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Luni, 21 iulie 1975, au început 
lucrările Plenarei comune a C.C.

Consiliului Suprem al 
Economice și Sociale

Suprem al Dezvoltării Econo-

al P.C.R. și 
Dezvoltării 
a României.

Lucrările 
chise de 
Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român.

Plenara comună 
unanimitate, 
de zi :

1. Probleme
2. Proiectul 

unic de dezvoltare economico-so- 
cială a României pe perioada 
1976—1980.

3. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială pe anul 1976.

4. Proiectul bugetului de stat pe 
anul 1976.

5. Informare cu privire la inun
dațiile care au avut loc și măsu
rile pentru înlăturarea efectelor 
acestora.

6. Informare privind activitatea 
internațională a partidului și sta
tului după Congresul al XI-ica al 
P.C.R.

Pentru ședința C.C. al P C.R., 
care va avea loc în continuare, 
s-a aprobat următoarea ordine de 
zi :

1. Cu privire la îmbunătățirea 
structurii organizațiilor de partid 
de la sate.

2. Informare cu privire la efec
tivul, compoziția și structura or
ganizatorică a partidului la 31.XII. 
1974.

3. Informare cu privire Ia 
tivitatea organelor de partid și 
de stat pentru înfăptuirea politi
cii de cadre a partidului.

La lucrările Plenarei comune 
participă, ca invitați, șefii și ad- 
juncții șefilor de secții ale C.C. 
a] P.C.R., miniștri, membri ai con
ducerilor instituțiilor centrale 
redactori șefi ai presei 
care nu sint membri ai 
P.C.R.

în cadrul primului punct 
nei de zi, s-a procedat 
schimbări și completări în Consi-

plenarei au fost des- 
tovarășul Nicolae 

secretar general al

a adoptat. în 
următoarea ordine

organizatorice. 
Planului național

li ul
mice și Sociale, ca urmare a fap
tului că s-au produs o serie de 
modificări în conducerea unor 
organizații, ministere, centrale in
dustriale. Modificările au fost ef
fectuate, conform legii, la propu
nerea C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri, 
Marii Adunări Naționale, a insti
tuțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, reprezentate în acest or
gan de partid și de stat.

Plenara a ales ca prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
Pe tovarășul Manea Mănescu.

Plenara a confirmat ca preșe
dinți ai secțiunilor Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale pe tovarășii : Ilie Verdeț 

de ma- 
și ener-

— sec- 
nietalur- 
niașini ;

— secțiunea pentru baza 
terii prime, combustibil 
getică ; Gheorghe Oprea 
țiunea pentru industria 
gică și construcții de 
Elena Ceaușescu — secțiunea pen
tru industria chimică ; Emil Bobu
— secțiunea pentru construcții in
dustriale, materiale de construcții, 
silvicultură și industria lemnului ; 
Janos Fazekas — secțiunea pen
tru bunuri de larg consum ; Iosif 
Banc — secțiunea pentru agricul
tură, industria alimentară și ape; 
Emil 
tru 
ții : 
tru 
ția i

ac-

și 
centrale 
C.C. al

al ordi- 
la unele

, industria alimentară și __ _
I Drăgănescu — secțiunea pen- 
transporturi și telecomunica- 
Ioan Ursu — secțiunea pen- 
știință, tehnologie și protee- 
mediului înconjurător : Ion

Pățan — secțiunea pentru relații 
economice externe și cooperare 
internațională ; Gheorghe Pană — 
secțiunea pentru nivel de trai al 
populației, comerț interior, turism 
și prestări de servicii către popu
lație : Emil Bodnaraș — secțiunea 
pentru demografie și forță de 
muncă, asistență socială și ocro
tirea sănătății ; Paul Niculescu — 
secțiunea pentru învățămînt. edu
cație și cultură : Iosif Uglar — 
secțiunea pentru sistematizare,

(Continuare in pag. a 4-a)

I»c joi, în Sala sporturilor din «aia Marc

„CONCURSUL PRIETENIA"

| • Vom prezenta o echipă redutabilă • Sport
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sint optimiști și bine pregătiți

o atractivă competiție
internațională-> de gimnastică

Mîine, in sala 
Sofia, va răsuna 
gong în cea de 
Balcaniadei de box. Competiția, ce 
se va desfășura între 23—27 iulie, 
în capitala Bulgariei, va reuni la 
start pe unii dintre cei mai va
loroși pugiliști din Balcani, multi 
dintre ei laureați ai J.O., 
sau C.E.

în vederea acestui important 
eveniment sportiv,- boxerii români 
și-au încheiat pregătirile )a Baza 
C.N.E.F.S. de Ia Snagov.

Antrenorii Ion Popa și Adrian 
Teodorescu s-au declarat mulțu
miți de felul cum au muncit ele
vii lor și au hotărît ca. la Sofia, 
echipa României să aibă urmă
toarea alcătuire, în ordinea celor 
11 categorii de greutate : 
Ghinea (B.C. Galați), 1
Faredin (Farul), lVIemct 
(Farul), Jenei Vancea ________
Buc.), Ilie Gheorghe (Metalul Buc), 
Cornel Hoduț (Rapid), David Tă- 
nase (Dinamo Buc.). Damian Cim- 
poeșu (Dinamo Brașov). Sandu 
Tîrîlă (B.C. Galați), Vasile Croito- 
ru (Steaua) și Ion Alexe (Dinamo 
Buc.).

„Festivâlna" din 
primul sunet de 
a X-a ediție a

C.M.

Teofil 
Ibrahim 

luseini 
(Dinamo

Demnă de relevat este revenirea 
în actualitate, după o absență de 
peste un an, a greului dinamo- 
vist Ion Alexe, care ne-a măr
turisit l „Am făcut o pauză corn- 
petițională din mai multe motive: 
pregătirea unor examene la 
I.E.F.S., nevoia unei perioade de 
odihnă (după ce am participat la 
cîteva • i-xixui — 
C.E.). 
Acum, 
colegilor de sport mă simt "bine. 
Pregătirea pentru Balcaniadă m-a 
adus din nou în formă".

La încheierea pregătirilor 
trenorul Adrian Teodorescu 
spus î „Băieții au muncit mult și 
bine. Cîțiva dintre ei pornesc cu 
mari șanse la locurile de frunte. 
Faredin are ocazia să confirme că 
nu cîștigă doar în fața lui Grues- 
cu. Ghinea, Hoduț, Cimpoeșu. 
Croitoru și Alexe pot învinge în 
orice turneu. Nu-mi rămîne decît 
să aștept împlinirea nădejdilor 
noastre...".

Echipa a plecat aseară spre 
Sofia, cu trenul.

mari bătălii ca J.O, și 
unele controale medicale, 

la revenirea în mijlocul

Paul IOVAN
ION ALEXE

văzut de AL. CLEN

EXERCIȚIUL FIZIC SPOREȘTE RANDAMENTUL IN MUNCĂ9 5

FACE OMUL CAPABIL DE EFORTURI MAI MARI
de vorbă cu dr. Dinu Zăvoîanu

In
cescu
pania ganterelor, 
rile clubului sportiv

parcul bucureștean „N. Băl- 
“ la ore matinale, în com

ori pe terenu- 
universitar,

am să vă doza

La sfîrșitul acestei săptămîni — 
vineri, stmbătă și duminică — 
gimnastica revine din nou în ac
tualitate, țara noastră urmînd să 
găzduiască o importantă confrun
tare internațională. Este vorba de 
„Concursul Prietenia", competiție 
de anvergură, la startul căreia se 
vor alinia sportivi și sportive din 
8 țări : Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană, Polonia. Un
garia, U.R.S.S. și România.

în vederea acestor întreceri re
prezentanții țării noastre au efec
tuat preparative intense,

Prezența la startul întrecerilor 
a sportivilor din U.R.S.S. și R.D. 
Germană — țări cu școli de gim
nastică de mult celebre — consti
tuie doar unul dintre argumentele 
care vin în sprijinul afirmației că 
la Baia Mare vom putea urmări 
evoluții de apreciabilă valoare, 
lupte dirze pentru locurile de pe 
podium, într-un cuvint un specta
col de ținută.

Cum spuneam, echipele Româ
niei sint decise să facă totul pen- 

comportare cît mai bună.
Gheorghe 

și Iosif Midi (echipa I), 
Dobre și Alexandru Aldea 
a Il-a) au la dispoziție 

puternic. în care figurează, 
altele. Mariana Constantin.

taților lor, 
sint : Kurt 
Septimiu 
Aurel Trif, 
Dorel și 1 
Enachy.

Deschiderea com
petiției este prevă
zută pentru după- 
amiaza de joi (ora 
18), urmînd ca în
trecerile 
zise să 
vineri _______...
(ora 10,30). în pro
gramul concursului 
figurează numai 
exerciții liber ale
se, participanții a- 
vind limite de 
vîrstă (fete — 16 
ani. băieți — 18).

. cum 
Szilier, 
Nicola, 
Marian 
Ferencz

propriu- 
demarcze 
dimineață

XăX'l'.WWv

tru o
La feminin, antrenorii
Gorgoi 
Florin
(echipa 
un lot
printre ... . .
Marilena Neacșu. Georgeta Gabor. 
Luminița Milea, Constanța Ciocă
nel, Eva Paniti și Dana Crăciun. 
Xn fruntea garniturilor masculine

LVMINIȚA MILE A

numărul de astăzi:
Adnotări după evoluțiile sportivilor români la Balca
niada de ciclism, în Cupa Europei la decatlon și 
pentatlon și în „Cupa Davis".

In

RAID-ANCHETĂ: Cum funcționează centrele de pregătire
a micilor fotbaliști în Capitală ?

după-amiaza, în compania rache
tei de tenis, lectorul universitar 
Dinu Zăvoianu, doctor în științe 
chimice, semnează zilnic... condi
ca de prezență. Marea sa pasiune 
pentru lumea formulelor și com
binațiilor chimice este dublată de 
o veche și statornică dragoste 
față de sport, de mișcare...

— Cum și cînd s-a născut a- 
ceastă a doua pasiune ? l-am 
intrebat deunăzi.

— Gustul pentru mișcare, pen
tru exercițiul fizic îl am, cum se 
spune, în sînge. Știu eu ? Poate 
din totdeauna. Sigur este că mi 
l-au educat nițel și circumstanțele: 
am făcut sport de performanță de 
la o vîrstă fragedă, mai precis 
începînd de acum 31 de ani. Am 
figurat chiar printre campionii 
naționali de juniori, la caiac, în 
anii 1948, 1949 și 1950. N-am con
tinuat performanța, însă n-am în
cetat o clipă să fac mișcare sub 
diverse forme: gimnastică, turism, 
tenis, culturism, caiac, ciclism.

