internă și 
internațională ș.a.m.d.) dind „cale 
liberă" talentelor veritabile spre 
loturile naționale.

Reprezentativa masculină — 
pregătită și condusă dc antrenorii 
emeriti Nicolae Nedef și Oprea 
Vlase (ajutați de un corp de teh
nicieni, de asemenea de elită) — 
are, intr-un anume fel. o situație 
privilegiată : cucerind titlul de 
campioană a lumii, anul trecut la 
Berlin, ea este de drept calificată 
la J.O. Astfel, băieții iși pot des

........ pot 
ca 

al
.... . cu-

,....H.i consacrat! (Penu, 
, Stdckl, Licu. Cosma, Bir

____  Gunescli. Voinea, Kicsid 
ș.a.). precum și handbaliști mai ti
neri, evidențiați in ultima vreme: 
Grabovschi. Mironiuc, Odae, Tase, 
Oros etc. Conform tradiției împă- 
mintenite în handbal, se muncește 
din zori și pină-n seară. Luna iu
lie va trebui să ne dea măsura 
progresului, modul in care se 
poate atinge, la o anumită dată, 
virful de formă sportivă cel mai 
inalt. Lotul se va împărți in două 
echipe care vor juca, mai intii. la 
13 și 15 iulie cu Bulgaria, pentru 
ca apoi, între 25 și 30 iulie să dea 
„examenul cel mare" la „Trofeul 
Carpați". Organizat pe principii si
milare cu turneul olimpic (meciu
rile se vor desfășura la București. 
Ploiești și Piteș-ti pentru ca lotul

fășura in liniște pregătirile. 
folosi din plin actualul sezon 
„model olimpic". Un lot lărgit, 
cătuit din 35 de handbaHști. __ 
prinde sportivi 
Tudosie, J'i".'.’., 
talan.

să se deplaseze de la meci la 
meci, să joace in condiții diferite), 
trofeul adună la start toată elita 
handbalului : echipa României,
campioană mondială. R.D. Germa
nă 
via

— medalie de argint, lugosla-
— medalie de bronz, U.R.S.S. 

locul V, Cehoslovacia — locul
In această companie selectă se 

.. verifica prima reprezentativă a 
țârii noastre. Formația secundă va 
susține și ea un test edificator și 
nu va fi de mirare dacă unii din
tre oomponenții ei vor urca — da
torită unei comportări excelente
— în primul eșalon.

Echipa feminină are o situație 
diferită. Obligată la calificări pen
tru turneul final al C.M. _ _ (2—13 
decembrie, la Vilnius și Kiev), ea 
a accelerat preparativele încă ’ 
la finele anului trecut. Trecută 
brio prin sita preliminariilor . 
eliminat reprezentativa R.F. Ger
mania), formația și tehnicienii ei 
(antrenorul emerit Constantin Po
pescu, și Dan Bălășescu) iși în
dreaptă privirile — și. evident, e
forturile — spre turneul final al 
campionatului mondial. Totuși,
după ciștigarea turneului din 
Cehoslovacia, handbalistele noastre 
vor susține și ele testul „Trofeu
lui Carpați", repetiție pentru se
zonul olimpic. La start sint Româ
nia — medalie de argint, U.R.S.S.
— medalie de bronz, Ungaria — 
locul IV. Cehoslovacia — locul VI. 
R.D. Germană — fostă campioană 
a lumii. Practic, echipa feminină 
are un program continuu, decem-

brie 1974 — august 1976, căruia 
v> trebui să-i facă față la cel mai 
inalt nivel. De aceea și antrenorii 
procedează cu multă grijă, punînd 
accent pe omogenizare'a formației, 
pe stabilizarea unui „7" de bază, 
dar și pe crearea unor rezerve la 

■nivelul titularelor, pe Însușirea cil 
mai corectă a procedeelor de apă
rare regulamentare, pe realizarea 
unui atac cit mai variat.

Reprezentativa feminină are — 
ca si cea masculină — obiective 
majore : o medalie la C.M., cali
ficarea la J.O., o medalie la Mont
real. 
tor.
1 la 
sitar .....
iar handbalistele au obținut califi
carea la C.M. și au ciștigat primul 
loc în competiția internațională de 
la Praga (intrecînd Cehoslovacia și 
Ungaria). Rezultatele de pină 
acum pot și trebuie să stimuleze 
handbalul românesc la noi izbînzi. 
care să creeze fundamentul deci
sivei bătălii din 1976. La Montreal, 
alit băieții cit și fetele și-au pro
pus să obțină medaliile de aur. 
obiectiv pretențios, care însă poafe 
fi realizat, in condițiile unei pre
gătiri (pe toate planurile, inclu
siv cel psihic) fără cusur, ale unei 
colaborări perfecte intre tehnicieni 
și s/>ortiri, ale conjugării tuturor 
tortelor handbalului românesc. Și. 
așa cum celelalte mari bătălii 
sportive ne-au arătat-o. izbinda la 
Montreal este posibilă.

Hristoche NAUM

Ta o lună și jumătate după în
cheierea campionatelor europene 
tie la Katowice, boxul românesc 
prezintă o garnitură cu totul nouă 
la campionatele balcanice, mani- 
festind astfel — cel puțin cantita
tiv — o apreciabilă bogăție de 
elemente. O asemenea constatare 
ar trebui să ne satisfacă, atunci 
tind luăm in considerare perspec
tivele olimpice ale piugili-smului 
nostru. Este. doar, bine știut câ — 
într-un sport supus adesea fluc
tuațiilor de formă, accidentărilor. 
Tiigșrilor încadrării În categoriile 
de greutate — grija pentru rezer
vă devine aproape obligatorie.

După aprecierile federației de 
specialitate, la ora actuală, pentru 
Montreal, nu ducem lipsă de can
didați valabili la marea majoritate 
a categoriilor, exceptate fiind : co
co», mijlocie mică și semigrea. La 
aceste trei clase, orice opțiune 
(dar de valoare !) poate fi luată în 
considerație. Important ni se pare 
Insă, deocamdată a constata că 
pentru posturile menționate lipsesc 
candidați la Înălțimea cerințelor. 
Fără a susține că — intr-un sport 
individual — ar fi necesar 6ă ne 
prezentăm la turneul olimpic cu o 
formație completă, subliniem to
tuși faptul că. în box, orice pre
zență in plus ridică proporția da 
șanse la cucerirea medaliilor.

Chiar dacă am accepta că în 
Pi ivința candidatelor la cele 8 ca
tegorii bine acoperite nu ar exista

probleme, tot ar trebui să ne pu
nem o întrebare de principiu : 
cine formează masa importantă de 
rezerva, a cărei menire nu este 
doar de a acoperi eventuale go
luri , de moment, ci de a alcătui 
pepiniera de bază a ediției viitoa
re a Jocurilor Olimpice de la 
Moscova 1980 ?

Statistica recent Încheiatelor 
campionate europene relevă o ac
centuată tendință spre precocitate 
si in box, urmind parcă linia de
venită aproape clasică in înot și 
chiar în atletism sau tenis. Media 
de virstă a proaspeților campioni 
ai continentului este de 23 de ani. 
dar 6 dintre ei încă nici nu au 
atins vîrsta de 22 de ani ! Simpto
matic ni se pare faptul că 3 noi 
titulari (Tkaeenko, Ribakov și Li- 
masov) nu sint alții decit campio
nii europeni de tineret de anul 
trecut 1 In aceeași ordine de idei, 
semnificativ este și faptul că in 
echipa României, la Katowice, nu 
și-a găsit loc nici unul dintre par
ticipanta la competiția de tineret 
de la Kiev. Dacă ne-am aminti 
doar că. atunci, Robu Nijă a fost 
cel puțin egalul lui Ribakov, ar 
trebui imediat să medităm la 
creșterea talentelor (Dragu. Chită. 
Hajnal etc.), cu reunitele și eșecu
rile pe care le implică o aseme
nea delicată operație.

In virtutea acestor con-iderente, 
fără a micșora atenția ce se cu
vine acordată coniac: aților, fede

rația de specialitate ar trebui să 
dea mult mai mult credit tinere
tului. E drept că in calendarul 
competițional sint prevăzute des
tule intilniri in rare vor fi angre
nați cei mai talentați reprezen
tanți ai „noului val". Dar poate 
cea mai importantă măsură, care 
necesită o bună doză de curaj din 
partea selecționerilor, este ca me
ciurile perfectate pentru tineri să 
aibă un grad de dificultate ridicat. 
Un palmares încărcat cu victorii 
facile, in fața unor adversari slabi, 
nu-l recomandă serios pe tinărul 
care vizează un loc fn echipa 
reprezentativă. In condițiile în 
care, așa cum arătam mai sus, 
media de virstă a campionilor (și 
la box) șcade de la o ediție la 
alta a marilor competiții inter
naționale, trebuie să ne gindim 
serios la posibilitățile de afirmare 
rapidă a tinerilor, la promovarea 
lor in prima echipă a țării. Mai 
multă Încredere din partea selec
ționerilor, stabilirea unor obiective 
mai dificil de realizat, perspectiva 
îmbrăcării tricoului echipei națio
nale — iată ce ar stimula tinere
tul să se pregătească nu de dragul 
pregătirii, ci pentru realizarea 
unei anumite performante cu care 
apoi să se poată mindri cu ade
vărat.

Victor BĂNCIULESCU
Petre HENȚ

CICLIȘTII RULEAZĂ ÎNJ

SPRE... MONTRE
După Roma — I960 docul V

la individual și locul VI la echi
pe) și Tokio — 1964, ciclismul ro
mânesc n-a mai fust prezent 
cu o echipă completă de fond la 
nici o ediție a Jocurilor Olim
pice. Doar cile un rutier (Ciudad 
de Mexico — 1968 și Miinchen — 
1972) și-a încercat... norocul în 
proba pe circuit, veritabilă lote
rie cu numar trei numere cîști- 
gătoare.

Acum, sportul că pedale româ
nesc s-a încordat din toate 
puterile pentru a rula din nou 
pe „autostrada olimpică". Antre
norul emerit Nicolae Voicu a 
pregătit cu migală o echipă care 
va trebui să acționeze ca un ve
ritabil motor cu patru pistoane. 
Vasile Teodor, Mircea Ramaș- 
canu, Costel Cîrje, Valentin llie. 
Ion Cosma, Constantin < irslea si 
ceilalți < are alcătuiesc lotul și-au 
încercat puterile în diferite com
petiții interne și internaționale. 
Performanțele lor indică o reală 
creștere a potențialului. converg 
spre concluzia -.a, mai înlli, iu

Campionatul Balcanic și, apoi, la 
Campionatul Mondial ei vor reuși 
să obțină performante care să le 
îndreptățească cererea de a îi 
incluși în lotul olimpic al Româ
niei. Firește, nu va fi ușor. Su
edia, Uniunea Sovietică, R. D. 
Germană, Olanda, Norvegia, Po
lonia, Belgia — iată numai citeva 
dintre formațiile care1 aspiră la 
primele locuri la C. M. din Bel
gia. Nordicii sint — de mai multă 
vreme — mari specialiști ai pro
bei de 100 km contratimp pe e- 
< hipe, polonezii și sovieticii și-au 
format și ei tradiție, iar rutieiii 
din R. D. Germană încearcă — 
cu șanse de reușită — să revină 
la pozițiile deținute pe vremea 
lui Gustav Schur. In fine, nu 
trebuie uitat că belgienii, la et 
acasă (și nu numai acolo), sint 
o forță. Iată „fortificația" pe care 
reprezentativa României trebuie 
s-o spargă pentru a intra în elita 
ciclismului mondial și a convinge 
câ șansele unei reușite la J.O. 
sint de partea lor.

Cure sint argumentele lui Ni-
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c și. așa cum 
reprezentanții 
portare bună 
lie a campin- 
jtigind șapte 
). dintre car
pice : Mircea 
dala (argint) 
i Ștefan Ca- 
3x40 f. Așa- 
oniăni. după 
‘!sattslăe]ătra- 
i un reviri- 

ne ginilini 
it incă trei 

clasice. dar 
fără indo-

. Se știe că 
k competițio- 
‘ cu pre- 

mondia- 
au acu- 
p robele 

scrie de

contribuția adusă de antranopii Ion 
Quintus și Viorel Maneta. care au 
lucrat foarte bine.

Dar. suc‘oa.sala realizate nu în
seamnă nici pe departe atingapau 
plafonului maxim. Pe lingă cei 
trei laureați se impun. in conti
nuare. atenției și N. Rotaru. R. Ni- 
coI-scu. L. Ilovici (un tinăr cu 
posibilități. reținut însă să parti
cipe la C.E. din cauza unor exa
mene). Dc altfel. virful de formă 
trebuie atins peste citava săptă- 
imni. la campionatele republicane 
(24—28 iulie. perioadă care co
incidă cu J.O. '76). Și încă ceva. 
Este adevărat că la 3x40 f. proba 
olimpică maraton. este pentru pri
ma oară cind un sportiv roman 
ciștigă la C.E.. o medalie. Re
zultatul lui Caban asta incă fragil 
comparativ cu cela obținute da 
marii trăgători (peste 1160 p). Aici 
avem in vedere și pe- N. " 
E. Satala. R. Ni coles ca și 
dreanu.

