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CAMPIONATUL ARMATELOR PRIETENE Azi, la București și Pitești

SI ÎNTRECERI NAȚIONALE9 9

LA PROBELE OLIMPICE DE TIR
Poligonul Tunari din Capitală 

devine înccpînd de azi și pină du
minică gazda primitoare a unor 
mari competiții de tir : Campiona
tul armatelor prietene și campio
natele naționale ale seniorilor la 
probele olimpice. Ieri, standurile 
erau animate, era zi de antrena
ment pentru participanții la în
trecerile internaționale ale trăgăto
rilor militari. La poligonul de pis
tol viteză l-am văzut, printre alții, 
pe celebrul țintaș polonez Jozef 
Zapedzki, campion olimpic, pre
cum și pe alți ași ai acestei probe 
din U.R.S.S., Cuba și Ungaria. La 
standul de pușcă erau prezenți nu
meroși concurcnți, care se acomo
dau cu condițiile de tragere. La 
Campionatul de tir al armatelor 
prietene ediția 1975 — organizat

de pistol viteză, s-au pregătit in
tens pentru această confruntare și 
speră să aibă o comportare ono
rabilă.

MECIURI DE MARE AERACJIE ÎN REUNIUNEA 
INAUGURALĂ A „TROEEUEUICARPAJP IA HANDBAL

JOZEF ZAPEDSKI (Polonia)

PROGRAMUL DE AZI

Ora 
Ora 
Ora 
Ora

Ora 
Ora 
Ora

BUCUREȘTI

(Palatul sporturilor și culturii)
17 : festivitatea de deschidere
17,30 : U.R.S.S. — Cehoslovacia (m)
18,45 : România I — România II (m) 
20 : R.D. Germană — Iugoslavia (m)

PITEȘTI

___ (Sala sporturilor)
----- _ —------- „ă — Cehoslovacia (f)
Romania I — Romania II (f) 
U.R.S.S. — Ungaria (f)

17.15 : R.D. Germană
18,20 ~
19,30

de clubul sportiv Steaua — parti
cipă sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Germană, Po
lonia. Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia. Sportivii clubului Steaua, în 
frunte cu Corneliu Ion, cîștigător 
la trei ediții consecutive al probei

CORNELIU ION (România)

Programul campionatului : vi
neri, ora 8, festivitatea de deschi
dere, armă liberă calibru redus 60 
f culcat și pistol viteză (manșa 
I) ; sîmbătă. ora 8,30, pistol viteză 
(manșa a Il-a), pușcă și pistol cu 
aer comprimat (probele de armă 
cu aer comprimat se dispută pe 
poligonul Dinamo) ; duminică, ora 
8,30, armă liberă calibru redus 
3x40 f. pistol liber și pistol cu aer 
comprimat.

Concomitent se dispută, tot pe 
poligonul Tunari, întrecerile pen
tru titlurile de campioni naționali 
la probele olimpice — armă liberă 
calibru redus 60 și, respectiv, 3x40 
f, pistol viteză și pistol liber. Ac
tualii campioni la aceste probe 
sînt : Nicolae Rotarii (I. E. F. S.) 
la cele două probe de armă, Dan 
Iuga (Dinamo) la pistol liber și 
Alexandru Gered (Steaua) la pis
tol viteză.

• La băieți, campioana mondială și cea 
-olimpică printre favorite • Un puternic turneu 
feminin © O repetiție olimpică de mare impor
tanță
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A XV-a ediție a „Trofeului Car- 
pați“ la handbal debutează astăzi, ■ 
în Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală și în Sala sporturilor 
din Pitești, cu partide de mare a- 
tracție. De altfel, de-a lungul în
tregului turneu — ce se încheie la 
30 iulie — iubitorii sportului din 
România vor putea să urmărească 
meciuri de maxim interes, reedi
tare a unor finale ale campiona
telor mondiale și ale Jocurilor O- 
limpice. Aceasta pentru că la „Tro- 
feul_ Carpați" participă elita mon
dială a handbalului, formații cu 
palmarese bogate și cu speranțe 
nu mai puțin consistente pentru 
Jocurile Olimpice de la Montreal.

Simpla enumerare a formațiilor 
reprezentative participante atestă 
valabilitatea afirmației noastre :

MASCULIN : - - - - -
Germană, 
România I și

FEMININ : 
Cehoslovacia, 
România I și

Turneul băieților reunește, deci, 
finalistele ultimului campionat 
mondial (România și R. D. Ger
mană) și ale ultimei ediții a J.O.

Iugoslavia, R. D.
Cehoslovacia, U.R.S.S., 

România II :
R. D. Germană,
U.R.S.S., Ungaria, 

România II.

După campionatele mondial e de scrimăLA CONFLUENTĂ,VALOAREA Șl TINEREȚEA
Cea de a XXXII-a ediție a 

campionatelor mondiale de scrimă 
încheiată recent la Budapesta, a 
stat evident sub semnul Jocurilor 
Olimpice de la Montreal. Nu nu
mai pentru că perioada desfășu
rării sale — luna iulie — cores
pundea aceleia a marii compe
tiții din anul viitor, ci și pentru 
că reprezenta ultima mare trecere 
în revistă și cea mai reprezenta
tivă pentru o reală estimare a for
țelor pe plan internațional.