— Ca fost sportiv de perfor
manță, bănuiesc 
un pasionat 
sportiv...

— Cred că 
gesc puțin. Eu am rămas mai 
grabă statornic în dragostea p 
tru mișcare, pentru practice 
consecventă și perseverentă 
exercițiului fizic. în timp ce ; 
se fălesc cu cunoștințele lor v; 
din lumea sportivă contempor? 
lîncezind în fața televizoart 
și memorînd fiecare știre, eu 
mîndresc doar cu un sumar b£ 
de cunoștințe despre viața are 
lor, în schimb cu faptul că 
însumi îl practic, că nu mă c 
part niciodată de ganterele m 
pe care le-am numit „intern?. 
nale“, deoarece mă însoțesc | 
tutindeni : și cînd mă duc. să 
cern, la o consfătuire la Lon 
sau Pekin, și cînd mă 
Oltenița într-o comisie 
laureat, 
rești...

și cînd rămîn

aflu 
de bî 
în Bi

Ce rol atribuiți 
fizice și sportului în 
mului modern ?

— Cred că nu greșesc 
dacă compar rolul educației fi
cu cel al... stagiului militar

eduvs 
viața

cu ni

. că sînteți și 
al spectacolului

Aurelian BREBEAN1

(Continuare în pag. 2-3)

ȘEDINȚA DE ANALIZĂ
DE LA CLUBUL STEAU

La finele săptămînii trecute a 
avut loc o ședință de analiză a 
activității sportive de performanță 
desfășurată în cadrul clubului 
Steaua și în prezența unor cadre 
de conducere ale Ministerului A- 
părării Naționale, ale C.N.E.F.S. 
și ale clubului militar, secretari 
generali ai unor federații, nume
roși antrenori și specialiști de la 
Steaua.

Pe baza raportului prezentat de 
col. Gheorghe Drăgănescu. preșe
dintele clubului, participanții la 
ședință au analizat pregătirile e- 
fectuate * js™

Mesajul 
Nicolae 
mișcării 
ric 1975, 
vie. într-un spirit de ridicată e- 
xigență, în mod critic și autocri-

în lumina indicațiilor din 
adresat de tovarășul 
Ceaușescu Conferinței 

sportive din luna februa- 
au purtat o dezbatere

șurile luate cu sprijinul și 
îndrumarea nemijlocită a con 
cerii Ministerului Apărării Na 
nale au determinat obținerea 
nor rezultate mai bune in oi 
nizarea activității clubului, in 
registrarea unor rezultate de 
loare. De asemenea. în ultimii 
ani. clubul a acordat priori 
transpunerii in practică a Proi 
mul ui de pregătire pentru J.O 
a indicațiilor privind pregăt 
loturilor olimpice in 1975. clakx 
te de C.N.E.F.S. și Comitetul 
limpic Român. Ca urmare. i 
acum 68 la sută dintre spor1 
de la Steaua, membri ai lot 
lor olimpice, au realizat obit 
vele de performanță pentru

în același timp, raportul ca 
discuțiile au subliniat că mai 
sistă iacă serioase rămineri 
urmă in activitatea de perlorn



Înaintea „TROFEULUI CARPATH COMPORTARE REMARCABI
OPTIMISM LUCID ÎN TABARA

SELECȚIONATEI NOASTRE MASCULINE
| Ieri la amiază, animație mare, 
In sala Floreasca. Lotul repre
zentativ masculin de handbal își 
încheie o lungă și destul de în
țărcată ședință de pregătire prin- 
|r-un joc cu selecționata de ju- 
Liori. Profităm pentru a solicita 
[ntrenorului emerit Vlase Oprea, 
lare lucrează alături de Nicolae 
lledef la pregătirea echipei re
prezentative, o scurtă declarație: 
lAnt tras consecințele corespunză-. 
mare după cele două jocuri cu 
leleeționata Ungariei. De aceea 
Lm insistat in mod deosebit pen- 
L u a crește cit mai mult el'ica- 
litatea acțiunilor de atac și disci
plina tactică. Atît eu, cit și cole
tul meu Ncdef, sîntem, in gene
ral, mulțumiți de stadiul actual 
lh‘ pregătire și avem speranța că 
Bacă la calitățile arătate piuă în 
prezent (joc bun în apărare, ca
pacitate de efort simțitor crescu- 
l.i, contraatacuri prompte și foar- 
p; rapide) se vor adăuga și reme- 
lierilc despre care vorbeam, a- 
l.ini'i echipa noastră iși va onora 
litlul mondial printr-o comporta
te exodentă. Să mai precizez că 
pe bucură marele progres al Iui 
ladu Voina pe postul de condu- 
lator de joe. constanța portarului 

*< nu, verva de joc a lui Tudosie 
li Grabovschi. Există Și citeva 
Lemne de întrebare, legate <le n- 
lixire accidentări. Singurul eaz 
are ne pune probleme ceva mai 
complicate este cel al lui Birta- 
Lin. Acesta suferă de o rccidivare 
L unei mai vechi accidentări și

Infiltrat pe partea dreaptă. Tase s-a desprins și va înscrie nestinghe
rit un nou gol m poarta echipei de junimi. Aspect din meciul de pregătire 
de ieri al lotului reprezentativ de handbal Foto : V. BAGEAC

I într-un concurs de verificare 
o tutori lor fruntași desfășurat 

brațul Victoria au fost corectate 
liteva recorduri naționale de se- 
liori. Astfel, Daniela Georgescu 
■Dinamo) a parcurs 100 m liber in 
13,0 sec. Vechiul record aparținea 
Li Anca Groza (Dinamo) cu 63,3 
l?e (din 1973). în cursa de 200 m 
Iber, Daniela Georgescu și Anca 
proza au fost cronometrate în a- 
lelași timp, 2:17,4, superior cu 
13 sec. vechiului record. în sfir- 
ft, în proba de 100 m bras, Ca- 
nelia Hoțcscu (Șc. sp. Ploiești) a 
lealizat 1:19,2, cifră superioară cu 
p sec. vechiului record deținut de 
knea Georgescu (din 1971). Alte 
ezultate : Anca Georgescu 1:19.7— 
00 m bras : Marian Slavic 2:02,0 

200 m liber.

al 
în

PE AGENDA COMPETIȚIEI
• Ca de fiecare dată, fixlera- 

ția noastră de specialitate a invi
tat la „Trofeul Carpați" citeva cu
pluri de cavaleri ai fluierului de 
peste hotare. Iată-le : J. Christen
sen' și H. Svensson (Danemarea), 
A. Reiehel și W. Tettens (R.F.G.), 
H. Kessler .și A. Meyer (Elveția), 
K. Hclemejko și Z. Jezierniy (Po
lonia). Lor li se vor adăuga și 
cîțiva dintre cei mai buni arbitri 
români.

• După cum se știe, jocurile se 
vor disputa atît la București (Pa
latul Sporturilor ,și al Culturii), 
cit și la Ploiești și Pitești. Intere
sant este faptul că miercuri 30 iu
lie. ta ultima zi a celor doua 
turnee, la Palatul Sporturilor .și 
al Culturii va avea loc un pro
gram, aproape „non-stop" : pri
mul joc incepe la ora 10 dimi
neața. iar seara, la ora 21, va 
avea loc festivitatea de închidere, 
doar după o pauza de 3 ore la 
prînz.

• Pentru amatorii de statistici 
să facem 
din acest an ale 
păți" (sa le spunem : 
sini a XV-a pentru formațiile fe
minine și a XlV-a pentru cele 
masculine. Tot în acest sens să

menționăm că cele mai mult;’ 
victorii le-au obținut selecționa
tele țării noastre : cile 10 fiecare!

• în caz de egalitate departa
jarea echipelor s..- va face după 
următoarele criterii : 1. diferența 
dintre golurile marcate și cele 
primite ; 2. numărul mai mare de 
goluri marcate ; 3. rezultatele me
ciurilor directe. în cazul cind e- 
galitatea 
serii
m.

o
silit 
re ajung in Capitală miine înain
te de amiază.

★
Biletele pentru jocurile care au 

loc la Palatul Sporturilor și al 
Culturii din Capitală se pun in 
vinzare de miine la- casele de ia 
sediul C.N.E.F.S. din str. Vasile 
Conta nr. 16. la 
agenția Loto-Pronosport 
sajul subteran de 
Și 
Și

3. rezultatele î 
în cazul cind 

persistă se vor executa 
de cite 10 aruncări de la 7

din str.
agenția C.C.A.. la 

din pa
la Universitate 

la casele Palatului Sporturilor 
al Culturii.

Rubrică realizată de 
Călin ANTONESCU

precizarea . că edițiile
„Trofeului Car- 

,gemene")

Campionate!® de sărituri în apă ale copiilor I

GABRIELA COVACI TREI TITLURI!
I Campionatele republicane de să- 
liluri in apă pentru copii au con- 
fnuat, Ja Centrul de pregătire 0- 
liupică al C.N.E.F.S., în aceeași 
Iotă de interes in care au început. 
Ipectaculozitatea salturilor, în ge
neral, și a unora cu coeficient de 
Uficultate ridicat, în special, pre
lum și evidentul echilibru valoric 
panifestat la unele probe au fost 
llefnentele care au determinat a- 
pactivltatea competiției. De altfel, 
n clasament (neoficial) al titluri- 

br ciștigate reflectă acest lucru : 
Ic. sp. Sibiu 4 titluri, C.S.M. Cluj- 
kapoca 3, Progresul și CI. sp. Șco- 
tu'ul cite 2 și Crișul 1. De men- 
Lonat că titlurile clujenilor au fost 
ucerite de aceeași săritoare : mi- 
pța Gabriela Covaci, campioană 
u toate cele trei probe, singura 
pre a realizat această performan- 
i la actuala ediție a campionate- 
>r republicane. în rest, vom men-

ționa calitatea salturilor executate 
mai ales de fete, care au demon
strat un plus de eleganță și finețe 
tehnică. Ne referim îndeosebi la 
Anca Făgețeanu și Magdalena 
Totb. I.a băieți, l-ani remarcat pe 
Remus Sohaciu, excelent la 2J i salt 
contra grupat și 2*2 salt înainte in 
echer, sărituri cu coeficienți des
tul de ridicați (2,4 și respectiv 2,2) 
pentru care a fost răsplătit cu 
45,60 p și 40,70 p.