La pistol calibru mare 
naolimpică). evidențiind . 
manta lui Lucian Giu-șcă (m<-daliu 
de bronz) — trăgător complet și 
candidat la lotul dă pistol liber. 
constatăm că avem o echipă omo
genă. dar defecțiunea da pistol a 
lui Iuga na-a privai da un loc pa 
podium.

Campionatele internațională ala 
Romăniai au confirmat valoarea 
incontestabilă a tinărului trăgător 
<le pistol viteza Corneliu Ion (an-

Rotaru. 
I. Co-

(proba 
perfor-

trenor Gheorghe Corb^s^-u). o spe
ranță autentică pentru J.O. Cei
lalți însă. fuga. Atanasiu. Roșea 
n-au concurat la nivelul lor cu
noscut. Nici tinărul Stan Marin. 
in pofida saltului 
ultimul timp. n-a 
cifră convingătoare. Și la cealal
tă probă olimpică. pistol liber. re
zultatele au fost modeste. Mai 
ales L. Stan și M. Teodor. com- 
ponenți ai lotului olimpic au tras 
foarte slab. Sugerăm ca. după 
modul exemplar cum s-a muncit 
la probele de pușcă. să fie inten
sificat lucrul și la pistol. pentru 
a se ajunge la standardul pluto
nului fruntaș mondial. Pistolarii 
au și ei de disputat campionatele 
naționale (in iulie). urmînd ca 
in septembrie să fie prezenți la 
C.E. din Spania.

în concluzie (asupra probelor de 
talere vom reve-ni cu un alt pri
lej). credem că este absolut ne
cesar ca F. R. Tir. cluburile. spor
tivii și antrenorii să continue cu 
perseverență acțiunea începută din 
iarnă. să fie promovați cu curai 
tineri talentați (subliniem incă 
o dată contribuția adusă de acești 
trăgători la ieșirea din impas a 
probelor de pușcă). să nu se ad
mită întreruperi sau relaxări ne
dorite in pregătire. iar întregul 
potențial siă fie îndreptat spre pro
bele olimpici-. Din 1952. tirul ro- 
mănesc a cucerit medalii la toate 
edițiile J.O. (in 1952. 1956. 1960
chiar de aur). Prin urmare. câș
tigarea de noi medalii și la Mont
real este un obiectiv care poate 
fi îndeplinit.

7.o Berna, campionul mon
dial Dan Greeu a fost foar
te aproape de a cuceri o 
medalie și la bară fixă. El 
dorea astfel su arate că poa
te obfine performante su
perioare la mai multe apa
rate. în foto : Dan Green 
intr-un moment spectaculos 
al exercițiului sau la bară.

I

înregistrat în 
scos acum o IN GIMNASTICA, EFORTURI SUSȚINUTE

PENTRU CONSOLIDAREA PRESTIGIULUI
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Constantin COMARNISCHI

Este un fapt binecunoscut că 
gimnastica noastră. atit cea fe
minină cit și cea masculină. a luat 
un ..start lansat" in acest an. re
purtând .succese deosebite In com- 
patițiile oficiale desfășurate pină 
acum. Ne este plăcut să amintim 
cit un talent excepțional ca Na
dia Comăneci a dominat autoritar 
cea de a X-a ediție a campiona
telor europene feminine de la 
Skien (N^wvegia). cucerind pilim 
me-dalii d- - aur și una de argint. 
iar Dan Grecu și Mihai Borș au 
confirmat la Berna. in cadrul 
campionatelor- europene. buna com
portare de la Varna. din toamna 
trecuta. Primul a cucerit medalia 
de aur. iar ce l de al doilea me
dalia de argint la inele. Fără în
doială. aceste succese, confirmă 
drumul ascendent început de gim
nastica noastră incă din 1973 și 
încununează o muncă intensa. com
petentă a activului federației de 
specialitate. a antrenorilor și a al
tor specialiști.

Dai. după cum se știe. campio
natele europene sau alte comp-li- 
ții premergătoare acestora au re
prezentat. m ultima instanță. ula-

u

pa de pregătire și verificare in 
vederea țelului final al gimnasticii 
noastre. .locurile Olimpice de la 
Montreal. Discuțiile pe care le-am 
avut cu activiști ai făderați-'i. cu 
antrenori 
cu 
hotărirea 
a tuturor 
pentru ca 
trecut cu 
meni nu 
iele bune 
europene 
prin ele însele un atu pentru vi
itoare performanțe. Se înțelege 
perfect ea numai printr-o muncă 
temeinică. bine organizată. prin co
rectarea lipsurilor sesizate in a- 
voluțiile gimnaștilor noștri frun
tași va fi posibil ca. in perioada 
care a mai rămas pină la startul 
Jocurilor Olimpice. să se asigure 
loturilor reprezentative o pregă
tire la nivel superior. astfel încit 
echipele care vor fi deplasate la 
Montreal să abordeze competiția c j 
șanse la medalii.

Atit gimnastele. cit și gimnaștii 
se află in prezent in plină etapă 
de învățare a exercițiilor impuse. 
cele de care — după cum au ară
tat de alitea ori pină acum ma
rile concursuri internaționale — 
depinde intr-o marc măsură con
figurația clasamentului final. A 
fost însușit punctul de vedere 
la acest capitol sînt serioase

care

. , care le-
activiști ai făd-rați-'i» 

ai sportivilor fruntași. 
gimnaștii înșiși* ne-au arătat 

și puternica mobilizare 
factorilor responsabili 

examenul olimpic să fie 
succes. In nici un mo

sc apreciază că rezulta - 
obținute la campionatele 
din acest an reprezintă

că 
ră- 

a

A

e ilor săi in 
urcare ! E.x.- 

lui Vasile 
prospețimea 

u. forța lui 
.rea posibilă 
iată ce mo- 
încearcă să 

Jțmâ. Expe- 
!nd același

C. M. achi- 
IV și aflată 
- (8) de me- 
îndreptățește 
e ne da și

H. N.

echipa olim-
sa par- —
O. și obți-

nța remar-
oata să în-
tul nostru

care să-1

ruiiifflt noș-
du spre

firm.

Na aflăm in plin sezon d- -o i- 
cursuri atletice 
nu există 
în care. 
lumii. să 
puțin două-trei 
națională. 
loara 
puțin obișnuit ... . .
anii care preced Jocurile Olim
pice. Statistica ne demonstrează 
in mod evident că productivita
tea anului 1975. pa planul marii 
performanță. astă superioară celei 
înregistrată in alți ani preolim- 
piei — 1971. 19^17. 196.3 etc.

Pînă la această oră. chiar dai ă 
pa lista recordurilor lumii n-.i 
fost operată prea multă modifi
cări. tabelele celor mai buni per
formeri mondiali cuprind perfor
manță dă o valoare foarte ridi
cată la majoritatea probelor. Este 
semnificativ faptul că aproape la - 
fiăcară probă se vadă o grupară a 
valorilor la cota înalte. " ’
altă partă. în lunile de
ale sezonului de vară 1975. au 
fost înregistrată zaci si zaci dă
racorduri națională. toate aces
tea damonstrînd — dacă mai
era nevoie — preocuparea atlăți- 
lor de pretutindeni pentru pregă
tirea în cele mai bune condițiuni 
a startului lor olimpic de ’ ”
traal.

Pînă la această oră în 
atleților noștri din _ 1975 
prea multe realizări : 
loase. Intre fruntașii 
ai difăritelor probe. din țara 
noastră nu întîlnim decît pe Na
talia Andrei (locul doi la 1500 m 
cu 4:09.5). Mariana Suman " '
patru la 800 m cu 
400 m 51.78 s).
(locul opt la 1500 m 
Rafira Eița (locul _ nouă la 
cu 4:13.0). Dorina "" 
(locul -zece la lungime cu 6.43 m). 
Virginia Ioan (locul nouă Ia înăl
țime cu 1.85 
Menis (locul 
63.48 m).

Dintre băieți 
mai buni din 
llic Floroiu 
— locul 10). Erwin 
110 mg (13.5 
sile Bogdan

și aproape -ă 
dintr-o săplăminf 

" ale 
se desfășoare cel 
i competiții inter- 

Și rezultatele de va- 
apar intr-un flux continuu. 

chiar și pentru

zl .
în diferite colțuri 
nu

Pe de 
început 

197.5. 
zeci

la Mon-

, bilanțul 
nu apar 

spectacu- 
mondiali 

din

2:01,4
Maria 

eu

(locul

Put< * 
4:12.8). 
1500 m 

Cătineanu

m). 
șase

Șl PENTRU ATL!JI!
trăi la greutate-). 
bărbați — din 

(10 000 m. | 
110 mg și i 

realizări 
sirectaculoase dacit 
explică prin 
liberat pentru 1975

și 
la 
gala te 
păctiv.

Aceste

tot atite
e

. ,.i 
care două 
greutate. r 
înălțime).

i mai puțin 
în alți ani se 

aceea că In mod de- 
iiotărît.

MARIANA SUMAN
și Argentina 
la disc cu

un

pe 
în

a'

lizez.e un salt de ediitite 
toate planurile activității și 
special in privința rezultatelor. 
Totuși pentru cei ce urmăne-sc cu 
atenție lelul în care se deslu- 
șoara întreaga acțiune de pregă
tire a sportivilor .noștri fruntași, 
in special a candidaților lotului 
olimpic. se poate desprinde con
statarea (întărită de evoluția
taților in diferite concursuri) că 
grupa alergătorilor de semifond 
și fond muncește intr-un mod 
corespunzător cerințelor. atit ca
volum cît și ca intensitate. Suc
cesele alergătorilor noștri iu
C.E. sulă de la Katowice. mai
apoi cele de la Crosul Balcanic 
n-au fost Intimplătoare 1 ‘ '
succese au fost 
ultima vreme de 
formanțe notabile 
din Atena. Dresda. 
sintem convinși că 
alergătoarele din _
sînt încă departe de a-și fi spus 
ultimul cuvînt. mai ales că _ în 
\ utoarele confruntări 
nale pe echipe. 
umerii lor v a 
lucru s-ar putea . .
felul în care înțeleg sa se pregă
tească ali-rg.ătorii de 
runcătorii. Și mai 
orice. .—I---- â _
re. In aceasta privința. chiar dacă 
virful lor de formă ar trebui să 
fie la cota maximă în iulie și 
august. acești atleți și încă ai'.ii 
ar fi trebuit să fi fost in „formă" 
pînă acum. îngădufnu o mai “ 

trecere a rezultatelor 
nivel mediu ia < 

decît așa cum se 
se ta intimpla.

mediocritate la

Aceste 
completate în 

victorii și par- 
pe stadioanele 

Roma ș.a. și 
alergătorii și 

aceasta grupă

ales că în 
internațio- 

, greul tot pe
cădea. Nu același 

spune dcspie

viteză. a
__  _ _ mult decît 
rezultatele sînt adifioatoa-

fi
de 

maicei
? presu- 

adieă 
v aloare

mineri in urmă. situație 
determinat o intensificare a efor
turilor.
(19-20 
tăm la 
(urilor 
impuse. 
oadă da 
urmînd a 
nindu-se. 
rind pe

o lunăastfel incit peste 
iulie) va fi posibil să asis- 
o verificare- publică a lo- 

reprezentative cu exercițiile 
Va urma o scurtă peri- 
r-facere. antrenamentele 
fi reluate. accentul pu- 
in continuare. in primul 

exercițiile- impuse și pe

plan secundar pe cele lib. alese. 
S-a stabilit ca pină Ei toamna. 
cind este programată finala cam
pionatului republican să se înche
ie învățare-a impuselor. precum și 
terminarea « xerc^iilor liber alese 
in ce privește compoziția. Perioa
da ce urmează va fi folosită «nu
mai pentru parfacționara. pentru 
atingerea unui îinalt grad de mă
iestrie.

Paralel cu preocuparea ca gim
nastele și gimnaștii consacrați <A
lina Goreac. Anca Grigoraș. Paula 
Ioan. Aurelia Dobra. Rodica Sabău. 
Gabriela Trușeă. Dan Grecii. Mi
hai Borș. Nicolae Oprescu. Gheua 
ghe Păunescu. Mircea Gheorghiu. 
Constantin Petrescu. Ștefan G. 
I.iviu Mazilii. Gheorghe Iușan). 
să-și mențină forma și să-și per
fecționeze pregătirea. antrenorii de 
la cluburile fruntașe. precum gi 
cei care lucrează cu loturile re
prezentative. au misiunea de a se 
îngriji ca reprezentanții noii ge
nerații (Teodora llngureanu. Geur- 
gata Gabor. " " 
minița Milca. 
Cristina Itu. _ 
Constantin. 
Checicheș.
Enoiu. Mihai 
Pavel Szabo) 
tințe. să-și 
cițiile. astfel 
m-nt să fie 
courile
Neîndoios. .
este urmărită pregătirea 
țăi noastre 
maneci.

Atmosfera de muncă. atitudinea 
dă seriozitate și competența care 
caracterizează activitatea din gim
nastica noastră reprezintă. cre
dem. atuuri importante _ pentru 
viitoare rezultate de prestigiu.

Constantin MACOVEl

luliana Maieu. Lu- 
Marilena Năaațtt. 