Iată campionii : platformă băieți
I : 1. R. Sohaciu (Progresul) 211.50 
p : platformă băieți 11 : FI. Nițu 
(Cl. sp. Școlarul) 108,85 p ; tram
bulină fete I : Margareta Toth 
(Crișul) 269,80 p ; trambulină fete
II : Gabriela Covaci (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 176,30 p ; platformă fete 
I : Anca Făgețeanu (Cl. sp. Școla
rul) 214,75 p ; platformă) fete 11 : 
Gabriela Covaci 77,60 p. (D. ST.).

EXCELENTUL ORNAMENT

Așadar, echipele cete mai omo
gene ~și: mai bine pregătite dintre 
participantele la semifinala Cupei 
Europei la decatlon, și pentatlon 
desfășurată in Poiana Brașov au 
obținut calificarea pentru runua 
finala (in Polonia, la Bydgoszcz in 
zilele de 6 și 7 septembrie). Aces
tea sînt U.R.S.S. și R. F. (Jtrroa- 
nia, două dintre cele mai puterni
ce selecționate de decatlon de pe 
continent, Uniunea Sovietică și, în 
mod surprinzător. Austria la 
pentatlon. E drepi. sportivele aus
triece datorează foarte mult ta
lentatei I.iesl l’rokop (a 5-a in 
clasamentul individual), care in a- 
fara unei contribuții substanțiale 
la punctajul formației și-a încura
jat permanent coechipierele, sti- 
muluidu-le permanent prin exem
plul personal. Nu este mai puțin 
adevărat însă că la succesul neaș
teptat al atletelor din Austria a 
contribuit și... neșansa reprezenta
tivei bulgare, care a pierdut-o din 
start pe Sașa Vrbanova (omul nr. 
2 al echipei), iar la ultima proba 
(200 m) nu a mai contat în mod 
practic nici pe Rumiaua Koșa- 
rcvska, de asemenea accidentată, 
care a adus doar 251 p.

SPORTIVII ROMANI 
VALOAREA LOR ]

După cum am mai i 
chipa de decatlon 
ocupat 
întrece 
cea a

SUB 
RE Al.A
anunțai, e- 

României a 
in aceasta

HI PISM
Seve.ț- handicapat în ultimele două 

euniuni, Ornament — campionul 
ailor de trei ani — și-a susținut, 
btu.și, în mod exemplar șansele, a- 
leliorindu-și de fiecare dată recor- 
u.l carierei, deși n-a reușit să fie 
Irezent în lupta pentru un Joc pe 
ttișajul de la sosire. Performanțele 
Iii se cuvin a fi. remarcate, deoarece 
gimonstrează pe prim plan calita
te eu care este înzestrat și apoi 
Kptul că handicaperii îi atribuie 
fereini care-i depășesc posibilitățile 
■'tuale. deteriorindu-i-sc inutil pal- ■laresul.
ISueeesul zilei l-a recoltat Andrei 
fauovschi, unul dintre profesioniștii 
r elită ai curselor noastre de trap, 
Rvingător cai Heliodor și Hemiona,

domina copios ale.”garea. 
tehni<?e: cursa I: Sofica (I. 
veanu) 45.5, Viorica, simplu 
dinea 31 ; cursa 
BraiJovschi) 30,9, 
ev-ent 28, ordinea 
vura (Tr. Dinu) 
simplu 2, event 
dinea triplă 175 ;
(S. Onaehe) 27,7,
event 6,
48 : cursa V , . ____
29,8. Crina, Oaza, simplu 3, event 13, 
o.rdinea 137, ordinea triplă 743 : 
cursa vi ; Hemiona (A. Brallovscbi) 
32,6, Frîu, simplu 2, event 1$, or
dinea 37, triplucîștLgător 89 ; cursa 
Vil : Floria (N. Simion) 27,6, Cas
cada, Rețeta, simplu 10, event 23, 
ordinea 80, ordinea triplă 224 ; cursa 
VIII : Sofira (Gh. Tă’nasc) 43,9, He- 
reda, simplu 3, event 26, ordinea 22. 
Pariul austriac s-a ridicat Ja suma 
de k:i. 56 537 și a fosț cî^tigat «le

Rezultate
Moldo- 

13, or
ii : Heliodor (A. 
lezura. simplu 2, 

6 ; cursa III : Ner- 
311,6, Coleus, sipiea, 
4. ordinea 11, or- 
cursa IV : Odist'U 

. . Hîrca, simplu 2, 
ordinea 15, tripluciștigător 

: Mentor (V. Gheorghe)

a 
doar locul IV 
e, devansind cu 420 p pe 
Bulgariei, ultima clasată. 

Puteau realiza mai mult Sportivii 
noștri in compania acestor adver
sari ? După părerea noastră ei pu
teau obține un punctaj superior, 
să întreacă chiar cchițpa Austriei, 
din rindurile căreia nu a excelat 
decit Jozef Zeilbauer, primul cla
sat in ierarhia individuală. Din 
păcate însă doi dintre oamenii de 
bază ai selecționa tei române au 
concurat sub posibilități. In primul 
rind este vorba de Vasile Bogdan 
•care a totalizat 7582 p. Campionul 
țării a alergat slab — 11,17 la 
100 m, 50,15 la 400 m, 16,69 Ia 
110 m g și 4:47,88 la 1 500 m, pie.r- 
zind cel puțin 200 p față 
cele scontate la aceste probe, 
a avut sărituri bune, 7.25 m 
lungime, 1,95 m la înălțime

________ i . -

de
El 
la
Ș‘

A CICLIȘTILOR ROMÂNI LA BAL
RHODOS, 21 (prin telefon). 

Inaugurate în. anul 1931. campio
natele balcanibe de ciclism au a- 
juns abia la a opta ediție, pentru 
că numai din 1971 ele au intrat 
în ritmul anual firesc. în cei 44 
de ani, concretizați în .șapte edi
ții, ciclismul românesc nu reușise 
să cucerească nici o medalie de 
aur. Competiția devenise — dacă 
se poate spune așa — un fel de 
apanaj al sportului cu pedale din 
Iugoslavia și Bulgaria care, alter
nativ, cu cucerit laurii tuturor 
întrecerilor balcanice pe șosea. 
Cicliștii români s-au revanșat însă 
acumi cu brio, realizînd la Rlrodos 
un event demn de invidiat, un 
succes admirabil pe care presa 
din Atena -Și specialiștii prezenți 
la locul întrecerilor 
fără rezerve.

Cursa de 
pe echipe a 
imagina mai 
niculă, un

le-a indicat elevilor săi un 
de alergare convenabil, care

l-au eiogiat

contra-timp 
ce se poate 
ciclism : ca- 

_____ _ __ _____ cu urcușuri 
lungi și grele, vînt puternic în ra
fale. Deși n-a beneficiat decit ju
mătate din distanță de aportul lui 
Costel Cîrje, abandonat la km 52, 
formația noastră s-a descurcat 
totuși bine in această drac mica 
cursă. în legătura cu acest succes 
trebuie subliniată contribuția tac
tică a antrenorului Nicolae Voicu,

100 km 
fost tot 
greu în 
traseu

&

CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE HALTERE

săptămâni,
Gheorghiu-

La sfîrșitul acestei 
IVI u n ic i piu l G heorghe 
I)<*j va găzdui finalele x-ampiona- 
telor republicane de haltere pentru 
seniori. Cu acest prilej, vor lua 
startul cei mai valoroși halterofili 
ai țării, in frunte cu campionii și 
recordmanii naționali precum și 
juniorii, care in ultima vreme s-au 
afirmat pe plan internațional.

Fiind cea mai importantă com
petiție internă a anului, campiona- 
lele republicane* pentru seniori vor 
constitui ultimul și cel mai judi
cios criteriu pentru alcătuirea e- 
chipei reprezentative, care va fi 
aliniată la campionatele mondiale 
și europene! de la Moscova.

Campionatele sint programate 
vineri, sîmbătâ și duminică, la ce
le nouă categorii de. greutate și se 
vor încheia -- ca de obicei — cu 
an interesant concurs de cultu
rism.

s-a părut lipsit de nerv și de am- 
bilia-i dovedita de a.litea ori.

Și cel de al doilea om al echi
pei, Mihai Nieolau, cu un stagiu 
tnai îndelungat in reprezentativă, 

obținut un punctaj mai slab 
(7221 p) decit ne așteptam. De 
altfel, cl a și fost condus de mai 
tînărul său coechipier Gheorghe 
lixandru 
probă in care a realizat un rezul
tat mai 
Cu cele

a

său
i pînă la cea

ban (59,74 ni la suliță). 
4—500 de puncte (dacă 

nu și mai mult) pierdute de Bog
dan și de Nieolau, echipa Româ
niei și-ar fi asigurat locul III. 
mult mai aproape de cea de a 
doua clasată, selecționata vest- 
germană.
PENTATLON IS TELE NU AU RE
ZULTATE COMPETITIVE PE 

PLAN INTERNATIONAL
Desigur era greu de presupus 

— ex<x»ptind accidentele neprevă
zute ale adversarelor — că forma
ția româna ar fi putut trece, în 
acest concurs, de echipele U.R.S.S., 
Bulgariei și Austriei, mai bine 
cotate in ierarhia, pentatlonistelor 
de pe continent. Cu toate efortu
rile făcute, atît Elena Vintilă, care

care 
ritm 
să nu-i sufoce și să nu le epuize
ze energiile înaintea asaltului fi
nal. Apoi, elementul determinant 
al victoriei echipei române au fost 
știința și puterea lui Vasile Teo
dor de a conduce o formație cu 
numai ’/< din forțe, de a insufla 
colegilor săi ambiția cuceririi 
victoriei în condiții grele. încă 
neîntîlnite de ei. Mircea Ramaș
canu, om de forță, talent veritabil, 
a aruncat totul în luptă, adueîn- 
du-și o contribuție majoră la ob
ținerea succesului echipei. Ace
leași cuvinte de laudă i se cuvin 
și lui Ion Cosma care a suferit 
mult, mai ales pe urcușuri, dar 
n-a cedat nici un moment.

Trebuie spus că victoria echipei 
României este cu atît mai preți
oasă cu cît a fost obținută in com
pania redutabilelor formații 
Bulgariei și Iugoslaviei 
dădeau acum examenul 
participarea la campionatele mon
diale.

Succesul din proba individuală 
atestă valoarea tînărului Mircea

ale 
care-și 
pentru

Lupta continuă să fie foarte 
dirză in meciul de șah dintre e- 
chipele feminine ale României și 
Ungariei. In turul 4, jucătoarelor 
noastre le-a reușit tactica de a 
menține egalitatea cu piesele ne
gre. Partidele Verbci — Perevoznic, 
I’orubsky — Baumstsrk și Krizsan- 
Makai au fost remize. Teodorescu 
a pierdut la Karakas dar Polihro- 
niade, aflată in bună formă, a in- 
vins-o pe Finta (de altfel, ea de
ține piuă acum, împreună cu Ma- 
kai, cel mai bun rezultat indivi-

Ramașcanu i 
te unitatea 
Vasile Teodc 

■— incertă — 
rilor noastre

Se poate : 
rea : ce stă 
gistrat de ci 
firmat de 
balcanice ? I 
ba de reun 
tr-o formați 
gătirile mint 
jate de antr 
Voicu. Și n 
nemăsurată 
a fi selecției 
mâniei peri 
de la Mont» 
și amplificai) 
11tate.

Rhodosul 
pas spre Ma 
lea pas hota 
făcut la C.M 
unde echipa 
la un loc î 
la un timp 1

A

dual — 3 pi 
rupta Hon 
este egală. :

După 4 ti 
conduc la 
12-11 (1).

în întrece
— Kas 1... <
întreruptă îl 
toarele noasl

Luni a fol 
și mîine se 
tururi ale i

ADRIAN NEGULESCU SI IUDITH KAI
DE JUNINAȚIONALI

5

în sala clubului Progresul din 
Brăila s-a desfășurat, intre 10 și 21 
iulie, finala campionatului național 
de juniori. 43 de concurenți s-au 
intrecut, după sistemul elvețian, pe 
distanța a 10 runde.

După o lupta animată, foarte

con-
ani, 

cit și mai tinerele sale coechipiere, 
Elena Mirza, (oculeana Bucătaru 
sau Georgeta Mitrache nu au ac
tualmente capacitatea de a se în
trece cu atlete obișnuite cu re
zultate peste 4 200 p. Totuși, parcă 
așteptam ceva mai mult de la fe
tele noastre, măcar un rezultat 
care să depășească limita celor 
4 000 de puncte. Toate au aruncat 
însă foarte slab, iar în 
de 100 mg 
nici nu s-au 
le personale, 
din terenul 
(1,63 m 
lungime),

este departe de forma care a 
sacrat-o in urmă cu citiră

cursa 
(in special E. Mirza) 
apropiat de recorduri- 
E. Vintilă a mai refăcut 
pierdut la sărituri 

înălțime și 6,01 m —• 
lungime), dar n-a putut realiza 
mai mult de 3 954 p. Tn orice caz, 
cu actuala echipă nu se pot obține 
rezultate competitive pe plan in
ternațional. Această problemă va 
trebui să stea in atenția federa
ției de specialitate.

Adrion VASItlU

în finala Cupei Europei la de
catlon s-au calificat echipele : 
U.R.S.S.. R. F. Germania, K. D. 
Germană. Iranța. Finlanda. Suedia 
și Polonia (ca țară organizatoare).

ȘEDINȚA DE ANALIZA DE LA CLUBUL STEAUA
(Urmare din pag. I)

ță, in educarea sportivilor, in sta
rea disciplinară din club. La per
petuarea slăbiciunilor manifestate 
a contribuit faptul că unii antre
nori și sportivi nu au depus un 
volum corespunzător de muncă, 
iar conducerea clubului, unii șefi 
de compartimente au dat dovadă 
de insuficientă exigență și perse
verență pentru aplicarea hotărîri- 
lor stabilite. In acest sens, s-a in
sistat pentru respectarea integra
lă a planurilor de pregătire, pen
tru realizarea saltului valoric ne
cesar. Pentru creșterea continuă a 
performanțelor s-au trasat sarcini 
concrete i . vederea perfecționării 
procesului instructiv-educativ,
participanții angajindu-se term să 
îndrume și să conducă activitatea 
ii- ■. .e.i: i:«. . ' •. ;i la Montreal

în cuvintul adresat 
iilor, general-lt. Marin 
președintele C.N.E.F.S., 
a felicitat pe sportivii 
pentru o serie de rezultate reali
zate pe plan internațional a în
demnat la noi eforturi, la o mun
că neobosită, plină de dăruire, în 
vederea îndeplinirii obiectivelor 
la J.O. din 1976, așa cum indică 
importantele documente de partid.

în încheiere, general-maior 
Gheorghe 
nistrului 
secretar 
superior 
rlențiat succesele clubului, ariitînd 
însă că ele sînt insuficiente com
parativ cu posibilitățile reale. De 
aceea, este necesară o colaborare 
mai eficientă intre toți factorii 
de resort, intensificarea luptei

participan- 
Dragnea, 
după ce 
militari

încheiere,
Gomoiii. adjunct al mi- 
apărării naționale și 

Consiliului politic 
armatei a evi-

al 
al

interesantă s 
de situații iii 
loc s-a clasl 
(Petrolul Pld 
8 puncte. A 
și I. Hegedt] 
ra) dar ace.j 
un punctaj I 
locul 3 s-a I 
(Medicina T 
Au urmat îl 
Foișor (Med 
nescu (Bucu| 
(Petrolul Pil 
Barbu (Unhl 
I. Fazekaș (I

La Timiș» 
central de șl 
feminin. Tj 
fost cucerii 
(C.S.M. Ciul 
din 10 posit!
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să-l căleascl 
facă un om 
serios. Tot 
sportului cl 
dacă este \l 
perma nentă 
consider eu 
carea sportu 
la călirea d 
carea . intela 
la promovai 
oe sănătoasl

Ca adept! 
zilnic, ea J 
dau seama I 
sul musculal 
muncă, limj 
timism. Pe 1 
înnobilează I 
ros, devotau 
nilor săi... 1

— în 
exercițiul 
întărirea I

— într-ol 
Cineva îmi I 
sitățile ama 
pentru cari 
lor ar insei 
importante ,1 
iar obținera 
cui de a ni 
absolvire —I 
reușind să I 
zelor de gl 
duș. Eu înl 
pozitivă a I 
tor adesea | 
gate, 
timp 
zece 
bine, 
ținui 
simți 
late.
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Raid-anchetă la centrele

I DE LA METALUL,TRADIȚIA DE MUNCA SI

Vă prezentăm promovatele in Divizia A

F.C. Bihor și noile sale obligații

I
I
I
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Pregătirea juniorilor și copii
lor — iată una din importantele 
probleme ale fotbalului nostru, 
mereu aiît în atenția federației 
de specialitate cit și a celor mai 
multe dintre cluburi. Tocmai pen
tru a constata modul in care este 
tradusă în fapte această sarcină, 
redacția noastră a efectuat săptă
mâna trecută un raid-anchetă, 
pentru început la cele opt centre 
pentru copii și juniori din Capita
lă : vineri 18 iulie, exact Ia ora 
9,30, reporterii noștri se aflau la 
cele opt stadioane, lală constatările 
lor :

PROGRESUL : Ir» plină activitate
Pe terenul central și pe spațiile 

de joc adiacente acestuia, progra
mul de antrenament al copiilor și 
juniorilor este in plină desfășura
re. Sint prezenți toți cei cinei an
trenori ai centrului. Ion Kluge, 
Nicolae Gorgorin, Gheorghe Cos- 
ma, Gheorghe Cristoloveanu, A- 
drian Rusu. Împreună cu ei, apro
ximativ jumătate din numărul ce
lor 160 de copii înscriși in eviden
ță. Restul, dm motive obiective, 
după amiază. încă o dovadă a or
ganizatei și permanentei activități 
care se desfășoară aici, cum de alt
fel. s-a subliniat și in reportajul 
publicat ieri.

RAPID : PE tartan...
La ora raidului nostru, la pre

gătire se aflau patru grupe de co- 
grupa 1959 și 1960, antrenată 

' ' de 20
antre- 
copii; 
de 1. 
35 de

Plecăm oarecum dezamăgiți de 
la complexul Steaua, aruneînd, din 
mers, o ultimă privire spre tere
nurile gazonate care te îmbie la 
lucru. Peste o jumătate de oră 
sîntem în Calea Plevnei. Ia sediul 
clubului. îl întilnim pe B. Hălmă- 
geanu care ne pune în temă cu 
programul centrului : „Avem pla
nificate opt antrenamente pe săp- 
tămină, de marți pină vineri și 
dimineața și după-amiaza. Astăzi, 
în mod cu totul special, copiii sint 
liberi. Dar vom recupera ziua, mîi- 
ne, simbătă". Așadar, cei aproxi
mativ 200 de copii și juniori legi
timați la centrul Steaua, deși sint 
in vacanță și dornici de fotbal, au

Wft'.'l

• Perspective promițătoare la
Dinamo, posibilități de fortificare

necesitatea
la

unor măsuri operative
centrele Steaua
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pii : _ .
de C. Socec, cu un efectiv 
de copii ; grupa 1961—1962, 
natâ de N. Cristeseu. cu 20 
grupa 1963 1964, antrenată 
Greavu și T. t odreanu, cu 
copii și grupa 1965, pregătită de 
B. Marian, cu 20 de copii. Fiind 
perioada vacanței școlare și a con
cediilor, lipsesc in medie cite cinci 
copii din fiecare grupă. Terenul 
principal aflîndu-se in reamenaja- 
re, se lucrează pe terenurile de 
handbal, de tartan.

STEAUA : Terenurile gaxonate 
îmbie la lucru, dar...

Exact la ora 9,30 pătrundem pe 
poarta complexului Steaua.- Ne în
tâmpină directorul bazei, tov. Kudy 
Konrad.

— Puștii sint la
— Care puști ?
— Copiii și juniorii 

Steaua.
— Azi sînt liberi fiindcă toți cei 

irei antrenori care se ocupă de 
pregătirea lor lipsesc motivat : V. 
Zavoda este plecat eu lotul națio
nal de juniori in R. 1’. D. Coreea
nă. iar B. llălmăgeanu și I. Voi- 
nescu sint prinși eu treburi la 
club.

antrenament ?

centrului

pierdut o 
mai pentru faptul că nu avea cine 
să se ocupe de instruirea lor ■— o 
situație nedorită care, sperăm, nu 
se va mai repeta.
DINAMO : Antrenamente

Pe terenurile bazei din 
Ștefan cel Mare, activitate 
Se aflau la lucru patru 
1959 (antrenor : Gh. Ene) 
20 de copii din 26 ; I960 (antrenor : 
Gh. 'J'eodorescu) — 16 copii din 20; 
1961 (antrenor Tr. Ivănescu) —■
18 copii din 20 ; 1962 (antrenor :
Gh. Timar) — 20 de copii din 24. 
Antrenament non-stop. Grupa an
trenorului Gh. Ene. neputînd folosi 
terenul II, gazonat, aflat in rea- 
menajare, a recurs la un teren 
handbal. ~ 
fostului 
fratele 
Sandu.