Eva Paniti. Mariana 
Radu Branca. Ion 

Sorin Cepei. Cristian 
Nicolae. Ion Morarn.' 
să acumuleze < unoșx 

îmbunătățească exer- 
incit în orice mo- 

gata să îmbrace tri- 
echipelor reprezentative. 

eu o atenție specială 
specan- 

principale. Nadia Co-

$
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CALENDAR COMPETIȚIONAL 1
5

în iulie. lună in care. peste un an. se vor desfășura Jocurile 
Olimpice da la Montn-al. sint programată numeroase competiții in
ternă și internaționale de amploare. Esta luna in cara. confoi m 
planificării. curba formai sportiva trebuie sa atingă parametrii 
săi cai mai ridicați. pentru multe ramuri sportive. De fapt acum. 
in luna iulie și in primele sfiptămini din august. și-au propus nu
meroase loturi să atingă plafonul maxim al pn-gătiri' șijmplicit 
s;t obțină rezultate corespunzătoare. Iată acum ctteva din principa
lele evenimente sportiva ale „lunii lui cuptor".

ATLETISM : • l upa Europei pe achipa. semifinalăl- compe
tiției. 12—13 iulie la Torino. bărbați (Belgia. _Cehoslovacia. R. _ F. 
Germania. Italia. Romănia. Ungaria) și 13 iulie la Budapesta. fe
mei (Austria. Belgia. Franța. Romănia. Ungaria. U.R.S.S.) • Lupa 
Europa' pa echipa la probe combinate. 19 20 iulie la București o 
grupă semifinală. la bărbați și la _ femei • Jocurile Balcanica pen
tru juniori. 26—27 iulie la Karlovaț (Iugoslavia) • Campionatele 
republicană individuale ale seniorilor. 26—27 iulie la București.

BOX : a Campionatele balcanica da seniori. 2.3—27 iulie la So
fia • Participări la diferită turnăă individuala paste hotare

CAIA'C-CANOE : • Regata Snagov la 5—6 iulie • Campiona- 
t-lă europene de juniori pa lacul Albano l'ngă Roma. 25 27 iul'- 
• Campionatele mondial- de seniori. 31 iulie — 3 august pa lacul 
Ada Ciganlija la Belgrad. ...

CANOTAJ : • Participări la regate internaționale m vedere 
campionatelor mondiale de la Nottingham. din luna august.

CICLISM : • Campionatele balcanice (prob- olimpica da fond).
18 20 iulia în insula Rhodes (Grecia). . , _ _ u

HANDBAL : • Dubla întilniră Romania — Belgrad (batbați Șl 
femei). 13 și 15 iulie la Ploiești și. respectiv. Ia Bacău •_ r 
CarPați — mascul'n (Cehr.slrvacia._ ^gos^vm. _L. _ — -■ 
U.R.S.S. și Romi'in'a cu 2 echip-) și feminin rcclio^twaoa. 
Germană. Ungaria. ^^8.8. și Romania cu 2 -chipa). intre 
iulia Ia București. Ploiești Si Pitești. _ •

LU1PTE: • Campionatele internațională ală Romăniai. 
iulie la Hucuri*ytt. _

PENTATLON : • Campionatele republicană. 3

• Pioi-"1 
L. D. Germană. 

D.
-30
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—

18

l

i
■

»

-

rească 
la un 
înalt. 
pune că 
de la
internațională.

Dar. cum am mai spus. 
t-ptam evoluția atleților 
în iulie și 
Europei. la .
nale. la Jocurile Balcanice. 
fi bucuroși să constatăm că 
periența stabilită pentru
1975 a 
eă ea ' 
1976.
Jocurile

către specialiștii atletismu- 
nostru. ea sportivii să aibă 

singur vîrf de formă. în pe
rioada 12 iulie — 
coincide cu cala 
competiții interna 
la ale sezonului 
așteaptă 
zultale. 
pripim

7 iulie lasă aș- 
romă'.u 

august. adică la Cupa 
campionatele națio
................... Am

ex
______ _ , anul 

dat rezultatele scontate și 
va putea fi folosită.

in pregătirea [ '
Olimpice de l

Buca-

la Caii «POLO : • Campionatul mondial. 18—27 iulie
bia)

SCRIMA :
— 20 iulie la Budapesta. 

VOLEI ; • Trofeul Tomis — 1------ ....... .
Germană. Iugoslavia. Polonia. Ungaria. Romănia cu 2 -chip-') • _ 
iulie la Constanța • 
2 august 'in H. F.
Osnabriick).

apar 
lame

10 000

între cei 
următorii t 
m (28:22.8 

Sebestyen la 
— locul 9—14). Vu- 

.. ia decatlon (7971 p 
— pe locul 10). Gh. Ccfan la 3 000 
m obst. (8:23.4 — locul 5).

In ceea ce privește recordurile 
de seniori. in acest an au fost 
înregistrate 4 la f-m-i (1500 m

la

17 august, care 
mai importante 
si intarnaționu- 
actual. cînd se 
mai bune 

nu trebui- să 
tragem

re
ne 

,__ concluzii
greșite privind actualul stadiu de 
pregătire a atlăților noștri. căci 
n-a mai rămas prea multă vr-- 
me pină ce -.or trebui sa rea-

și cele 
Deci 

și să f •_ ' . In 
participării la 

la .5100^-^1 !

Romeo VILARA <

Campionatele mondiale (individual și echipe). 10

femei (Cehoslovacia. Cuba. K. O- 
z ___ , -___ - " ‘ " 1J
Campionatele europene de tineret. 19 pihe — 
Germania (fetele la Stuttgart ?i băieții la

determin.it


LA BRAȘOV TUTUNUL Șl ALCOOLUL—
BUCURII DE VACANTĂ AGENȚI ANTIPERFORM ANȚ Ă

Circa 20 000 de topii, in tabe.e șco'are permanente — Interviu cu dr GABRIEL CHEREBEȚIU —

sau la odihnă, in internate

Spre marea bucurie a copiilor, 
de cileva zile a început marea 
vacantă, trimestrul odihnei și re
creării, cum i sc mai spune. Efor
turile unui an de studii își găsesc 
acum răsplata in ceasuri dc tihnă 
la un foc de tabără de munte, ori 
in plăcerea înotului sau a unei 
simple scalde de ștrand sau de 
rîu, in surprize de drumeție sau 
emoții sportive. în binefacerile unei 
zile de soare și nisip pe plajele 
mării.

Să luăm, de pildă. Brașovul, cu 
minunatele sale împrejurimi, cu 
vocația sa turistică și sportivă ce 
îl face unul dintre cele mai frec
ventate județe. In cele șapte tabere 
școlare permanente vor petrece, in 
serii de cite 14 zile, peste 10 000 
dc copii. Primii 2 000 de copii au 
și sosit la Dimbul Morii, la Timiș, 
la Budiia. la Zlzin, la Bran, Brădet 
sau.. .

Alți 10 000 de copii, elevi ai șco
lilor profesionale și ai liceelor de 
specialitate vor veni în Brașov la 
odihnă in internatele centrelor 
școlare de la întreprinderile de 
tractoare, de camioane. Hidrome
canica, la Zârnești, la liceele eco
nomic, sportiv etc. Liceul nr. 2 
din Brașov va găzdui chiar o ta
bără cu profil sportiv, de atletism 
și de haltere.

De unde vin copiii ? Din toată 
țara ! Din București, din Dolj, 
Constanța. Tulcea, Olt. Satu Mare, 
Suceava. Teleorman ; vin copii.

vin școlari să soarbă putere 
ozon din codrii carpatini.

Taberele sînt pregătite. Tn afara 
drumețiilor de munte, care con
stituie axa fundamentală a activi
tății. s-au pregătit condițiile mate
riale pentru o intensă și continuă 
viață sportivă a taberelor. Tere
nurile au fost aduse, prin retușări. 
în stare de funcțiune ; s-au com
pletat inventarele sportive cu 
mingi, plase, palele, mese din ci
ment, echipament sportiv.

Relatarea de mai sus v-ar putea 
face să credeți că elevii brașoveni 
sînt numai gazde. Eroare ’. Dacă 
în 1973, în organizarea Centrului 
județean de tabere, 1 000 de copii 
brașoveni au plecat spre destinații 
de vacanță, în 1971 cifra a crescut 
la 2 200. pentru ca in această vară 
peste 4 500 copii brașoveni să fio 
așteptați la Lacu Sărat. Năvodari, 
Zimnicea, Herculane, Snagov. Tis- 
mana etc. Și în această cifră 
n-am cuprins alți (peste) 2 000 de 
copii prevăzut! pentru excursii 
interjudețene de 7 zile la Sulina, 
în nordul Moldovei ș.a.m.d.

Aminti ți-vă părinți ! Așa ora și 
cînd erați dv. pe băncile școlii ? 
Adeseori nu sesizăm saltul, de a- 
ceea e bine din cînd în cînd să 
opunem realităților însuflețitoare 
de azi amintirile trecutului. A- 
vein o perspectivă mai clară.
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Coiitinuînd acțiunea de a pune în 
adevâraia lor lumină pe cei doi în
verșunați dușmani ai sănătății — al- 
cooiul și tutunul — ani cerut opini
ile autorizate ale medicului Gabriel 
Cherebctiu, șef de lucrări la catedra 
de medicină a educației fizice din 
cadrul I.E.F.S., doctorand in științe 
medicale. Prezența sa In rindurile ce
lor care acuză folosirea tutunului și 
alcoolului de către sportivi poartă nu 
numai girul specialistului, ci și al 
omului care și-a consacrat tinerețea 
sportului de înaltă performanță — 
fiind ani în șir unul dintre jucătorii 
de bază ai echipei naționale de vo
lei — și care a desfășurat apoi, după 
retragerea din teren, o intensă și ne
întreruptă activitate ta tehnician șl 
medic de loturi naționale.

— Fumul de țigară — ține să pre
cizeze Interlocutorul nostru la înce
putul dialogului — conține 4 la su- ’ 
tă oxid de carbon, gaz cu o afinitate 
față de hemoglobina de 2—S00 ori 
mai mare decît a oxigenului! Prezen
ța în aerul Inspirat chiar șl a unei 
cantități mal iniei de oxid de carbon 
reduce semnificativ capacitatea de 
transport a oxigenului dc către sînge.

— Prin urmare, ce efecte poate 
avea, în această situație, fumatul 
asupra sportivului 7

— îl diminuează simțitor capacita
tea aerobă, fie șl în cazul în care 
este vorba de fumarea a numai cî- 
torva țigări pe zi. Cercetările arată 
că fumătorii a 10—12 țigări pe zl pre
zintă 4,9 la sută din hemoglobina le
gată de oxidul de carbon. La cei ce 
fumează 15—25 de țigări pe zi. acest 
procent este dc 6,3, iar la fumătorii 
a 30—40 de țigări este de 10 la sută! 
1‘enlru revenirea la normal a hemo
globinei ar 11 nevoie dc o întreru
pere dc o zi a fumatului.

— Care sînt Implicațiile tabagice iu 
obținerea unor performanțe de 
loare 7

trie și duodenal, cancerul, fn legă
tură cu refacerea după efort, trebuie 
știut faptul că fumul de țigară în- 
tîrzic eliminarea acidului lactic din 
organism șl — deci — refacerea. l)r 
asemenea, el descompune vitamina 
C, o inactivează, scăzind astfel ran
damentul muscular, ceea ce mi se 
pare foarte important pentru un 
sportiv (pentru fumători, necesarul 
de vitamina C este mult mai crescut, 
în raport cu numărul de țigări con
sumate). EtilismiJ. la rindul său, 
sporește acțiunea de inactivare a vi
taminei C.

— Referitor la alcool, sc spune <1 
el este deopotrivă dăunător organis
mului, fie că este ingerat în canti
tăți mici (dur zilnice), fie că se con
sumă in cantități mari: peste 2 ml 
per kiloeorp. Cum îl vedeți in viața 
sportivilor, în regimul lor alimemar?

—Nu-i văd in nici in fel justifica
rea, mal cu scamă că, deși mare 
producător de calorii, el nu este, 
totuși, un aliment. Alcoolul, ca șl tu
tunul, - este incompatibil cu sportul 
de performanță. El acționează intens 
asupra a două zone fără a căror 
funcționalitate normală sportivul nu 
poate fi In stare de un randament 
total : sistemul nervos central și me
tabolismul. Este ‘ ’ ■
mici de alctxd 
scoarța cerebrală șl 
emotivitatea, dînd Impresia 
mulent in unele sporturi 
pildă). Dar este vorba 
stare pasageră, cu urmări 
ulterioare. In 
alcoolul inhibă scoarța cerebrală șl, 
prin dereglarea 
motrice, constituie în mod cert 
factor de anriperformanță. Iu privin
ța metabolismului, alcoolul blochea
ză funcția de dezintoxicare a ficatu
lui, atît de importantă în timpul 
efortului fizic șl, mal ales, după a- 
cesta. tn perioada de refacere. și, 
cu cit băuturile sint mai concentrate 
și mal abundente, cu atit efectul lor 
este mai nociv. Nuțriologti admit in
gerarea a o jumătate de sticlă d« 
bere (un pahar), la masa de după 
antrenament, nimic mal mult șl nici
decum băuturi concentrate.

Pericolul pe care-1 
mul de alcool rezidă 
costa trece rapid și 
mări din stomac in 
nîd toate țesuturile, 
pis asupra sistemului nervos, produ- 
cînd în prima fază o amăgiloav 
senzație de forță. de încredere in 
sine. La duze mal mari, se 
lne\ itabil la faza depresivă.

— știm cu toții că victoriile 
mari competiții internaționale, 
compania unor adversari i 
sint determinate adesea de 
turâ« în plus de energie, 
mondiale și olimpice se ciștlgă (sau 
se pierd) la diferențe de fracțiuni de 
secundă sau la distanțe de... milime
tri. învinge, firește, cel care bene
ficiază de acest minim surplus, cel 
care deține intact fondul energetic 
și care nu 
recții. Iar 
neînchipuit de... greu în fina 
ță a performanțelor.

Oxidul de carbon combinat 
moglobina nu produce simptome su
biective in repaus, atita timp cit nu 
depășește concentrația de 10 la suta, 
insă in regim de efort — șl mal ales 
cînd se cer eforturi maxime — apare 
senzația de sufocare, oboseală pre
coce etc. La un efort fizic dat. dacă 
subiectul fumează una-două țigări 
înainte, frecvența cardiacul este mai 
ridicată cu 10—20 de bătăi pe minut, 
față de situația de abstinență de 12 
ore. Iată de ce fumatul constituie — 
mai ales în cazul sportivilor — o im
portantă cauză a reducerii capacită
ții de efort și, implicit, a performan
ței. Dar fumatul nu dăunează numai 
prin gazele toxice, ei șl prin nicotină 
sa. care influențează secreția de ca- 
tecolamlnă (adrenalinu) ce cțucc la 
tahicardie (creșterea frecvenței car
diace) și a presiunii sanguine, la 
mărirea consumului de oxigen de 
către miocard și la aritmii. D«» ase
menea, mărește coagulabilitatea slu
goiul. Nu mai insist asupra datelor 
medicinii experimenlale șl epide
miologic! cardiace, care atestă că fu
matul reprezintă un factor major de 
risc 
risc dependent de cantitatea de ți
gări consumate zilnic șl ' 
la care el a fost început.

— V-ați referit la daunele produse 
de fumai înainte de efort. Ce sc în- 
rîmplă, însă, dacă se fumează după 
efectuarea Iul 7

— Oricum șl oricînd țigara este dă
unătoare ! Pentru un sportiv de per
formanță, fumatul este la fel de no
civ în toate fazele: înainte, in tim
pul efortului și după. Sportivul n-ar 
trebui să se atingă de țigară nicieînd. 
După antrenament sau competiție, 
fumatul încetinește foarte mult refa
cerea organismului datorită vaso- 
construcției periferice pe care o de
clanșează șl eliberării de catecolanli
ne care diminuează fluxul sanguin 
muscular. Adăugind la acestea can
titatea scăzută de oxigen transporta
tă de singe. concentrația mare de 
oxid de carbon, precum și tahicar
dia. ne dăm seama cit de mult împo
vărează fumatul activitatea inimii...

— Ce alte efecte negative ale aces
tui viciu sînt resimțite de către spor
tiv 7

— Amintesc, fără a insista asupra 
lor (dat fiind faptul că s-a mai scris 
despre ele), găsiri lele, ulcerul gas-

in 
in 

reduiabilî, 
: „o pieft- 

Titlurl

și-1 irosește in alte 
norul de țigară

d> 
ctevine 
ba lan-

cu be

că prizele 
mementan 
să scatWî 

de stl- 
(tlritl, de 

doar de <» 
negative 

cantități mai mari.

drept 
excită 

fac

coordonării neuro
nii

pentru ateroscleroza, ii n

și de vîrsta

IN JUDEȚUL
TULCEA

Mihaî 3ÂRĂ

relaxare dtipa terminarea tuto : S. BAKCSY

PRIMII
PRIMIT BREVETELE • ••

„DELFINI4

Ar

prez iot A consil
iu faptul că n- 
fftră transfor
ming*». itnpreg- 
acțloncază ra-

ajunge

Tinindu se seamă de faptul 
că scopul acțiunii „înotul pen
tru toți* este acela de a atrage 
$1 angrena în practicarea orga
nizată (individuală sau colecti
vă) a înotului a unui număr cit 
mai mare de cetățeni, indiferent 
de vîrsta. In Județul Tulcea 
qâtirea acțiunii, lansarea e 
făcut cu multă grijă.

In primăvara acestui 
CJ.EF.5-, în colaborare c 
ganelo cu atribuții din județ, 
alcătuit un plan de măsuri, 
fixat un colectiv de instructor» 
(profesori de educație fizică, 
sportivi, activiști) care urmau 
dirijeze activitatea de inițiere 
tainele înotului, răspunderile 
cestora (fiecare membru conduce 
1-2 centre) ; s a pus un mare 
accent pe popularizarea acțiunii 
și astfel, la 1 iulie, toate

INOTUL
PENTRU TOȚI

trele de învățare 
vor 
cuțle cu tovarășul 
prim-vicepreședinte 
Tulcea. acesta ne 
dețul nostru dispune de mijloace 
remarcabile care să ducă la i 
fita acțiunii i lacuri naturale, 
viul Dunărea, bazine de înot, 
cel de la Macin, de pildă.

Tocmai de aceea am căutat 
folosim aceste surse pentru 
„înotul pentru toți" să nu fie 
județ © acțiune formală, 
vrut sâ facem tot ceea ce 
necesar pentru ca un număr 
mai mare de copii, tineri 
adulți sâ învețe a inota. Nu 
alta dar ar fi și păcat să 
folosim condițiile naturale 
care le avem".

Aflăm astfel că vor funcționa in 
Judef — bine organizate — 21
centre de învățare a înotului în 
diferite localități : Sulino, Roșu, 
Car a or man, Chilia, Somova, Cri- 
yan, Mila 23, Babadag, Macin, 
Olguța ș.a. Mai mult : s-a în
treprins tot ceea ce era necesar 
pentru ca in taberele cu școlari 
sau studenți care vor lua ființă

* .1 «i . Tulcea -
tineri din 

--------- ui,»,, ,a va
canță să fie învățați sâ înoate.

Nu putem încheia aceste rin
guri fără a ne referi ia o situa
ție specială c 
Pină acum doi ani, 
adulți) aveau la 
bune condițiunl, I 
sub numele de 
conductă care vine ___ „
făcut însă ca lacul sâ fie poleat 
- Sanepidul Interzice a se face

nu 
nu

a înotului iși 
începe activitatea. Intr-o dis- 

lon Olaru, 
ol C.J.E.F.S. 

spunea : ,,Ju-

sau itudenți care v-_ 
pe teritoriul Județului 
ji In care vor veni ____
întreaga țara - cei aflați in

I N I

reu- 
flu- 

, ca

să 
ca 
in 

Am 
eslo 

cit
?' 

de 
nu 
pe

Acțiunea
— inițiată 
ani în urmă 
să ofere copiilor 
mele noțiuni dc înot
— a început, in aceas
tă vară, cu elevii din 
clasele I de la cîteva 
școli generale ale Ca
pitalei. In bazinele de 
la Centrul de pre
gătire olimpică al

. C.N.E.F.S.(fostul ștrand 
al Tineretului), In
spectoratul școlar al 
municipiului Bucu
rești, în colaborare cu 
cel al Sectorului I și 
cu Școala sportivă nr
1 (director Marinei 
Oancea) a organizat 
primul ciclu dc ini
țiere cu un număr de 
peste 600 dc elevi.

„Delfin" 
cu cițiva 
și menită 

pri

cum ne spu-
Adrian 

conducă- 
cursului, acțiu- 

bucurat de 
directorilor

După 
nea profesorul 
Bărbulescu, 
torul 
nea s-a 
sprijinul 
școlilor generale, pro
fesorilor de educație 
fizică, precum și al 
părinților copiilor.

Acum, 
clasele I 
generale 
175, 178

elevii din 
do la școlile 
nr. 6. 11, 19. 
și altele au 

deprins tainele înotu
lui. meritul 
atit lor, cit 
sorilor 
struit : 
Popa, Lucia 
na C’limovschi 
geta Magda, 
Apulaglieî etc.

care 
N.

revenind 
și profe- 
i-au in- 

Oros, O. 
Zeteș, Iri- 

Geor- 
Lidia

Odată cu vacanta 
elevilor. Ia Centrul de 
pregătire olimpică va 
continua activitatea 
de inițiere a copiilor 
în înot. Tu acest sens, 
directorul centrului. 
Mugur Nieolau. ne 
spunea : „Ciclul cu 
elevii din clasele î, 
care s-a încheiat acum 
citcva zile, s-a bucu
rat de mult succes. O 
nouă scrie de cîteva 
sute de copii a început 
armatorul ciclu. Ac
țiunea va continua 
pînă la sfîrșitul lunii 
august. Primim, zilnic, 
înscrieri, pentru cursu
rile care reîncep la 
fiecare 12 zile*4.

Ion GAVRILESCU

toxic*» 
numai 

se lip-

ALCOOL și TCTIJN... două 
de cate sportivi noștri (și nu 
ei !) se pot lipsi și trebuie să 
sească, dară vor să ajungă pe cul
mii*’ performanței. Două lucruri d. 
unătonre. pe care este bine să le r\<- 
le din capul locului...

Aurelian BREBEANU

I A T 1 V E

COMPETIȚII Șl ACȚIUNI CU CARACTER JUDEȚEAN
„CUPA SATELOR

Ni se aduce la cunoștință de or- 
primei ediții a „Cupei 

in cinstea celui de-al 
Congres al U.T.C. — in

ganizurea
satelor**
X-lea 
scopul stimulării activității sporti
va' do masă in rindul locuitorilor 
din mediul rund. Competiția este 
inițiată și condusă — in colaborare 
— de C.J.E.E.S. din județele Ma
ramureș, Suceava și Bistrița Nă- 
săud. Este interesant do arătat că 
organizatorii s-au gindit ca prin 
această competiție să asigure o 
finalitate întrecerilor județene din 
cadrul „Cupei tineretului“ in anii 
in care nu se organizează finala pe 
țară. Iată de altfel disciplinele la 
care se vor organiza întreceri : 
triatlon. fotbal, handbal, oină, o- 
riontare turistică, popice, șah, 
trintă, tenis de masă, tir, volei.

Disputarea „Cupei satelor44 — 
ediția I — se va face în comunele 
județului Bistrița Năsăud (Prun
dul Birgăului, Josenii Birgăului, 
Lcchința, Teaca, Cristcștii Ciceului. 
Colibița și Chintelnic) in zilele de 
28—29 Iunie 1975. Competiția se va 
organiza anual, prin rotație, in ju
dețele amintite cit și în altele care, 
eventual, vor adera ulterior.

vine 
d(* 
a

Fiecărui județ participant ii rc- 
obligația prezentării la locul 

concius (prin cheltuieli proprii) 
reprezentativei proprii.

Șl SPORTUL, ÎN PROGRAM I

Exislă o tradiție : în stațiunea 
balnco-clunatericâ Balvanyas diu 
județul Covasna (la 21» km de Tg 
Secuiesc) sc organizează anual, un 
festival al dansului, cintccului și 
portului popular 
reprezentanți din 
fe. Anul acesta, 
luat o frumoasă 
vanyos ’75“ a fost transformat in
tr-un festival al dansului, cintecu- 
lui, portului popular și sportului. 
Și astfel, circa 10 000 de spectatori 
(localnici și oameni aflați la odih
nă și tratament în stațiune) au 
urmărit pe estradă — de pe tribu
na naturală (relieful o permite) 
nu numai cint, joc și prezentare 
dc costume populare ci și demon
strații do lupte libere, gimnastică 
acrobatică, judo, aeromodele. In 
preajma stațiunii s-a mai organizat 
de pionieri o ștafetă cicloturistici 
cu făclii, o cursă alpină — esca
ladarea cetății Balvanyos.

sc organizează anual, 
ai dansului, cintccului 

Ia care participii 
județele iimitro- 
organizalorii au 

inițiativă : „Bal-

AFLAM CA...

ci orașului Tulcea. 
", copiii, tinerii, 

dispoziție, in 
lacul cunoscut 
,, Ciuperca*. O 

din oraș a

— Sanepidul Interzice „ „„ , 
baie în el - $1 astfel tulcenii 
mai au unda învăța înotul, 
mal au ștrand, 
înființarea unor ____ _
t,®r® Pe partea cealaltă _ __ 

se ridică probleme de

Se vorbejte de 
contre de «ni 

o Du-
nării (dat ______
transport), de deviere a drumului 
conductei.
du-se sol'

$i, astfel — negăsin* 
ii — orașul Tulcea. 

străbătut de apa din belșug, se 
află intr-o situație cel puțin b; 
zarâ : nimeni nu poate învăța 
aici, organizat, înotul I

Modesto FERRARINI

WvXWWWW.

ZILNIC, PE TERENUL DE SPORT!
Activitatea sportivă de masă în 

cileva asociații recent analizate se 
desfășoară — ținînd seama de in
dicațiile cuprinse în Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. și în Mesa
jul adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților la 
Conferința pe țară a mișcării spor
tive — la nivelul unităților de 
bază : ateliere, secții, sectoare, 
grupe sindicale etc. Deși numărul 
tinerilor care iau parte la acțiuni
le inițiate nu depășește, de regulă. 
150—200. întrecerile confirmă fap
tul că ele sint eficiente. Afirmația 
este demonstrată, in primul rind. 
de faptul că se menține o conti
nuitate a manifestărilor, mobiliza
rea care se face prin responsabilii 
sportivi ai grupelor sindicale cfcc- 
tuindu-se mai lesne.