La ora 10.30 au intrat în lucru 
alte grupe, printre care și mezinii 
antrenorului Timar : 1964 și 1965. 
SPORTUL STUDENȚESC : „Cei moi 

mulți copii vin după-amiaza
La ora efectuării raidului nostru 

erau prezenți antrenorii Mihai 
Ciornoavă și Octavian Popescu. 
Primul supraveghea un grup de 
opt juniori care efectuau un antre
nament ușor, „Un fel de antrena-

non-stop
șoseaua 
intensă.
grupe : 

prezent i

de 
Printre componenți, fiul 

fundaș Gref și Sandu 11. 
internaționalului Gabriel

ment-trial în vederea selecțio
nării unora dintre acești juniori 
pentru echipa de tineret-speranțe", 
ne informează Ciornoavă. între 
9,30 și 10 și-au făcut apariția și 
alți cîțiva copii din grupele cen
trului, pe care i-a luat în primire 
O. Popescu. O încălzire de circa 
10 minute, un antrenament de pa
se fără preluări și apoi un joc, 
de-a latul terenului de zgură, la 
două porți mici. „Cei mai mulți 
copii vin după-amiaza. De la 25 iu
lie centrul va funcționa cu aproxi
mativ 70—75 la sută din numărul 
total al înscrișilor", ne-a spus Oc
tavian Popescu.

METALUL : Activitate exemplară
La ora 9,30, prezenți toți cei 

trei antrenori ai centrului : Gheor- 
glie Petrescu, Nicolae Anton și E- 
mil Floruț. Se lucra cu o grupă 
de juniori intr-un meci de selecție 
menit să definitiveze lotul junio
rilor republicani. în prezent sint 
cuprinși in activitate 102 copii și 
juniori. Tn timpul vacanței activi
tatea NU se întrerupe. Dimpotrivă, 
se lucrează dimineața cu cei 
au activități după-amiaza, 
vers. Multă 
gospodărirea bazei 
peau și tăvălugeau cele două tere
nuri), pentru material și echipa
ment (perfect întreținut și înma
gazinat, cismar la dispoziție în 
tot cursul zilei). Constatări inte
resante : antrenorii au alcătuit un 
circuit complex, compus din probe 
specifice fotbalului (exerciții cu 
mingea) și probe do dezvoltare a 
calităților fizice (curse, cu barca, 
probe de înot, alergări), profitin- 
du-se din plin de vecinătatea la
cului Pantelimon. Activitatea 
prezentat exemplar.

STEAUA-,,23 AUGUST" : 
Praciic, centrul este închis !

Singurul teren de zgură destinat 
centrului (aproximativ 400 de co
pii și juniori), pustiu. Terenul ve
cin, de pămint. de asemenea, gol. 
Al treilea, regazonat, impractica
bil, in așteptarea fasonării. Alte 
două terenuri, de zgură, dezafecta
te. Practic, centrul este închis, an
trenorii aflindu-se pentru citeva 
zile în concediu. Singurul prezent 
in momentul raidului nostru, me
dicul Uristache Ștefăneseu.

T.M.B. :

Revenirea Iui F. C. Bihor în pri
ma divizie este, desigur, rodul va
lorii crescînde a echipei, dar, cel 
puțin in egală măsură, consecința 
reînvierii interesului pentru fotbal 
din partea unui oraș care a cu
noscut 
tund", 
eclipsă 
de un 
lumea 
orice caz, fotbalul nostru contează 
pe elanul reîntinerit al orașului o- 
rădean, astfel incit actul promovă
rii să nu lie o simplă înregistrare 
formală.

F. C. Bihor s-a desprins frumos 
in finalul campionatului, după 
derby-ul cu Șoimii Sibiu, un der
by aspru, în care cele două orașe 
și-au încordat toate puterile. Apoi, 
echipa și-a continuat drumul vic
torios. marcind o superioritate ne
tă în final, umbrită oarecum de în
frângerea neașteptată în fata Vic
toriei Călan.

F. C. Bihor, deși a dominat co
pios acest final de campionat, are 
mari obligații in direcția îmbună
tățirii jocului echipei, pentru a pu
tea face față duelurilor superioare 
din prima divizie.

Cum joacă orădenii ? Ei poartă 
amprenta unei echipe dominate de 
Kun și Popoviei. Fundașul Po- 
povici a avut o contribuție reală la 
propulsarea echipei în atac, iar 
Kun, golgeterul echipei, a exerci
tat asupra adversarilor o atracție 
care a generat, pină la urmă, com-

cîndva ..gloria balonului ro- 
pentru a intra apoi într-o 
de tipul celei înregistrate 

alt oraș cindva glorios 
fotbalului, Timișoara.

în 
în

plexul lor de inferioritate. în afa
ra acestor doi jucători, F. C. Bihor 
continuă să mizeze pe experiența 
maturului extrem dreapta Suciu, 
pe vigoarea fundașului Petre N>- 
colae și, dacă vreți, pe marea do
rință de afirmare a mijlocașului 
Benczik, al cărui travaliu reușeș
te să acopere o bună parte din 
spațiile albe rămase în angrenajul 
echipei.

Celelalte posturi sint tot atitea 
semne de întrebare. Sincronizările 
fundașilor centrali l.ueaci și Dara
ban nu sint întotdeauna reușite, 
iar contribuția înaintașului-mijlo- 
caț Agud e deseori lipsită de con
sistență, acesta fiind depășit ca-.'1 
recum în joc, ca urmare a U1.-.4 
surplus de greutate. în sfirșit. in 
atacul propriu-zis, inimosul Flo
rescu, de numele căruia sint lega
te ci te va din victoriile-cheie ale 
echipei bihorene in Divizia B, pă
cătuiește printr-un bagaj . tehnic 
destul de redus, greu compensatul 
prin insistența lui de tip buldozer. 
In ceea ce-1 privește pe extremul 
stingă Vlad, unele calități de tehni
citate sint anulate deseori de o 
inexplicabilă teamă in fața contac
tului cu adversarul direct.

Fără îndoială că F. C. Bihor va 
încerca să-și întărească eehipa 
pentru startul din toamnă. Acest 
lucru este necesar, deoarece ex
periența promovatelor demonstrea
ză că saltul de la B la A cere mai 
mult decîi entuziasm...

loan CHIRILĂ
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obștească. Și nu mă cred cînd le 
răspund că sportul mă ajută să 

un randament mare, mă face 
piai activ deeît alții care iși con
sacră timpul exclusiv studiului... 
Eu am o frază pe care îmi place 
s-o rostesc adesea : „cine face 
sport are o viață în plus". Iner
ția nu duce la nimic deosebit, 
mișcarea este totul...

— Unii intelectuali susțin că 
este hazardant să crezi că o 
oboseală se poate lecui prin 
adăugarea altei oboseli. Ce pă
rere aveți? Vedeți o incompa
tibilitate 
sportului 
lă ?

— Cei ce 
cunosc mulți care împărtășesc a- 
semenea opinii — se înșeală 1 
Chiar știința recomandă insistent 
odihna activă. Și ce poate fi mai 
odihnitor deeît refugiul in clima
tul de destindere, tonic și recon
fortant, pe care ți-1 oferă spor
tul? Medicina nu a ajuns, la rîn- 
du-i, ' .....................................
inimă 
care ? Dacă mi-amintesc bine, lui 
Marx îi aparține o frumoasă cu
getare ___ 1
te-te de o carte _____ ____
Paradoxală, nu ? Și. totuși, expri
mă un mare și vechi adevur : si- 
milia similibus curant. în ceea ce 
privește mentalitatea unor inte
lectuali vizavi de sport, a acelora 
care consideră munca lor și exer
cițiul fizic două noțiuni în fla
grantă opoziție. incompatibile, 
cred că trebuie făcut totul pentru 
triumful ideii de asociere a noțiu
nilor, de învingere a mentalități
lor retrograde. Făcînd sport, îți 
asiguri și-ți întărești vigoarea 
trupului, sănătatea fizică, fără de 
care nu se poate concepe o acti
vitate intelectuală robustă. Nu de
geaba lumea obișnuiește să spună

între 
și munca

practicarea 
intelectua-

lucru — și

la concluzia că bolile de 
se pot combate prin miș-

în acest sens : „odihneș- 
citind aita".

credeți 
rindul

— în primul rînd, printr-o pro
pagandă susținută a efectelor sale, 
o propaganda care, să arate mai 
convingător influențele pozitive 
ale exercițiului fizic, ale mișcării 
asupra sănătății, asupra potenția
lului fizic și intelectual, asupra 
conduitei generale a individului. 
Pe de altă parte, prin organi
zarea unor atractive competi
ții de masă, eviiind pe orice 
cale caracterul lor formal, fes- 
tivist care nu concură Ia în
rădăcinarea ideii de sport în con
știința omului. Subliniez acest lu
cru. deoarece constat cu oarecare 
mîhnire că în rindul studențimii, 
care are mare nevoie de mișcare, 
această trăsătură este definitorie. 
De pildă, la un cros de 1 Mai. 
organizatorul nu reușea să-i mo
bilizeze pe studenții de la Chi
mie. Am trecut atunci eu la ac
țiune și, bineînțeles, fiind cadru 
didactic și președinte al asociației 
sportive, am avut succes. Studen
ții noștri aveau să iasă primii la 
această întrecere. Apoi, însă, to
tul s-a stins... La fel se întîmplă 
și cu deschiderile festive ale a- 
nului sportiv universitar. Față de 
ceea ce ar trebui să însemne 
sportul în viața studentimii, a- 
ceste festivități devin simple for- 
maiisme. Cel mai important lucru, 
după părerea mea. na este organi
zarea de festivități, de competiții 
ocazionale, ci crearea obișnuinței 
de a practica, individual sau în 
grup, exercițiul fizic, sportul. 
Continuitatea este totul !

— In ce medii considerați că 
trebuie acționat cu deosebire 
pentru a se putea realiza a- 
ceste deziderate ?

— Este mai greu să creezi obiș
nuința la oamenii virstnici, care 
nu au făcut mișcare. Dar în școli 
și universități. în rindul tinere-

că poate fi difuzat în 
tuturor oamenilor ?

cate 
și in- 

preocupare pentru 
(juniorii stro

F. C. Bihor 1974/75, formula etalon. Sus : antrenorul L. Vlad, care 
a funcționat mai mult de jumătate din campionat, portarul Albu, 
E. Neghi, Lueaci, Sărac, Daraban, Popoviei, antrenorul Gh. Ștaicu. 
Jos : Kun, Suciu, Agud, Florescu, Vlad. Lipsește din fotografie an
trenorul Robert Cocmou. Foto : Al. SOMOGYI — Oradea

Preocuparea principală, 
selecția

9.30, pe teren se aflau 
Gh. Bărbulescu și Eugen 
(ambii avi nd cite o nor-

La ora 
antrenorii 
Stoicescu 
mă intreagă), fiecare răspunzind de 
cite o grupă de 40 de copii și
juniori. Gh. Bărbulescu lucra însă 
cu numai patru juniori, iar E. 
Stoicescu cu 11 copii. După cum ni 
s-a spus, intre orele 7,30 9.00 an
trenorul Gustav Baraseh (plătit: cu 
ora) lucrase cu 30 de copii, iar Gh. 
Bărbulescu. între 7.30 - 9,00, cu 15 
copii. „Rarefierea" grupelor se da- 
torește faptului că mulți copii sint 
plecați în vacanță, cu părinții, sau 
in tabere școlare : atenția princi
pală în aceste zile este acordată 
selecției.

★
In aeiivHsdea din ultimii a ui. 

privind copiii și jtruiorii, tradiția 
Capitalei de a prezenta un număr 
mare de jucători talrnlați și bine 
pregătiți, s-a bazat numai pe unele 
centre cum ar 
lui. Progresul, 
cum reiese și 
activitatea cea 
fășoară — in continuare — tot la 
aceste centre. In creștere de inte
res pentru schimbul de miioe se 
prezintă clubul Dinamo, care nu 
cu multă vreme în urmă se pre
zenta mai slab. In schimb, cel pu
țin așa demonstrează constatările 
făcute la cele două centre 
bului Steaua, aci interesul 
că a scăzut. Profitînd de 
școlară, antrenorii de aci 
diminuat și ei activitatea, 
mod normal, profitînd tocmai 
faptul că în această perioadă copiii 
sint mai liberi/ activitatea trebuie 
și mai mult întărită.

ii cele de U Meta 
Rapid etc. 
din raidul nostru.

mai bogată se des-

Dnpu

ale du
se pare 
vacanța 

și-au 
Or, in 

de

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• BARAJUL PENTRU PROMOVAREA IN

DIVIZIA C. Alte 
retur din cadrul 
varea în Divizia 
buzul Cugir 3—0 
tistul Dărmonești , ,
(1—1), in tur 1—4; Mureșul Luduș — Teh- 
nofrig Cluj-Napoca 3—1 (1--0), in tur 1—4; 
.Drubeta Drobeta Tr. Severin — Construc
torul Croiova 1—4 (0—2), în tur 0—6; Vo
ința Caracal — Cozia Călimănești 2-0 
(1-0), în tur 1—2; Bihor Beiuș — Gloria 
Arad 2—1 (1-1). in tur 0-3; Petrolul 
Țicleni — Gloria Reșițo 2-0 (1-0), in tur
1- 7.
• PERIOADA DE TRANSFERĂRI PRE

LUNGIT* PENTRU ECHIPELE PART’CI- 
PANTE LA BARAJUL DE PROMOVARE IN 
DIVIZIA C. F R. Fotbal a luat hotărirea 
ca formațiile care au participat la ba
rajul de promovare in Divizia C să poată 
iha into cereri de tronsferare pînă Ic data 
de 26 iulie, inclusiv.
• ȘEDINT* DE ANALIZA Șl INSTRUIRE 

CU CONDUCĂTORII Șl ANTRENORII E- 
CHIFELOR DIVIZIONARE A Șl DE TINE
RET. în ziua de 11 august va avea loc la 
București ședința de analiză și de in
struire Io care sint convocați conducăto
rii și antrenorii echipelor de Divizia A și 
oi formațiilor de tineret-speranțe. Cu acest 
prilej se va constitui și noul Colegiu divi
zionar A care iși va desfășura activitatea 
pe anul competițional 1975-76. O săptă- 
mină mai tîrziu, la 18 august, tot Io Bucu
rești, in aceeași problemă, vor fi prezenți 
conducătorii șl antrenorii echipelor de 
Divizia B.
• „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI", 

REPROGRAMAT* LA 9-10 AUGUST. Pen
tru o oferi jucătorilor o perioadă moi în
delungata de pregătire, organizatorii com
petiției „Cupa municipiului București" 
(care urma să se desfășoare în zilele de
2— 3 august) au reprogromat-o pentru 
zilele de 9—10 august. Reamintim că la 
această ediție vor participa echipele

rezultote din partidele 
barajului pentru promo- 
C : Imix Agnita — Auto- 
(2—0), in tur 1-3; Petro-
— Carpați Nehoiu 3—1

Spc/^**r studențesc.bucureștene Dinamo, 
Rapid și Progresul.

A F.C. BIHOR S-A 
EDIA. Simbătâ seara, 
Divizia A, F.C. Bihor, 
după un turneu de pregătire efectuat in 
Suedia intre 8 și 19 iulie. Echipa arădea
nă a susținut trei jocuri amicale: la Ka
therine Holm (6—0 cu echipa din locali
tate, golurile fiind realizate de Georges
cu (2), Florescu (2), A. Naghi șl £. 
Noghi cite 1) și la Stockholm cu două 
selecționate (primul încheiat cu scorul de 
3—3, golurile fiind înscrise de Agud, Geor
gescu și Florescu; al doilea cu 3—0 — au 
marcat Agud, Georgescu și Popoviei). An
trenorul principal al echipei bihorene, 
Gheorghe Staicu, este mulțumit de acest 
stagiu de pregătire, desfășuroi în .condi
ții excelente, in programul lui F.C. Bihor, 
figurează două săptomîni de pregătire la 
Băile Felix, o suită de 
cu echipe divizionare A 
o partidă internațională 
Aviv, la Oradea.
• DINAMO INVITAT*

REÎNTORS DIN SU- 
noua promovatei rn 
s-a reîntors în țara

meciuri amicale 
și B, precum $î 

cu * *Macabi Tel

ISTANBUL.
invitată, de

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
TRAGERILE ȘI CONCURSURILE OBIȘNUITE LOTO, FRONOEXPRES 

ȘI PRONOSPORT AU-------- ------------------------“
IN

Noile măsuri de atribuire 
turisme Dacia 1300 la toate 
și concursurile obișnuite Loto, Prono- 
expres și Pronosport au demonstrat 
pe deplin marile avantaje oferite par- 
ticipauților.

Printre cei mai recenți cîștigătorl 
din lista celor 30 de posesori de auto
turisme Dacia 1300, beneficiari ai a- 
cestor avantaje se numără și Maria 
Clurea din Oravița, jud. Caraș-Seve- 
rin, Margareta Zsombori din Sovata 
jud. Mureș, Francisc Borca din comu
na Sinandrei jud. Timiș.

Iată deci suficiente motive pentru a 
participa țudLniai multe ' alianțe

LA
FOST ATRIBUITE 30 DE AUTOTURISME 
NUMAI doua luni :
de auto- 
tragerile

cu începere de la ora 18. Tn conti
nuare rulează un film artistic.

< IȘTIGVRILE TRAGERII PRONO- 
EXPRES DIN 16 IULIE 1975

EXTRAGEREA I : Categoria 2 : 5 
variante J0% a 9,409 lei ; cat. 3 : 8.85 
a 5.316 lei ; cat. 4: 32,75 a 1.436 lei; 
cat. 5: 103,40 a 435 lei; cat. 6: 3.109,75 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 1.208.613 lei.
EXTRAGEREA n II-a : Categoria A: 

1 variantă 25% autoturism „Dacia 
1300"; cat. B: 4,05 a 14.662 lei; cat. C: 
28,75 a.2065 lei; cat. D: 1.309.45 a 60 
lei ; cat. E: 86,75 a zoo lei; cat. F:

• DINAMO INVITAT* L* 
Formația campioană a fost 
către clubul Beșiktas Istanbul, să susțină 
un joc, la 27 iulie, în orașul de pe mo
lurile Bosforului. Dinamovlștii vor revezi 
la Eucurești la 28 iulie, urmînd să plece, 
apoi, In Olanda, in perioada 30 iulie — 3 
august, pentru un turneu de doua parti
de. La 9 și 10 august ei vor fi prezenți 
Io „Cupa Municipiului București" iar intre 
19 și 26 august vor evolua in 'Spania, la 
turneul de la Palma de Majorca.

a „CUPA DE VAR*". ^Duminică s-au 
disputat intîlnirile etapei a doua a tra
diționalei competiții „Cupa de vara", oi- 
ganizată de F.R.F. în colaborare cu A S. 
Loto-Pronosport și comisiile județene, lato 
rezultatele și clasamentele celor cinci 
grupe: GRUPA I : Minerul Comănești — 
CAROM Gh. Gheorghiu-Dej 1—2, Oituz 
Tg. Ocna — Petrolul Moinești 1-2, Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — Letea Bacău
2— 2. Clasament: 1. CAROM 4 p, 2. Lelea 
3 p, 3. Energia 3 p. 4. Petrolul 2 p, 5. 
Oituz 0 p, 6. Minerul 0 p GRUPA a ll-o: 
Minerul Bihor — Voința Oradea 1—0, bi
horeana Marghita — Minerul Suncuii .
3— 0, Olimpia Oradea — Recolta Salonta
4— 1. Clasament: 1. Olimpia 4 p, 
nerul Bihor 4 p, 
2 p, 5, Recolta 
0 p. GRUPA a 
I.C.I.M. Brașov 
Măgura Codlea

2. Ml-
3—4. Voința ți Bihoreana 

0 p, 6. Minerul Suncuiuș 
lll-a : Precizia Săcele — 
0-0, Torpedo Zărnești — 

__  ___ 1—0, Carpați Brașov — 
Chimia Or. Victoria 0-0. Clasament: 1. 
I.C.I.M. 3 p, 2. Chimia 3 p, 3. Măgura 

Torpedo 2 p, 5—6. Carpoți și2 p, 4. Torpedo 2 p, 5—6. Carpoți și 
Prechia 1 p. GRUPA a IV-a: Știința Con
stanța 
Portul 
dia 3-0.
A p, 2. Portul 2 p, 3. I.M.U.M. 

' Marina 0 p, 5. Dunărea 0 p, 6.
0 p. I----------- .

0-3, 
Medgi- 

Electrica 
2 p, 4. 

. ____ ___ w . Știința
GRUPA o V-a : Caraimanul Bușteni 
...orz Urni,™ 2-1. Caruati Sinom ■

— Electrica Constanța 
Constanța — I.M.U.