Despre toate acestea nc-am con
vins, mai intîi, la două asociații 
bucureștene : „Timpuri noi“ și 
.,Dîmbovița". Aici campionatul de 
asociație durează aproape trei luni 
la nivelul grupelor sindicale. Ceea 
ce este foarte normal, ținînd sca
ma că in grupe se află majorita
tea tinerilor ce fac sport. Se or
ganizează întreceri, la ambele aso
ciații. la 5—(3 discipline. De ase
menea. la întreprinderile de prelu
crare a lemnului din Rădăuți (Su
ceava). de prelucrare a sfecli i de 
zahăr din Bucecea (Botoșani) și 
la C.F.R. Pașcani (Iași) bazele 
sportive găzduiesc, zilnic. între
ceri intre grupele sindicale și intre 
secții și aiederc. La Pașcani, pen
tru a veni in inlimpinarea dorinței 
ceferiștilor, au fost amenajate ba-

ze sportive simple la punctele de 
lucru, astfel că am asistat, cu 
cîtva timp in urmă, la o reușită 
competiție între secțiile reparat 
vagoane și verificare instalații.

De asemenea, in județele Boto
șani și Suceava se organizează, 
aproape la fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă, duminici “",4—1 ----- xî_'~
Acestea sint 
ție, de către 
instituție. Au 
fotbal, volei 
tuturor celor 
f ușurării acțiunii. 
Testări culture le.

cultural-sportive, 
patronate, prin rota- 
o întreprindere sau 

loc întreceri de 
și alergare, deschise 
aflați la locul des- 

precum și mani-

Nicolae LI Pil
instructor principal in C'.N.E.E.S.

...mîine, în diferite localități din 
țară, au loc manifestări cultu
ral sportive cu prilejul cărora 
sint invitați pe stadioane mii 
de copil și adulți (ca partici
pant sau spectatori). Din veș
tile primite la redacție, reținem 
cîteva • duminică, la complexul 
sportiv de cartier Sălaj — Vicina 
din Capitală - duminică cultural 
sportivă. Se anunță o defilare 
a 800 de sportivi, întreceri da 
baschet, fotbal ș.a. ; la Galați 
- concursul caselor de pionieri 
la sporturi aplicative ; • in
Zalău, pe stadionul ,,23 August**, 
tot mîine, între orele 10—21, în
treceri sportive la fotbal, hand
bal, box intre reprezentative,., pe 
profesii. In răstimpuri, program 
cultural ; « Asociația sportiva
Spartac din Capitalâ organizează 
ari (stadionul Voința) serbări spor
tive cu prilejul aniversării a 23 
ani de activitate a asociației.



Interviul sappâminii

g Michi MIIIAIIISCII (Rapid)

VESTI DE3

• A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. 
ARGEȘ. Mureșenii caută să-și re
facă forțele după epuizanta partidă 
de cupă de la Ploiești. in afara 
lui Ispir nu .se * ’ ' *
indisponibilități. 
sit aseară, cu

inregistrează alte 
Piteștenii au so

___  ... autocarul, la Tg. 
Mureș. Absenți din formație : Băr- 
bulcscu și Radu II, plecați cu se
lecționata de tineret la ’ ’ ”
Linia de atac va fi
Doru Popescu.

Balcaniadă, 
condusă de

CLUJ-NA-• UNIVERSITATEA
POC A — JIUL. Universitarii au 
făcut obișnuitele antrenamente cu 
caracter fizico-tehnic, iar joi au 
susținut un joc-școală cu echipa de 
juniori, llurloi, Ciocan, Mureșan și 
Micrluț, accidentați, vor privi meciul 
din tribună. In formația din Valea 
Jiului nu se anunță nici o indis
ponibilitate, așa că antrenorul Ion 
lonescu va putea alinia miine e- 
chipa-standard.

Brașovenii s-au 
susținind și un

STEAGUL ROȘU — DINAMO. 
antrenat zilnic, 

. ............ _ ,r_ __ meci de verifi
care in familie. Iambor este refă
cut și s-ar putea să joace miine. 
Antrenorul Meszaroș va alinia, 
după toate probabilitățile, forma
ția din ultima partidă. in privința 
bueureștenilor, pregătiri obișnuite 
și speranța reapariției in formația 
de bază a lui Radu NunwcnleT. Va 
lipsi insă Lucescu (entorsă).

POLITEHNICA TIMISOARA 
OLIMPIA SATU MARE. Stu-

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

LA 6 IULIE 1975 TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES

Se atribuie ciștiguri în autoturisme, 
curcii peste hotare fi bani.

Procurați din vreme biletele.

ex-

: 13 55 35 20 « 41

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 27 IUNIE 1975
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 

692.562 lei.
EXTRAGEREA I

16 79 64.
EXTRAGEREA a

22 25 89 10 32. 
Plata ciștigurilor 

pitală de la 8 iulie

Ii-a : 76 74 a W

va incepe in Ca
__ ______ __________pin ă la 27 august; 

In țară de la 11 iulie pină la 27 au
gust 1975 inclusiv; prin mandate poș
tale incepind de la 11 iulie 1975.

CtȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 17 IUNIE 1975

FAZA I : Categoria 1 : 1 variantă
10% a 7.000 lei; cat. 2: 2,20 a 25.000 lei 
sau la alegere excursie in Spania șl 
diferența in numerar ; cat. 3 : 6.30 a 
18.320 lei ; cat. 4: 43,65 a 2.645 lei; 
cat. 5: 57 a 400 lei ; cat. 6: 148 a 300 
lei ; cat. 7 : 221,50 a 200 lei; cat. 8: 
1.358,45 a 100 lei.

FAZA a II-a : Categoria A: 1 va
riantă 10",% a 5.370 lei ; cat. B: 3,15 a 
10.000 lei sau la alegere excursie de 
două locuri. in Polonia sau Ceho
slovacia și diferența in numerar; cat. 
C : 17.05 a 8.071 lei ; cat. D: 72,20 a 
1.906 lei; eat. E: 859,90 a 100 lei.

SIMBĂTA

ciștigat cu 7—6 șl nu cu 1—0, nu 
supără pe nimeni din tabara glu- 
leșteniior!.,.

■ Lacul Snogov, ora 
finalâ a „Regatei

CANOTAJ
10 : prima 
Snogov".

FOTBAL : 
17 : Electronica
Sirena, ora 17 : Sirena 
teren Laromet, ora 17 :
— Automatica (Div. C.).

POPICE : Arena Laromet, ora 
15 : întilnirea internațională, ami
cală, feminină, Laromet Bucu
rești — Turbine Freiburg (R.D.G-)
— jocurile pe echipe.

teren Elertronica, ora 
I.O.R. ; teren

- Triumf 
Laromet

Keraem?

DUMINICĂ

cad rul ,,Cri-

Sala Uzinelor Se mănă- 
ora 9,30 : gală pentru ju- 

seniori în ’ ’ “ '
tineretului”.

Lacul Snogov, ora 
a ..Regatei

Steaua, ora

BOX : 
loai.o, 
niori șl 
teriului

CANOTAJ :
10 : finala a doua 
Snagov**.

FOTBAL : stadion ,
15,30 : Steaua — U.T.A. (tlneret- 
speranța), ora 17,30 : Steaua — 
U.T.A. (Div. A) ; teren Voința; 
ora 11 : Voința București — Au
tomatica Alexandria ; teren Me
talul, ora 11 : Metalul - Trac
torul ; teren Progresul, ora 11 1 
Progresul București — Dinamo 
Slatina (Div. B) ; teren C.P.B., 
ora 11 : Șoimii TAROM - IPRECA 
Câlărați; teren T.M.B., ora 
T.M.B. — Dunărea Giurgiu; 
ren VeseUei, ora 11 : Unirea 
color — Voința Slobozia (Div.

POPICE : Arena Laromet,

11 : 
te- 
Trl- 
C). 

, ora 
8, intilnire internațională femini
nă Laromet București — Turbine 
Freiburg — turneul individual.

LA ECHIPE
denții au efectuat antrenamente 
zilnice. Miercuri, „Poli" a susținut 
un joc amical cu divizionara C, 
Electromotor (3—4). Mehedințu este 
indisponibil. Sătmărenii, fără alți 
patru titulari, Kaiser, Berețchi, 
Hațieganu și Agiu, plecați la Bal
caniada de tineret, au probleme de 
alcătuire a formației. Olimpia a 
plecat ieri dimineață, cu autocarul, 
spre Timișoara.

• F.C.M. REȘIȚA — SPORTUL 
STUDENȚESC. Antrenorul Rein
hardt nu are nici o problemă in 
alcătuirea „unsprezecelui" de 
miine. Antrenamentele s-au desfă
șurat normal. in schimb. Angelo 
Niculescu caută o formulă de e
chipă. intrucit Mircea Sandu este 
accidentat, ca și Grigorc de altfel, 
iar Chihaia mai are de efectuat o 
etapă de suspendare. •

• POLITEHNICA IAȘI — CHI
MIA RM. VtLCEA. Ambele echipe, 
angajate direct in lupta pentru e
vitarea retrogradării — mai precis 
a locului 16. s-au pregătit cu ma
ximă minuțiozitate in vederea me
ciului lor de miine. un veritabil 
derby al etapei. Politehnica nu a
nunță modificări față de formația 
care a ciștigat cu Dinamo. La 
Chimia nu va juca Șutru.

• STEAUA — U.T.A. Echipa 
bucureșteană, după epuizanta In
tilnire de ’ 
finalele 
continuat 
va juca, .
pentru cumularea a trei cartonașe 
galbene. Arădenii au jucat joi cu 
formația de tineret-speranțe. S-a 
rulat formația de baz.ă, in care se 
crede că duminică va evolua și 
Poloni, accidentat in partida pre
cedentă.

miercuri seara din semi- 
„Cupei României", și-a 
pregătirile. Dumitru nu 
fiind suspendat o etapă

• F. C. CONSTANTA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA. Echipa gazdă și-a 
continuat antrenamentele cu aten
ție, conștientă de miza pe care o 
are, pentru ea, jocul de duminică. 
Miercuri, a susținut un joc-școală 
cu propria formație de juniori. 
Nistor și Codin sint indisponibili, 
iar Iovănescu este plecat la Balca
niada de tineret. Din echipa fero
viară absentează Moga, plecat și 
el cu lotul de tineret in Bulgaria.

• F.C.M. GALATI — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA. La pregătirile 
gălătenilor a participat și Dumi- 
triu III. In schimb, continuă să 
lipsească Ion Vasile și Ncdelcu I. 
Duminică nu va juca nici Burcea, 
plecat in Bulgaria la Balcaniada 
de tineret. Antrenorii și medicul 
craiovenilor s-au axat pe refacerea 
jucătorilor după epuizantul meci 
din semifinalele „Cupei României". 
Se incearcă recuperarea lui Balacl.

Duminică, după ce s-a hotărit 
ca meciul Dinamo — Politehnica Iași 
să se intrerupă și să fie reluat luni, 
tinărul extrem stingă Vrinccanu era 
neliniștit. „Ce fac eu, nea Nae, l-a 
intrebat pe antrenorul Nleușor, că 
miine dimineață am examen de ba
calaureat ?“ „Ce să faci, a răspuns 
Nicusor. Te duci șl dai examenul,

VR1NCEANU
iar după-amiază ești la meci". Șl 
intr-adevăr, cind partida a fost re
luată, VrLnceanu se afla printre 
componența Iul Dinamo. Nu numai 
atit, el a fost și printre cel mal 
buni. A jucat mal bine decit alții, 
care n-au fost la examene...

• Miercuri, la Ploiești, la meciul 
Universitatea Craiova — A.S.A. Tg. 
Mureș, au fost prezenți neașteptat 
dc mulți reprezentanți ai unor eehi-

.■v'.''".-'-:.'.' ------- - •

■

I
Mihăilescu. antrenorul

I dreapta, apoi 
ambele flancuri,

I
a

Michi ___ _________
echipei de juniori Rapid, cam
pioana României pe acest an,
este un nume de mare circu
lație in fotbalul nostru. Antre
norul sexagenar de astăzi a ju
cat timp de 11 ani in echipa 
națională, intre 1939 și 1950, in 
toate compartimentele, fiind, la 
inccput, inter ' '
mijlocaș pe _ _______
pentru a sfirși ca fundaș late
ral, dreapta și "...... 
hăilescu a fost un jucător ultra
modern pentru perioada in care 
a evoluat. Am putea spune că 
a fost unul dintre puținii fot
baliști români apți să se inte
greze fără vreun efort de adap
tare in fotbalul anului 197.5. 
Dar să lăsăm amintirile și să 
intrăm in subiect.

stinga. Ion Mi-

Rep : Felicitări pentru 
centul titlu ciștigat.

re-

I. M. : Vă mulțumesc.

Rep : A fost greu ?
T.

S

I

M. : Nu acesta este ter
menul. A fost o problemă de 
răbdare. Ca jucător poți avea 
bucurii o dată la șapte zile. Ca 
antrenor de juniori, trăiesc a
ceastă bucurie după șapte-opt 
ani. Am pornit la drum cu 
echipa cu care am ciștigat titlul, 
acum opt ani, in 1967. Cei mai 
multi dintre jucătorii clștigători 
imi aparțin. Toți ceilalți sint 
contribuția colegilor mei. Bine- 
ințeles, insă, că echipa propriu- 
zisă a fost condusă de mine.

Rep. : Ați lucrai, deci, 
mult...

I
■I

T. M. : Fotbalul cu ore puține 
nu e de conceput. Din păcate, 
se intimplă să apară in fotbal 
jucători cu instruire insuficien
tă. Noi am căutat să dilatăm 
orele și să ne apropiem, ca 
timp, de orele pe care le-am 
dăruit noi, cei bătrini, fotbalu
lui. Vă mărturisesc că a fost 
foarte complicat. O să vă spun 
ceva care n-o să credeți. A
ceastă echipă campioană națio
nală de juniori a crescut pe 
tartanul de lingă sală și pe te
renul de zgură de lingă podul 
Grant. Ea a văzut gazonul „din 
an in paști". De aceea, poate, i 
s-a părut gazonul de pe „23 
August" mătăsos ca blana pi
sicii. Dar acestea n-ar fi sin-

pe divizionare A. Un coleg spunea 
că se putea ține chiar o ședință a 
Colegiului divizionar A. Mobilul a
cestei... mobilizări : extrema stingă 
de la Petrolul, Zamfir, la transferul 
căruia se gindesc mai multe cluburi.

• Un nume cunoscut revine, de
ocamdată după mulți ani de absen- 
ț«ă, printre divizionarele B : Prahova 
Ploiești. Interesant că echipa ploieș- 
teană realizează această frumoasă 
performanță sub conducerea unui 
antrenor care a jucat clndva la a- 
• eastâ formație. Este vorba de Ro
meo Catană.

• T-a terminarea meciului Olimpia 
Satu Mare — Universitatea Cluj-Na
poca, președintele clubului echipei 
locale, Sergiu Moicanu, declara : „E
chipa a jucat sub orice critică, ran
damentul ei fiind grevat și de in
disponibilitățile de mai lungă dura
tă ale lui Knoblau, Borota, Bocșa șl 
Helvel, ca și de starea ei tie obosea
lă generală". Și incă o declarație, 
a jucătorului Kaiser : „De mai mul
tă vreme este o totală dezordine In 
echipă. La antrenamente vine cine 
vrea și la ora care-i convine. De 
fapt, ce tel de autoritate să aibă 
antrenorul cind la cererea sa 1 s-a 
aprobat de mai bine de două săpiă- 
mini, plecarea la o altă echipă f...M 
Fără comentarii.

• Duminică, in tribunele stadio
nului din Rm. Vllcea s-a aflat sl 
promoția 1950 a liceului din locali
tate. Printre cel care sărbătoreau 25 
de ani de la absolvirea liceului era 
și cunoscutul actor Dem. Rădulescu, 
mare amator de fotbal și necunoscut 
(pină acum) suporter al Chimiei.

• Miercuri seara, intr-unul din ves
tiarele de la stadionul bucureștean 
„23 August", Înaintea sem.f.nalei Ra- 
pid-Steaua. ' *
ne spune : 
Divizia A, 
Cupa, așa 
rința in *

Fundașul rapldist Pop 
„După cc am revenit in 
trebuie să ciștigăm și 
cum imi exprimam do

. iarnă, la Predeal. Astăz.i
vom invinge cu 1—0 !“. Că Rapidul a

0 PROBLEMĂ
DE RABDARE

gurele greutăți. Jocurile noas
tre oficiale le-am susținut pe 
terenul „Electra", unde iarba e 
deseori pină la genunchi, iar 
prin plasele porților trec mioa
rele in voie. in repetate rin- 
duri m-am rugat de arbitri să 
considere terenul bun de joc, 
in baza regulamentului.

Rep. : S-a văzut că echi
pa de juniori a Rapidului 
are o frumoasă disciplină 
tactică. Omagiu antrenoru
lui. Dar individualitățile ? i

I. M. : Deocamdată, ca să nu 
lungim vorba, aud că Motroc ia 
vreo șapte de-ai mei pentru 
jocul de la Mija. Asta ar fi o 
recunoaștere. în al doilea rînd, 
cred mult in portarul Cruce, in 
stoperul Costea, in mijlocașul 
Cihodaru, in înaintașii Constan- 
tinescu și Nicolof. Și cred. in 
general, in Giuleștii care l-au 
dat pe Petcu sau pe Ioniță.

I

Rep. 1 Ce spuneți despre 
portarul Ionită ?

: Un copil bun șl 
așteptat mult, dar 
pe „23 August". a 
să înfrunte ’

mo- 
cind 
avut 

faima lui 
acest

I. M. 
deșt. A 
a ajuns 
curajul 
Răducanu. Și a ciștigat 
,.meci“. Rapidul datorează cali
ficarea in ’ 
mul rind

I
pri-finala Cupei, tn 

lui Ioniță.

Rep. : D»r Pelcu ?

Se face bun. Pentru 
cum era

Incidentul 
semifinala

I. M. ; 
că e... rău. E „rău" 
Dumitru, acum șase ani. M-a 
durut foarte mult..................
Dumitru-Petcu din 
de miercuri seara. imi pare rău 
că Dumitru a uitat ziua cind
l-am văzut pe un teren mărgi
naș, l-am intrebat in glumă cu 
cine ține, mi-a răspuns că-i ra- 
pidist, i-am dat 10 lei șl 
i-am spus să se ducă la Stadio
nul Giulești. la nea CTistescu. 
Ce mult aș fi vrut ca Lită să-și 
amintească de toate astea si 
să-si dea seama că Petcu e ți 
el un copil cum era Dumitru, 
la fel de aprig, la fel de talen
tat, și la fel de rapidist !... 
Acum, cind mai am șase luni 
pină la pensie, visez ca intr-o 
bună zi Dumitru să facă pe
reche cu Petcu al meu, In echi
pa națională.

i

loan CHIRILĂ

• inaintea meciului de la Ploiești, 
dintre Univesitatea Craiova șl 
A.S.A. Tg. Mureș, unul din condu
cătorii echipei, mureșene afirma cu 
tărie că Gligorc ii va anihila p« 
Marcu. Valabilltatea pronosticului 
n-a putut fi stabilită, fiindcă cei 
doi jucători s-au... anihilat unul pe 
altul șl au trebuit să părăsească te
renul de joc, incă in pTima repriză...

• Observatorul federal Cdoman 
Braun-Bogdan i-a dat nota maximă 
— 10 — lui Francisc Coloși, printre 
altele, pentru modul curajos cum a 
arbitrat meciul Chimia Rimnlcu
Vllcea — Steagul roșu Brașov, pen
tru că, după eliminarea lui Șutru a 
rezistat presiunii publicului, nere- 
curgind la tradiționalele compei^^a- 
ții. Interesant este insă faptul c& a- 
ceeașl ~ 
despre 
o are 
dintele 
Viicee, _ . ..
după meci pe culoarul federației.

părere despre arbitraj, ca și 
justețea eliminării lui Șutru, 
și Dumitru Dragomir, preșe- 
clubului... Chimia Rîmntcu 
părere exprimată a doua zi

• Tn etapa precedentă, la meciul 
C.F.R. — Politehnica Timișoara, e-a 
acordat spectatorilor din Cluj-Napoca 
nota 7 pentru „Trofeul Petschovs- 
chi“. Explicația ? Atitudinea ostilă a 
publicului față de echipa oaspe. A- 
celașl public care cu patru ani In 
urmă ciștiga Trofeul sportivității 1

• in semifinala „Cupa României*, 
disputată la Ploiești intre Universi
tatea Craiova și A.S.A., a existat, la 
un moment dat, pericolul degeneră
rii jocului. Intervenția hotăritoare, tn 
pauza meciului, a observatorului fe

a avut darul să 
șl să-i facă pe

deral, M. Crlstea, 
calmeze spiritele _ ____
componențil celor două echipe să 
fie preocupați de ‘ 
picioarele adversarilor I

joc șl nu de—

• Cel mal bun jucător arădean 
in Jocul cu F.C.M. Galați a fort — 
indiscutabil — Flavius Domide. Ata-

ACT U ALIT AȚ I

• ECHIPA DE JUNIORI A SPOR
TULUI STUDENȚESC JOACA 1N 
R.F. GERMANIA. Intre 23 iunie și 8 iu
lie echipa de juniori a clubului Sportul 
studenesc va participa la un turneu 
internațional care se organizează 
anual in localitatea Fulda din Repu
blica Federală Germania. Echipa 
bucureșteană va susține aici un nu
măr de trei jocuri.

• „CUPA GHEORGHE ALBU“. La 
Făgăraș s-a desfășurat prima ediție 
a „Cupei memoriale Gheorghe Albu", 
fost internațional, ani la rind cootȚ 
donatorul centrului de copii și ju
niori Nitramonia — Făgăraș. Au par
ticipat 4 formații de juniori : A.S.A.’ 
Tg. Mureș, Universitatea Craiova, 
Utilajul Făgăraș șt Nitramonia. Tro
feul a fost ciștigat de echipa Nitra
monia (antrenor — prof. Emil Ciu
lei) in urma unor dispute spectacu
loase. (Valentin LAZAR — coresp.)

• ÎNTtLNIRE INTERNAȚIONALA. 
Compania de aviație ALITALIA va 
susține o intilnire amicală cu selec
ționata TAROM, in ziua de 12 iulie, 
la București.

• OLTUL SF. GHEORGHE — LOTUL 
NAȚIONAL DE JUNIORI 5—2 (2—2). 
Au marcat : Siklodi (2), Antal (2), 
Bokor pentru Oltul și Slrbu (2) pen
tru lotul național de Juniori. (Gh. 
BKIOTA — coresp).

• ECHIPA ETAPEI. intocmită pe 
buza notelor obținute de jucători, e
chipa etapei a XXJXil-D a Diviziei A 
se prezintă astfel: Oană — TAnăses- 
ru, Boc, Vișan, Lepădata — Dumitru, 
Schepp, Dobrin — C. Nicolae, Roznai, 
Moga.

adiționării notelor ju- 
33 de etape, echipa 
este următoarea : 
(267) — PORAȚCHI

• ECHIPA CAMPIONATULUI. Al
cătuită pe baza ........... ....
cătorilor, după 
campionatului 
IORGULESCU 
(233), ANTONESCU Șl PEXA (241), 
POJONI (233), DELEANU (225) — 
NAOM (237). VIGU (233), BELDEANU 
(229) — ATODIRESET 1223), I. 
ȘAN (226), HAJNAL (234).

MURE-

CLASAMENTE

TINERET-SPERANȚE

1. Dino mo S3 25 3 5 75-27 53
2. Univ. Croiova 33 21 5 7 91-23 47
3. F.C. Argeș 33 15 13 5 47-24 43
4. U.T.A. 33 18 3 12 70-47 39
5. loși 33 18 3 12 69-50 39
6. ..Poli" Timișoara 33 18 6 11 61-50 38
7. F.C. Constanța 33 14 9 10 52-46 37
8. Steaua 33 15 6 12 72-^46 36
9. Sportul stud. 33 12 9 12 62-50 S3

10. Olimpia 33 9 13 11 35-36 31
ti. C.F.R. 33 13 5 15 46-59 31
12. A.S.A. 33 12 6 15 48-52 30
13. F.C.M. Goloți 33 10 6 17 40-88 26
14. Chimia 33 10 6 17 41-89 26
15. ,,U' Clu]-Napa<a 33 9 6 18 41-65 24
16. F.C.M. Reșița 33 9 5 19 42-56 23
17. Jiul 33 6 11 16 24-64 M
18. Steagul roșu ;3 5 5 23 33-77 15

CUPA A+T

■ 1. Dinamo 66 44 • 14 131^- 62 96
2. Univ. Craiova 66 35 14 17 14(0- 54 64
3. F.C. Argeș 66 30 17 19 98- 65 77
4. Steaua 66 30 11 25 131- 89 71
5. U.T.A. 66 32 7 27 11J3- 86 71
6. „Poli” loși 66 32 6 28 111-^106 70

* 7. i.P^ll” Timișoara 66 28 13 29 90- 89 69
■■ 8. Sportul stud. 66 27 14 25 109- 98 68

9. A.S.A. 66 29 W 27 93- 90 68
10. F.C. Constanța 66 26 16 24 89 91 68
11. Olimpia AP 22 20 24 7^- 77 64
12. C.F.R. 66 24 15 27 TI- 91 63
13. F.C.M. Reșița 66 24 9 33 95-103 57
14. Chimia 66 23 15 30 76-140 57
15. ,,U” Cj.-Napoca 66 20 15 31 68-102 55

% 16. Jiul 66 19 17 30 64— 98 55
% 17. F.C.M. Galați 66 20 11 35 66-147 51

sS 18. Steagul roșu 66 16 12 38 70-106 44

DOMIDE
go-cantul U.T.A.-ei a marcat două 

luri, cu capul, din plonjoane spec
taculoase, și a fost coautor la pri
mul inscris de Schepp. Tribunele 
l-au aplaudat, dar parcă ceva ma 
puțin decit ar fi meritat cu 
rat.

adevă-
4

să de- 
că nu 
pe ul-

• „Vrem să jucăm frumos, 
mostram, dacă vom putea, 
meritam să ne clasăm chiar 
timul loc in campionat* — afirmau, 
inaintea meciului cu U.T.A., antre
norul Dudaș, jucătorii Sălceanu și 
Hagioglu. Și. la Arad, F.C.M. Galați 
a făcut unul dintre cele mal bune 
jocuri ale sale in deplasare. Avlnd 
in formație dțiva tineri necunoscută; 
dar cu frumoase perspective (Po
pescu autorul unul gol eplcndM, 
Balaban, FUkp), iar pe fonia de ar
bitraj alți doi — Rotaru șl Patriciii.'