Clasament: 1.
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(Urmare din vag. 1)

construcții sociale și edilitare ; 
Gheorghe Rădulescu — secțiunea 
financiară : fon Ioniță — secțiu
nea pentru problemele apărării na
ționale.

La dezbaterile pe marginea do
cumentelor supuse plenarei comu
ne a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale au luat cuvîntul tova
rășii : Vasile Mușat, prim-secretar 
al Comitetului județean Viteea al 
P.C.R.. Gheorghe Roșu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Bacău 
al P.C.R., Nagy Ferdinand, prira- 
seeretar al Comitetului județean 
Covasna al P.C.R., Vasile Sechel, 
director general al Centralei indus
triale de tractoare și mașini agri
cole — Brașov. Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secreiar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. Iancu Drăgan. 
directorul Institutului de cercetări

nietalurgice — București, Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R.. Simion Do- 
brovici, prim-secreiar al Comitetu
lui județean Vrancea al P.C.R.. 
Gelu Cahu, director general al 
Centralei industriale de construcții 
navale-Galați, Adrian Stoica, direc
tor general adjunct al Centralei in
dustriale de rafinării și petrochi- 
mie-Ploiești. Adalbert Crișan, prim- 
secreiar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R., Petre 
Duminică, prim-secretar al Comite
tului județean Botoșani al P.C.R., 
Valeriu Ciocionică, director general 
al Institutului dc cercetări eleciro- 
nice-Bucureșii, Miu Dobreseu, mem
bru supleant al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R., Andrei Cerven- 
eovici, prim-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R.

Lucrările plenarei comune se 
reiau marți, 22 iulie 1975,

I
I
I
I
I
I
I
I

Pentru a aborda, din nou, marea performanță in tenis
V.'

în ziua a doua a campionate
lor mondiale de natație s-au des
fășurat meciurile etapei secunde 
a competiției de polo. Reprezenta
tiva României, prestînd un joc 
net superior, a învins cu un scor 
categoric echipa Columbiei i 14—5. 
Tot în seria B, din care face 
parte selecționata română, Unga
ria a dispus de Australia cu 11—5. 
Clasamentul seriei i 1. Ungaria 
4 p, 2. România 2 p, 3—4. Austra
lia și Columbia 0 p. Rezultate și 
clasamente în celelalte serii 
Iugoslavia — Cuba 
mania — Bulgaria 
goslavia 4 p, 2—3. 
Germania 2 p, 4. 
SERIA C : Spania 
U.R.S.S. — Iran 
U.R.S.S. si Spania 
2 p. 4. ' 
Italia - 
Mexic !
4 p, 3—4. ( ....... . .. _____ . . .

întrecerile de înot ale campio
natelor mondiale găzduite de ora
șul columbian Caii încep azi.

: Ai 
Ger- 

I ti
ll. F 
o p ; 
4—4. 
1—2. 

S.U.A.
Iran 0 p ; SERIA 1) : 

— Canada 6—4. Olanda — 
5—2 : 1—2. Italia și Olanda 

Canada și Mexic 0 p.

7—4, R.F.
4—3 ; 1.
Cuba și
Bulgaria
— S.U.A.

13—2 :
3 p. 3.

★
Federația internațională de nata

ție a decis ca ediția a treia a 
campionatelor mondiale să se des
fășoare, in anul 1978. în Berlinul 
Occidental. Pentru ediția a patra, 
din anul 1982, și-au anunțat candi
daturile CĂnada, Brazilia și S.U.A.se impune o Înnoire

f.

A ECHIPEI NOASTRE DE „CUPA DAVIS"
BARCELONA, 21 (prin telefon). 

S-a consumat cel de-al 62-lea meci 
al echipei României in „Cupa Da
vis". Tenismanii români părăsesc 
Barcelona învinși.

De fapt, această dramatica în- 
tilnire Spania — România avu
sese, la start, trei mari semne de 
întrebare ce-și 
sul pe teren, 
veau. 
biliți 
p utea 
cum

așteptau răspun- 
Două puncte își a- 

favoriții sta- 
Năstase nu 

t_________ Higueras, după
era dificil pentru Ovici .să 

spere, desigur, la un punct in fața 
lui Orantes. Celelalte trei jocuri 
rămîneau însă deschise. Totul de
pindea de rezultatul confruntărilor 
dintre primele rachete (Năstase — 
Orantes). -------
Higueras) și dublul, 
urmă, 
însăși 
•reușit 
certe

in mod cert, 
dinainte.

pierde la

cele secunde (Ovici
Acesta 

așa cum s-a văzut, a 
partida-cheie. Spaniolii 
să cîștige două puncte 

ale meciului și

din 
fost 
au 
in- 

calificarea.

CLASAMENTUL
MARELUI PREMIU F.I.L.T

LONDRA, 21 (Agerpres).— După 
disputarea turneului de la Hilver
sum (Olanda) și a partidelor din 
„Cupa Davis", în clasamentul „Ma
relui Premiu F.I.L.T." conduce te- 
nismanul argentinian Guillermo 
Vilas cu 320 puncte, urmat de Ma
nuel Orantes (Spania) 257 puncte, 
Bjorn Borg (Suedia) 230 puncte. 
Jan Kodes (Cehoslovacia) 188 punc
te, Roscoe Tanner (S.U.A.) 147
puncte, Ilie Năstase (România) 145 
puncte, Arthur Ashe (S.U.A.), Jim
my Connors (S.U.A.), Raul Ramirez 
(Mexic) și Tony Roche (Australia) 
cite 140 puncte.

Iar partida de dublu — acest joc 
de adevărată desfășurare epică — 
a decis, în fapt, soarta întregii 
curse spre victorie.

Iubitorii noștri de sport au urmă
rit, in imaginile transmise de te
leviziune, cele mai multe din sec
vențele luptei. L-am văzut pe Ilie 
Năstase stăpînindu-și nerăbdarea 

• în fața unui adversar modest doar 
ca palmares. încă necompletat cu 
succesele ce vor veni odată cu 
maturitatea deplină. („Nu mai cîș- 
tigam cu Higueras, dacă nu era 
un meci pentru echipa națională..."

— ne declara el în cabină, și cu
vintele acestea au o semnificație 
profundă). Sau pe Toma Ovici 
jucînd surprinzător de bine, une
ori, cu supercampionul spaniol 
Manuel Orantes (.... incredibile
mingi ale românului", cum scria 
ziarul Dicen Barcelona), apoi lup- 
tînd cinci seturi, 
picătură de 
deauna cu 
cunoaștem 
Higueras, 
căzut și el . . .
ultima minge. In fine, partida de 
dublu. Această bătălie a celor 
mari, in care .șansa jocului — fi
indcă există și așa ceva în sport 
— a 
versurilor noștri. Ziarele spaniole, 
aproape fără excepție, au publi
cat pe prima pagină fotografia lui 
Jose Higueras, eroul lor din acest 
meci. Noi am dedica aci mai 
multe rînduri lui Ion Tiriac, ju
cătorul care a dat echipei sale 
toată ambiția de care este capa
bil. toată măiestria sa de sportiv 
încercat. Trei mingi din setul al 
doilea (la 2—2 un break pe ser
viciul lui Orantes era 
toria) sau una în 
(15—40 la Gisbert) au 
ta unei lupte în care 
minaseră pînă atunci.

A lipsit insă sudura cuplului

pînă la ultima 
energie — dar nu tot- 
luciditatea pe care i-o 
— împotriva lui Jose 
un invingător care a 
epuizat pe pistă după

coborît acum în tabăra ad-

egal cu vic- 
al patrulea 
întors soar- 
românii do-

AUTO a După două etape în „Ra
liul Portugaliei" conduce 
finlandez Allen—Kivimaki 
124 Abarth"), urmat de

echipajul 
(„Fiat — 

______ ,, _____ _ echipajele 
Mikkola (Finlanda) — Todt (Franța) 
pc ..Flat — 124 Abarth" și Warmbold 
(R.F. Germania, — Davenport (An
glia) pe ..BMW". • In urma rezulta
telor înregistrate în „Marele Premiu 
al Angliei", desfășurat la Silverstone 
și cîștigat de brazilianul Emerson 
Fittipaldi, clasamentul C.M. (formula 
1) se prezintă astfel : 1. Niki Lauda 
(Austria) — 47 p ; 2. Emerson Fitti
paldi (Brazilia) — 33 p ; 3—4. Carlos 
Beuteman (Argentina) șl James Hunt 
(Anglia) — cite 25 p ; 5. Carlos Pace 
(Brazilia) — 24 p.

HANDBAL « în ziua a doua a 
turneului internațional masculin, do-
__________________

tr-un alt joc, selecționata țării gaz
dă a dispus cu 27—26 (14—12) de
echipa Poloniei. în clasament con
duc, neînvise, formațiile U.R.S.S. și 
Iugoslaviei cu cite 4 p.

HOCHEI PE IARBA A Au început 
întrecerile turneului preolimpic 
..Montreal 1975” : R.F. Germania — 
Kenya 4—1. Pakistan — Canada 6—1.

Năstase-Țiriac. datorată insuficien
tei pregătiri in comun a așilor noș- 
ti i, situație care explică cel mai 
bine înfrîngerea la dublu.

Evident, retrospectivele meciului 
de la Barcelona nu trebuie decit 
să ne ajute pentru a vedea mai 
limpede ce este de făcut de aci 
înainte. A sosit, desigur, momen
tul unei prefaceri. care să 
echipei de tenis a României o 
nouă.

La viitoarea ediție echipa 
începe de pe o treaptă mai 
intilnind Bulgaria sau Austria. O 
bună ocazie pentru a intra 
luptă cu o formație înnoită, 
care tinerilor jucători să li se dea 
încrederea pe care o merită. Să 
existe curajul ca totul să fie luat 
de la început, pentru a se clădi 
o echipă a României capabilă să 
urce, ca și cea dinainte. spre 
piscurile performanței in tenis.

dea
față

va 
jos.

în 
în

Radu VOIA

poporul polonez în 
ridicarea nivelului 

realizate pe tărîmul
culturii, în 

performanțe

Irena Szewinska — simbolul 
succeselor sportului polonez, in 
ulUmii ani.

NOI PERSPECTIVE
ÎN SPORTUL POLONEZ
La 22 

populare 
eten polonez, care și-a cucerit libertatea și independența națională 
pornind pe calea edificării orînduirii socialiste.