Patrulaterul atletic
Italia — România — Spania — R.P. Chineză

GHEORGHE CEFAN - 8:23,4 la 3 000 m ohslacole!
• Echipa României învingătoare in meciurile cu Spania și 
R. P. Chineză • Ilie Floroiu a cîștigat și la 5 000 m

® Gheorghe Megelea 81,56 m la suliță

TURNEUL FEMININ DE
DE LA LODZ

VOLEI

PE SCURT

Pe stadionul olimpic din Roma 
s-a încheiat joi seara, tîrziu, pa
trulaterul atletic dintre echipele 
masculine ale Italiei, R.P. Chineze, 
României și Spaniei. Urmărite cu 
deosebit interes — în cele două 
zile de concurs au asistat peste 
60 000 de spectatori — întrecerile 
au fost punctate de o serie de per
formanțe valoroase, realizate 
unii dintre fruntașii europeni 
probelor respective — Pietro Men- 
nea (Italia) — 10,1 la 100 m și 20,1 
la 200 m (ambele rezultate con
stituie cele mai bune performanțe

de 
ai

CEFAN

nia 116—95, Italia — R. P. Chineză 
146—45, Italia — Spania 130—82, 
România — Spania 112—99, Româ
nia — R.P. Chineză 136—53, Spania 
— R.P. Chineză 136—55. După cum 
se vede, atleții noștri și-au mărit 
avansul 
obținînd o victorie 
menținut diferența față de puter
nica echipă a Italiei. Desigur, în 
condițiile 
Corbu, a 
800 m, și 
înălțime, . _ , ____ ___
110 mg — scorul cil viitoarea ad
versară în semifinala „Cupei Eu
ropei" ar fi fost mult mai strîns.

Performerul echipei noastre în 
ziua a doua a fost Gheorghe Ce- 
fan, învingător la 3 000 m obstaco
le cu un timp excelent. 8:23,4, mai 
bun cu 2,4 secunde față de vechiul 
record al țării care îi aparținea. 
Cefan a dovedit din nou că este 
un atlet al marilor ocazii, reușind, 
la Roma, un timp mai bun cu 
peste 10 secunde decît rezultatul 
său din acest an. Ilie Floroiu a 
cîștigat a doua probă, 5 000 m cu 
a doua performanță a carierei sale 
(13:35,6), menținîndu-și invincibili
tatea din acest sezon. Surprize 
plăcute au constituit evoluțiile, lui 
Gheorghe Megelea, învingător la 
suliță cu 81,56 m — la 70 cm de 
recordul țării pe care l-a stabilit 
în urmă cu doi ani, ca junior — 
și Nicolae Onescu, clasat pe pri
mul loc la 800 m, la egalitate cu 
recordmanul mondial Marcello 
Fiasconaro.

Rezultatele tehnice ale celei de -a 
doua zile : 200 m : Mennea (I) 20,1, 
Martinez (S) 21,1, T. Petrescu 21,2... 
6. C. Sușelescu 21,4 ; 800 ni : N. 
Onescu și M. Fiasconaro (I) 1:49,0... 
6. P. Lupan 1:51,3; 5 000 m: I. 
Floroiu 13:35,6, Cerrada (S) 13:36,6, 
Fava (I) 13:44,6 ; 4 x 400 :
lia 3:08,7, Spania 3:11,0, “
3:11,9; 110 mg ~

față de echipa Spaniei, 
_ . 1-1—-J clară și au

participării lui Carol 
lui Gheorghe Ghipu la 
fără unele „rateuri" — 
prăjină, lungime, disc.

în cea de a doua zi a turneului 
internațional feminin de volei de 
la Lodz, reprezentativa României 
a primit replica celei a Cehoslova
ciei. De data aceasta, voleibalis
tele noastre au pierdut în patru 
seturi : 1—3 (-6, —12, 12, —11).

Formația R.D. Germane a în
trecut cu 3—1 puternica garnitură 
a Cubfei (învingătoare în prima zi 
asupra reprezentativei cehoslovace). 
Un al doilea eșec au suferit volei-

balistele poloneze, 
chipa Ungariei cu

După două zile, în clasament 
conduce neînvinsă formația R.D. 
Germane, cu 4 p (6:2), urmată de 
cele ale României (setaveraj 4:3), 
Cubei (4:4), Cehoslovaciei 
Ungariei (3:5), toate cu cite 3 p, 

(3:6), cu 2 p. Re- 
noastră urmează să 

x echipele Cubei,

învinse de e- 
3—2.

(4:4),

și Poloniei 
prezentativa 
mai întîlnească _____
Poloniei și R.D. Germane.

AUTO • 
tlnuat.cu .____ _______
de finlandezul Timo Maklnen, ne 
Peugeot 504. După 1 982 km, Mal‘1- 
nen conduce în clasament.

BASCHET • în ziua a doua a 
turneului internațional feminin care 
se desfășoară in orașul polonez Kos- 
zalin, selecționata României a întil- 
nit pe cea a țării gazdă. Baschet- , 
ballstele poloneze au fost net su
perioare și au cîștigat cu 94—54 (46—29) / I 
Cele mai multe puncte au fost in- ' 
scrise de Kaluta (25) pentru învin
gătoare, zzz-zzZ"~: 
partida de deschidere : < 
Polonia II 72—14 (39—19).

CICLISM • La Lausanne au luat 
sfîrșit campionatele mondiale rezer
vate juniorilor. In proba de serai- 
fond, titlul a fost cucerit de vest- 
germanui Henri Klnklin cu timpul 
de 40:22 (34 puncte). El a fost ur
mat de M. Marinkovici (Iugoslavia) 
28 p șl E. Torts (Belgia) 24 p. Pro
ba de urmărire pe echipe a revenit 
selecționatei U.R.S.S. • Azi începe 
Turul Iugoslaviei, proba va măsura 
980 km împărțiți 
start sînt prezenți

Raliul Marocului a con- 
proba specială, clștigatft 

. pa

respectiv Guglu (12). In
Olanda —

A inceput „Turul Franței44

EDOV MERCKX CONTRA JACQUES ANQUETIL!

în 7 etape. La 
- --------- - cicliști din Su

edia, Franța, Italia. U.R.S.S.. Elveția,„...— ș. iugoslavla. ,
disputat vineri

realizate anul acesta pe continent), 
Ilie Floroiu (28:22,6 la 10 000 m. 
13:35,6 la 5 000 m), Gheorghe Cefan 
— 8:23,4 la 3 000 m obstacole.

Ziua a doua a concursului nu a 
adus modificări esențiale în punc
tajele meciurilor bilaterale. Iată 
rezultatele finale : Italia — Româ-

CARNET ATLETIC
■ La Budapesta, 

Ungariei în dubla 
slovacia : 
suliță ; C 
2:02,0 la 800 m

alenoi recorduri
. intîlnlre cu Cehe- 

M. Nămeth 91,38 m ia 
Gresa 10,1 la 100 m ; Lazar 

“■ (f) șl G. Nemeth
7.90 m la lungime. Alte rezultate : 
110 mg — Milassin .
m — ungaria 39,9, 10 000 m — Hoff
man (C> 28:46.8 ; feminin ; înălțime 
— Samuel (U) 1,85 m, greutate —
Fibingerova (C) 20,85 ; lungime —
Nygrinova (C) 6.53 m. Pe echipe : 
Ungaria — Cehoslovacia 116,5—95,5 
(m), 83—63 (f).

(U) 13,7 ; 4x100

Ita- 
România 

. . _ . Buttari (I) 13,7,
E. Sebestyea 13,8, Liani (I) 13,8.., 
6. N. Perțea 14,3 ; 3 000 m OBSTA
COLE : Gh. Cefan 8:23,4 — record. 
Campos (S) 8:23,8 — record
PRĂJINĂ :
m, 
m,
Pișialu 
Siega (I) 16,02, Cid ( 
Ghioroaie 15,04 m...
14,37 m ; DISC : De Vincentis (I) 
60,38, Simeon (I) 59,20 m, I. Naghi 
58,28 m, I. Hegheduș 53.68 m ; SU
LIȚA : Gh. Megelea-----
palardo (I) 74,40 m...
71,78 m.

în afara meciurilor 
rat și o cursă de 10 
Vișini (I) 43:51,8, Zambaldo 
43:58,6, I. Stănescu 44:42,0... 6. 
Brandt 45:36,0.

Cu prologul (mai mult un spec
tacol) de joi și cu prima etapă 

vineri în două 
_______r _ „Turul Franței" a 
demarai pentru a 62-a oară. Cei 
peste 100 de 
incorporați în 
firme cu mai 
ține tangențe 
față 4 000 km 
cărora se află 
na" denumită 
Cîți dintre ei vor ajunge la Paris, 
traversînd Alpii și Pirineii, și cîți 
iși vor fi consumat ultima iluzie 
înainte de a depăși Puy de Dome?

Acest „Tur al Franței" ne pri
lejuiește insă spectacolul unei 
dispute pasionante : Eddy Merckx 
contra Jacques Anquetil 1 Desigur, 
normandul, aflat lingă Janine și 
culturile de căpșuni, devenit co
mentator grație talentului lui Abel 
Michea, nu va urca din nou pe 
bicicletă. El va fi. însă, prezent 
în „Tour de France" prin inter
mediul recordului său de învin
gător în 5 ediții ale- competiției :

— disputată 
semietape —

rutieri profesioniști, 
echipe reprezentînd 
multe sau mai pu- 
cu sportul, au. în 
de șosea la capătul 
acea „fata morga- 
glorie sau nimic.

1957, 1961, 1962, 1963, 1964. Marele 
Eddy '-Merckx a reușit să-l ega
leze. Și el a cunoscut de 5 ori 
(1969, 1970, 1971, 1972 și 1974) eufo
ria victoriei. Acum încearcă să

■ La Oslo, în triunghiularul Nor
vegia — R. D. Germană — Suedia, 
Knut Bord (N), învinsul-'lui Floroiu 
la Atena, a alergat 19 ooo m in 
27:56,2 — cel mai bun rezultat mon
dial al

D,

anului.

Helsinki, Irena Szewinska a 
51,07 la 400 m — cea mal

■ La
obținut ___  __ __
bună performanță a anului. Broni
slaw Malinowski a alergat 3 000 m 
ob. în 8:13,6 (record polonez). Alic 
rezultate : 100 m — Borzov (URSS) 
10,27 • 5 000 m — Stewart (Anglia) 
13:27,55 ; 1 500 m — Walker (N. ze- 
elandă) 3:36,3: 10 000 m — Puttemans 
(Belgia) 28:03,64, triplu : Saneev
(U.R.S.S.) 16,93 m.
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Sportivii din Banska 
Bystrica

Orașul Banska Bystrica 
din Cehoslovacia se bucură 
de o mare apreciere în 
sportul cehoslovac. Numai 
în ultimii ani sportivii a- 
cestui oraș au cucerit 17 
titluri de campioni ai ță
rii. Bazele sportive con
struite aici în ultimul timp 
permit unui mare număr 
de locuitori ai orașului să 
practice sportul. Parcul 
central, cu numeroase ba
ze sportive, printre care șl 
o piscină cu dimensiuni 
olimpice, constituie mîndria 
orașului și a 
locali.

sportivilor

Iarbă din plastic
is- 
in- 
ale

.1

Pentru, prima oară tr 
toria sa, campionatele 
lernaționale de tenis 
S.U.A., de la Forest Hills, 
se vor desfășura pe tere
nuri acoperite cu un ma
terial plastic de culoare 

-'■verde. Pînă acum întîlnl- 
rile aveau Ioc pe terenuri 
gazonate. întrecerile aces
tei ediții se vor disputa 
între 27 august și 7 sep
tembrie.

Astfel, din cele trei mari 
turnee clasice (Roland Gar
ros, Wimbledon, Forest

.WWW

(S) 8:23,8
: Fraquelli

Cian Iung-an
N. Ligor

4,70 m ;

5,10
5,10

I).

(I)
(R.P.C.) 

5.00 m, 
TRIPLUSALT : 
(S) 15,68... 5. A.

7. Gh. Midi

81.56 m, Pa-
6. Ronraniuc

s-a clesfășu- 
km marș : 1.

(I) 
T.

FRANCESCO MOSER,

PRIMUL LIDER
In Turul ciclist al Franței, după 

etapa-prolog- 3e la Charleroi — dis
putată joi noaptea — și cele două 
semietape de vineri (Charleroi — 
Molenbeek, 94 km și .Molenbeek — 
Roubaix, 108,500 km), tricoul gal
ben este purtat de italianul Fran
cesco Moser, urmat la 2 sec de 
asul belgian Eddy Merckx. La Mo
lenbeek, primul a sosit Priem Cees 
(Olanda) în 2h 09:27, iar la Rou
baix — Rik Van Linden (Belgia) 
în 2h 28:30.

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
în turneul internațional de tenis 

de la Wimbledon au început în
trecerile pentru proba de dublu 
masculin. Ilie Năstase (România) 
și Jimmy Connors (S.U.A.) au eli
minat cuplul mexican Lara — 
Loyo Mayo, la scorul de 6—4, 9—7, 
6—2. în alte partide : I. Tiriac — 
(România), A. Panatta (Italia) — 
J. Fillol. P. Cornejo (Chile) 8—6, 
6—3, 6—1 ; T. Okker (Olanda), M. 
Riessen (S.U.A.) — M. Farrell, J. 
Lloyd (Anglia) 6—4, 6—2, 6—3. La 
feminin : Laura Dupont (S.U.A.),

Wendy Turnbull
Betty Jordan (S.U.Ă.),
Simionescu (România) 6—2,

Rezultate din proba 
de simplu : Borg — Riessen 6—2, 
8—6, 4—6, 6—1 ; Connors 
6—1, 6—2, " ‘

Hills), numai Wimble- 
don-ul va continua să se 
dispute pe gazon... adevă
rat.

Reguli locale
Meciul pentru campionatul 

mondial de box profesionist 
la

(Australia) — 
Mariana 

6—4. 
masculină

- Dent 
Pinner 

6—2, 9—7, 6—4 ; Estep — Stewart 
2—6. 8—6, 8—9, 6—4, 8—6 ; Richey 
— Masters 3—6, 6—3, 6—3. 4—6, 
6—3 ; Metreveli — Pattison 6—4. 
6—1, 6—3 ; Rosewall — Andersson 
6—2, 6—2, 6—2 ; Tanner — Estep 
9—8, 6—4, 6-2.
)\\\\\\\\\\\\\\\\\ K\\Y

6—2’; Vilas
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strucția uriașului stadion 
„Maracana" din Rio de 
Janeiro. De la inaugura
rea sa (16 iunie 1950) plnă 
în prezent, pe terenul aces
tui stadion s-au disputat 
peste 2 500 de partide de 
fotbal. In tribunele „Ma- 
racanei", cei mai mare 
stadion din lume, pot lua

ria victoriei. Acum încearcă 
doboare impresionantul record. Va 
reuși oare ? Ne amintim că, 
1965, Jacques a fost invitat, 
gat, să participe din nou la „Tu
rul Franței". A răspuns, vădit 
agasat : „Să eîștige, mai întîi, al
tul Turul de 5 ori și atunci mai 
concurez încă o dată în Marea 
Buclă !“ Și, iată, s-a ivit o vedetă 
și mai mare, care se încumentă 
nu numai să-i egaleze recordul, ci 
să i-1 și doboare. Fără discuție 
nu-i va fi ușor.

Eddy Merckx a împlinit Ia 17 
iunie 30 de ani. Chiar dacă Ber
nard Thevenet, Luis Ocana, Felice 
Gimondi, Joop Zoetemelk și cei
lalți care se consideră, acum, la 
start, adversarii lui Eddy, nu vor 
reuși să-1 incomodeze, chiar dacă 
Soulor, Tourmalet, Puy de Dome 
și celelalte piscuri nu-1 vor sufoca, 
el va avea de luptat din greu cu 
cei 10 ani de profesionism și cu 
ideea că aceasta este, poate, ul
tima dată cînd mai poate doborî 
recordul lui Jacques Anquetil. Să-i 
urmărim isprăvile, cu sentimen
tul că asistăm la o mare tenta
tivă. (II. N.).

în
ru

Cehoslovacia, Cuba 
La Budapesta s-a 
o cursă cielistă de 100 km pe echipe 
contracronometru. Prima s-a clasat 
echipa R. D. Germane — 2h 12:17 
urmată de Ungaria — 2h 14:20 si 
Cehoslovacia — 2h 14:52. Echipa se
cundă a României (Ramașcanu. Cîr- 
je, Cîrstea și Valentin Ilie) a ocu
pat locul 4. cu 2h 16:34.

FOTBAL • Fe stadionul „Janua- 
rio“ din Rio de Janeiro s-a dispu
tat meciul dintre echipa Vasco da 
Gama și formația portugheză F.C. 
Porto. *---- ’ ~ ....
z uitat 
meci ... __ ___ ________
U.R.S.S., echipele Spartak Moscova 
șl Dinamo Kiev au terminat la <-r* 
galitate : 2—2.

NATAȚIE • A luat sfirșit con
cursul internațional de sărituri în 
apă desfășurat la Viena. Proba mas
culină de sărituri din turn a fost 
cîștigată de campionul olimpie Kla
us Dibiasl (Italia) — 573.03 p, urmat 
de compatriotul său Giorgio Cag- 
notto — 527,68 p și americanul Keith 
Russel — 488,40 p. In proba femi
nină, victoria a revenit suedezei Uî- 
rike Knape — 441,36 p, secundată 
de americana Deborah Keplar — 
423,06 p.

ȘAH a Campionul mondial Ana
toli Karpov a participat la un si
multan, în orașul Sarajevo. Din 

• cele 10 partide. Karpov a cîștigat 9, 
una încheindu-se vemteă.

VOLEI • Competiția internaționa
lă preolimpică feminină ..Montreal 
1975“ a programat alte două partide: 
Coreea de " ’ ~ ‘ '
(13—8. 13—6. 
Canada 3—0 (17—15. _ 
între 17 și 26 iulie, în 
orașe canadiene 
întîlnirile 
feminin.
U.R.S.S., 
dei.

Jocul s-a încheiat cu un re
de egalitate : 2—2 • Intr-un 
restanță din campionatul 

echipele Spartak Moscova

Sud — Bulgaria 3-1 
9—15. 15—8); Japonia— 
■■■ " 15—1. 13—10) •

mai multe 
se vor desfășura 

unui turneu internațional 
cu participarea echipelor 
S.U.A.. Japoniei și Cana-

LA 8 IULIE TRAGEREA LA SORȚI
ÎN CUPELE EUROPENE

In l!lîî, Românii! cu irei formalii în „Cupa 1.1.1 v
ționale proprii. Astfel. Țara Gali
lor și Liechtenstein, care nu au a- 
semenea campionate nu pol Ii re
prezentate în această competiție.

în C.C.E. și Cupa cupelor, cîști
gătoarele ultimei ediții, Bayern 
Miinchen și Dinamo Kiev sînt ca
lificate de drept, urmind ca din 
țările respective — R.F.G. și 
U.R.S.S. — să poată participa și 
cîștigătoarea campionatului și res
pectiv a cupei de la ultima ediție.

în Cupa U.E.F.A.. numărul p; —«| 
ticipantelor este limitat la 64 de 
echipe. U.E.F.A. a alcătuit o listă 
potrivit căreia s-a stabilit numărul 
formațiilor dintr-o țară care par
ticipă la competiție. Iată acest 
tabel :

CU O ECHIPA : Albania. Cipru. 
Finlanda. Irlanda, Irlanda dc Nord, 
Islanda, Luxemburg și Malta.

CU DOUA ECHIPE : R.D. Ger
mană. Austria. Belgia. Bulgaria, 
Danemarca, Scotia, Franța, Grecia. 
Ungaria, Norvegia. Olanda. Polo
nia, Portugalia, ROMÂNIA. Elve
ția, Cehoslovacia, Turcia. U.R.S.S. 
și Iugoslavia.

CU TREI ECHIPE : Spania și 
Suedia.

CU PATRU ECHIPE : R.F. Ger
mania. Anglia și Italia.

De menționat că regulamentul 
U.E.F.A. oferă unor țări posibili
tatea (într-o anumită ordine stabi
lită) să participe pe parcursul unei 
ediții cu trei echipe în Cupa 
U.E.F.A. In ediția care începe la 
toamnă, Suedia va fi prezentă cu 
trei echipe, urmind ca în ediția 
următoare (1976—77) U.R.S.S. să 
aibă trei formații, iar în 1977—78. 
România să fie prezentă cu trei 
formații.

Tragerea la sorți a .jocurilor din 
primul tur, în cele trei competiții, 
va avea loc la 8 iulie, în sala de 
festivități a hotelului Atlantis din 
Zurich. De asemenea. au fost 
fixate și datele de desfășurare 
primelor etape :

ETAPA I • • •
octombrie.

ETAPA a 
noiembrie 
octombrie).
ETAPA a Ill-a : 2S noiembrie și 

10 decembrie (numai Cupa U.E.F.A. 
— tragerea la sorți la 7 noiembrie).

lărilor europene 
campionatele natio- 
ca și meciurile de 

fac țările în care

în
s-au 
nale 
cupă. Excepție 
campionatele se desfășoară, cu tu
rul programat în primăvară, iar 
returul — toamna (U.R.S.S. și ță
rile scandinave). Aceste țări vor fi 
reprezentate în cupele europene de 
campioanele și cîștigătoarele de 
cupe de anul trecut.

în general, se cunosc participan
tele la noua ediție a cupelor euro
pene.

în ..Cupa U.E.F.A." pot partici
pa numai reprezentantele țărilor 
europene care au campionate na-

majoritatea 
încheiat 
1974—75,

WWWW

derîndu-și viteza invers 
proporțională cu corpolen
ta, Michael Moos pretinde 
că va putea acoperi o dis
tantă dublă in ziua în ca
re va pierde jumătate din 
greutate. Conform calcule
lor, va putea să obțină, 
cînd va ajunge la 77 
circa 50 km pe oră 1

k

de

din, 
a 

an-

categoria

Cassius Clay și Joe Bugner. 
se va disputa la Kuala Lumpur, 
dupâ regulamentul federației 
de specialitate malayesiene. 
Astfel, la sfirșitul fiecărei re
prize, cei doi judecători și ar
bitrul din ring vor aprecia 
evoluția combatanților după 
sistemul celor 5 puncte: ciș- 
tigătorul rundului primește 5 
puncte, Iar celălalt — un nu
măr inferior de puncte, po
trivit evoluției. Astfel, învin
gătorul meciului poate fl de
terminat și de diferența de 
un singur punct, firește dacă 
lupta nu la sfîrșit înainte de 
limită.

Aniversarea „Marocanei"

Zilele acestea s-au îm
plinit 25 de ani de la con-

WV WWW\WW

aproape 
spectatori.

Pe acest stadion, echipa 
reprezentativă de fotbal a 
Braziliei, de trei ori cam
pioană mondială, a susți
nut 67 de întîlniri inter- 

anaționale, dintre care 
cîștigat 63.

Un bizar record

cu o prăjină din fibre 
sticlo...".

„jucătorul anului"
Cunoscutul sâptămînal 

Moscova „Futbol-hochei" 
organizat tradiționala sa
chetă, la încheierea sezonu
lui de hochei pe gheață, pen
tru desemnarea celui mai bun 
Jucător al anului. Cei 65 de 
ziariști care au participat la 
anchetă l-au desemnat pe 
Vladislav Tretiak (pentru a 
doua oară) drept jucătorul 
nr. 1 al anului. Celebrul por
tar i-a devansat, în clasa
mentul întocmit, pe Valeri 
Harlamov, Aleksandr lakușev. 
Vladimir Petrov și Boris Mi
hailov. Palmaresul proaspă
tului ales este impresionant: 
el deține 5 titluri mondiale 
șl unul olimpic (la Sapporo), 
obținuse cu vestita echipă a 
Uniunii Sovietice.

Femeie-starter
Pentru prima oară in is- 

. toria campionatelor de at
letism ale R. F. Germanja, 
o femele va da startul în 
probele de alergări. Este 
vorba de tînăra de 22 ani 
Ilona Heidtmann, care a 
lăsat o excelentă impresie 
la cursul de staiTeri. Ast
fel, ea a fost Invitată să 
oficieze ca starter, la 
Gelsenkirchen, cu prilejul 
campionatelor tării.

Așchia nu sare departe...

Iubitorii atletismului își a- 
mintesc desigur de celebrul 
,.pastor zburător" Bob Ri
chards, dublu campion olim
pic la săritura cu prăjina, in 
1952 și 1956, care a dominat 
specialitatea sa pînă la apa
riția prăjinilor din fibre de 
sticlo. Numele său a reapă
rut pe firmamentul săriturii 
cu prăjina, de cînd fiul său, 
Bob Richards junior, s-a în
scris printre cei mai buni 
specialiști ai zilei, lată, de 
altfel, ce declară tînărul 'Ri
chards : „încerc să fiu demn 
de numele tatălui meu. Am 
realizat pînă acum 5,33 m și 
sînt în continuu progres. Dar 
o săritură de 4,57 m, pe 
care tata a reușit-o de 126 
de ori cu o prăjină metalică, 
echivalează probabil cu 5,50 m

curealizat 
velodromul 

din Ciudad de Mexico, o 
viteză medie de 22,7 km 
pe oră, elvețianul Michael 
Moos s-a crezut Îndreptă
țit să poarte titlul 
recordman al lumii, 
un om cu greutatea mea 
(173 kg 1) — declară el — 
n-ar risca să alerge pe ur

mele lui Merckx“. Consi-

După ce a 
bicicleta, pe

de... 
„Nici

5
3

a

: 17 septembrie și

II-a : 22 octombrie 
(tragerea la sorți.

1
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