Printre remarcabilele succese dobîndite de 
dezvoltarea economiei, științei și 
de trai — se înscriu și frumoasele 
educației fizice și al sportului.

iulie se împlinesc 31 de ani de la crearea Poloniei noi 
— eveniment de mare însemnătate pentru poporul pri

La 1 iunie a intrat în vigoa
re, in Polonia, o reorganizare 
teritorial-administrativă multi
laterală. în loc de 17 Voievoda
te, există acum 49. Prin renun
țarea la raioane s-a intenționat 
aducerea administrației de stat 
mai aproape de problemele con
crete ale oamenilor. Ce conse
cințe va avea reorganizarea a- 
supra mișcării de culturii fizică 
și sport din Polonia ?

Numărul acum sporit de or
ganizații pentru cultură fizică, 
sport și turism (existente în 
fiecare voievodat) va influența, 
fără îndoială, dezvoltarea in vi
itor a mișcării sportive. S-au 
creat acum posibilități mult mai 
largi pentru promovarea tutu
ror formelor de cultură fizică 
și turism. De pildă, există vo
ievodate care, datorită condiți
ilor lor geografice prielnice tu
rismului, vor putea rezolva pro
blema odihnei, refacerii oame
nilor muncii, în timp ce alte 
voievodate vor prefera sportul 
de performanță, cum se intîm- 
plă, de exemplu, la Katowice, 
Rzeszow sau Gdansk. Noua or
ganizare administrativă dă fie
cărei regiuni posibilități spe
ciale de a se distinge.

în acest stadiu, importantă ni 
•se pare coordonarea administra
ției cu munca obștească a ac
tiviștilor sportivi, cai’e-și pun 
la dispoziție energia și iniția
tiva. în flecare voievodat s-a 
constituit cile un comitet pen
tru cultură fizică, al cărui rol 
este acela de colectiv consulta
tiv pe lingă conducerea voievo
datului. Sarcina comitetului este 
de a sprijini organele adminis
trative la rezolvarea probleme
lor regionale in domeniul spor
tului. în comitet sînt reprezen
tate diverse organizații eu atri
buții in domeniul culturii fizice 
și turismului.

în SDortul de masă, organiza
țiile de bază lăniin neschimba
te. în schimb, s-au efectuat 
modificări in administrația cen
trală. Reorganizarea nu a fost 
înțeleasă ca un prilej de a mări 
aparatul ci. dimpotrivă, de a-1 
reduce, 
muncii 
fel, în 
fizică 
frumos . .
La marea diversitate de mani
festări sportive, de, toate cate
goriile. participă in mod siste
matic 4 milioane de cetățeni ai 
țării. Concomitent, s-a amelio
rat nivelul educației fizice și al 
activităților sportive în școli, 
în sfirșit. trebuie să menționăm 
progresul net in asigurarea con
dițiilor de recreare, și de odih
nă. prin turism și alte forme, 
puse la indemîna întregii popu
lații.

în sportul dc performanță, 
noua organizare funcționează 
de doi ani. Federația sportivă 
poloneză reunește toate federa
țiile naționale și federațiile vo-

ievodale care se sprijină pe mai 
mult de 600 de cluburi. Aici se 
întreprind intensive pregătiri 
pentru Jocurile Olimpice de anul 
viitor. Cu aproape 30 de ani în 
urmă, la primele jocuri postbe
lice, in 1948, la Londra. Polonia 
s-a prezentat cu o echipă mo
destă, formată exclusiv din 
sportivi supraviețuitori ai gre
lei perioade de ocupație nazis
tă. Atunci, formația poloneză a 
obținut o singură medalie dc 
bronz, la box. De atunci, fireș
te. s-au schimbat multe și, ia
tă. astăzi. Polonia se poate min- 
dri cu un total de 101 medalii 
olimpice cucerite edițiile
postbelice.

In ultimii 
fost lipsiți de 
ginea n-ar fi 
recunoaște că 
mulțumiți de

<.\\\\\\\\

pe seama intensificării 
fiecărui lucrător. De alt- 
acest domeniu, cultura 
poloneză cunoaște un 
succes de popularitate.

30 de ani nu am 
succese, dar ima- 
reală clacă n-am 
uneori nu sîntem 
cantitatea și ca

litatea bazelor sportive, mai a- 
les în cartierele de locuințe : 
că industria nu produce un nu
măr satisfăcător de materiale 
sportive : că uneori avem pro
bleme pedagogice chiar și cu 
sportivii de elită. Dar toate a- 
cestea ne vor stimula și mai 
mult în muncă. De altfel, de la 
recenta reorganizare a mișcării 
sportive așteptăm, pe de o par
te, sporirea posibilităților de 
practicare a exercițiilor fizice 
in vederea ameliorării sănătății 
și recreării oamenilor muncii 
iar pe de altă parte performan
țe care să demonstreze că spor
tivii noștri nu și-au irosit vre
mea in intense pregătiri.

ANDRZEJ JUCEWICZ 
redactor-șef la ..l’izcglail 

Sportowy" — Varșovia -•

xWWWWVv.

IN MECIUL ATLETICVICTORII IMPARTITE
R. F. G.- AFRICAS. U.A

7

NEW YORK, 21 (Agerpres) 
Durham (Carolina de Nord) 
cheiat meciul triunghiular de 
dintre selecționatele feminine 
cullne ale Africii, R.F. Germania 
S.U.A. Iată clasamentele finale : mas
culin: 1. S.U.A. — 164,5 p : 2. R.F.
Germania — .134 p : 3. Africa — 111.5 
p; feminin : 1. R.F. Germania — 131; 
2. S.U.A. — 99 p ; 3. Africa — 40 p.

In ziua a doua de concurs, echipa 
feminină de ștafetă 4X440 yarzi a R.F. 
Germania (Christiane Krause, Dag- 
mar Fost, Erika Weinstein șl Elke 
Barth) a stabilit un nou record mon
dial cu timpul de 3:30,25. Vechiul re-

— La 
s-a în- 
atletism 
și mas-

Și

cord era de 3:33,9 și aparținea forma
ției S.U.A.

învingător în cursa de 10 000 m. at
letul etiopian Mirtus Yfter a cîștigat 
și proba de 5 000 m. fiind cronometrat 
cu timpul de 13:38,93. Cu un rezultat 
excelent s-a încheiat cursa masculi
nă de 800 m, în care americanul 
Rick Wohlhuter a realizat perfor
manța de 1:44,12, fiind urmat de ke- 
nyanul John Kiprugut — 1:45.33. Cam
pionul olimpic John Akii-Bua (Ugan
da) a terminat învingător în cursa de 
400 m garduri cu 48,95 ,iar vest-ger- 
manul Michael Karst a ocupat pri
mul loc în proba de 3 000 m obsta
cole, cu timpul de 8:35,10.

■

iugoslav Tientiște. Inițial acest cam
pionat urma să aibă loc la Porto Ri
co. însă forul internațional de specia
litate (FIDE) a anunțat că federația 
portoricană a renunțat la organiza
rea competiției.

TENIS A La Santiago de Chile, me
ciul dintre echipele Chile și Republi
cii Sud-Africane (finala zonei ameri
cane a „Cupei Davis") s-a încheiat

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
NATAȚIE • Partidele disputate în 

ziua a treia a turneului de polo „Cu
pa Mării Baltice", de la Szczecin, s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
R.D. Germană — Danemarca 12—1 : 
selecționata secundă a Poloniei 
Finlanda 4—2.

cu victoria gazdelor (5—0). în ulti
mele partide ,Patricio Cornejo l-a în
vins cu 6—3. 6—4, 4--G, 6—3 pe Ray 
Moore, iar Jaime Fillol a dispus cu 
2—G, 6—2, 3—6, G—1, 7—5 de Bernie 
Mitton. în semifinala interzonală. 
Chile va juca cu ciștigâtoarea meciu-

finală cu 6—1. 6—7. 7—6. pe John 
Alexander. • Iată alte rezultate în 
„Cupa Annie Soisbault", rezervată 
echipelor feminine de tineret: pentru 
locurile 3—4 : Cehoslovacia —• Italia 
3—0 : locurile 5—6 -c Franța — Suedia 
2—1 : locurile 7—8 : R.F. Germania — 
Brazilia 3—0. • Campionatele Olandei 
s-au încheiat la Hilversum cu victoria 
lui Guillermo Vilas care, în finală, 
l-a întrecut cu 6—4, 6—7. 6—2, 6—3 pe 
Zeliko Franulovici. în finala de du
blu, Giullermo Vilas. Wojciench Fi- 
bak — John Lloyd, Zeliko Franulovici 
6—4, 6—3.

TIR CU ARCUL a 'n cadrul com
petițiilor preolimpice ..Montreal 1975". 
proba masculină a fost cîștigată de 
americanul Darrel Pace cu 2 397 p. 
urinat de compatriotul său Richard 
McKinney — 2 369 p și canadianul Hon 

— 2.335 n. In distanta de 50

& Denis Howell, ministrul englez ol 
sporturilor, i-a convocat pe reprezentanții 
celor 22 de cluburi din prima divizie 
pentru a hotărî împreună cu ei mijloacele 
luptei împotriva violenței unor suporteri.

& Cîteva grave accidente de auto
mobil au trimis ,,pe tușă" cunoscuți ju
cători și antrenori. Mai întîi, managerul 
scoțian Jock Stein, a cărui situație este 
gravă, apoi jucătorii Mariani, Murano 
și Castellani de la Internazionale Milano.

® S-a descoperit că internaționalul 
vest-german Breitner, de la Real Madrid 
are un picior mai scurt, El va trebui să 
joace de aci înainte cu o gheată orto
pedică,
• Juventus Torino efectuează în mo

mentul de față un turneu în Brazilia. 
Cu acest prilej, jucătorul său Altafini. 
brazilian de origine, evoluează pentru 
prima dată în țara sa după 1963 !

t* Gerd Muller conduce detașai în cla
samentul golgeterilor campionatelor vest- 
germane cu 281 goluri marcate. Il se
condează Heynckes cu 175 goluri. Ră- 
mînînd în același domeniu : singurul ju
cător încă în activitate dintre cei ce au 
disputat primul campionat al Bundesliqii 
(1963) este Overath. El a jucat 358 din 
400 de meciuri posibile.

4 întrebat care este definiția unei 
echipe de fotbal. Di Stefano a răspuns.' 
,,O echipă nu înseamnă nici 11 viori si 
nici 11 piane; o echipă este o ORCHES
TRA".

O Dinămo Kiev, ciștigâtoarea Cupei 
cupelor și lider în campionatul U.R.S.S., 
o atras 516 000 spectatori în primele 12 
etape, ceea ce înseamnă o medie de 
42 000 de meci - o medie invidiată în 
multe țări.