Iată de ce acum, cînd Buda
pesta înseamnă trecutul, iar Mont- 
realul viitorul, ne propunem a 
desprinde cîteva constatări prin 
această prismă.

In luna aprilie, cînd Bucureștiul 
a găzduit „Cupa Gaudini", între- 
bîndu-1 pe floretistul francez 
Christian Noel ce părere are des
pre actualul schimb de generații în 
scrima mondială și perspectivele 
tineretului pentru Montreal, ne-a 
răspuns că în ultimii doi ani au 
apărut pe planșele lumii noi ve
dete, dar că în scrimă predarea 
ștafetei nu se face imediat, ca în 
atletism. ..Orice echipă cu velei
tăți Ia medalii în marile competiții 
— ne-a spus el — are nevoie de 
un trăgător experimentat, deschi
zător de drum. Cred că și Ia dv, 
există un proverb similar" — a 
adăugat Noel zîmbind : „Dacă n-ai 
un bătrin, cumpără-1 !“ Ca să 
fim sinceri, am luat aceste cu-

Floreta feminină 
românească și-a 
dovedit înalta cla
să internațională 
și la recenta ediție 

a „mondialelor", 
obținind o medalie 
de aur prin Ecate- 
rina Stahl și una 
de bronz prin e- 
chipa reprezentati
vă. In fotografie : 
festivitatea de pre
miere in proba pe 
echipe la floretă 

fete

deplin viabilitatea la Budapesta și 
nu numai prin faptul că interlo
cutorul nostru de la București 
și-a recîștigat titlul mondial, la 
vîrsta de 30 de ani ; Ia Budapesta, 
alți doi competitori eu vechi state 
de serviciu pe planșele lumii, ro
mânca Ecaterina Stahl, la floretă, 
și sovieticul Vladimir Nazlîmov, 
la sabie, au urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului.

Concluzia ar fi atunci că „noul 
val" n-a putut fi îndrumat spre 
albia marii performanțe ? Nu, ci

vînt, tinăra și talentata generație 
de scrimeri — preponderentă ca 
număr în întrecerile din comple
xul Nepstadion — se află, încă, 
în plin proces de cristalizare va
lorică și afirmare. O dovedește 
media de vîrstă a Analiștilor în 
proba individuală de spadă (patru 
concurenți din șase au avut sub 
24 de ani, campionul mondial Ale
xander Pusch, din R.F.G., 21 de

Paul SLĂVESCU

Adrian Cosma in
tr-un spectaculos 
„duel" cu iugosla

vul Lavrinici
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(Iugoslavia și Cehoslovacia), iar 
cel al fetelor pe două dintre cele 
trei echipe ce au urcat pe podiu
mul mondialelor de la Belgrad 
(România și U.R.S.S.), presum și 
pe fosta campioană mondială 
(R. D. Germană). Se poate afirma, 
așadar că este vorba de turnee de 
„forța 1“ !

Prin ce se caracterizează aceas
tă a XV-a ediție a „Trofeului 
Carpați'* ? Mai întîi, el programea
ză, în premieră, întrecerile fete
lor și ale băieților la un loc, la a- 
ceeași dată și chiar în aceleași 
săli. Apoi, formațiile vor fi obli
gate să se deplaseze zilnic, evo-

— pe rînd — la București, 
fine, data de

luînd
Ploiești ți Pitești. în 
desfășurare a fost aleasă în mijlo
cul verii. Ați recunoscut desigur în- 
organizarea actuală a „Trofeului 
Carpați" caracteristicile întrecerii 
olimpice de anul viitor. Această 
repetiție olimpică este utilă nu 
numai reprezentativei masculine a 
României — calificată de drept 
pentru J.O. în calitatea sa de cam
pioană a lumii — ci și celorlalte

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

Ieri, la Baia Mare, a început:

„CONCURSUL PRIETENIA" LA GIMNASTICĂ
BAIA MARE, 24 (prin telefon). 

Un public numeros a fost prezent 
aseară în tribunele modernei Săli 
a sporturilor din localitate, care 
și-a deschis pentru prima dată 
porțile acum, cu prilejul „Con
cursului Prietenia" la gimnastică. 
Programul zilei inaugurale a celei 
de a 9-a ediții a competiției a în
ceput cu defilarea echipelor par
ticipante, după care primarul mu
nicipiului Baia Mare, tovarășul 
Traian Darolți, a urat sportivilor 
tradiționalul „Bun venit" și suc
ces deplin, declarind Întrecerile 
deschise. Apoi, a reținut atenția

mesajul pe care o pionieră din 
localitate l-a adresat participanți- 
lor la întreceri în numele orga
nizației maramureșene a cravate
lor roșii.

Spectacolul de gală oferit de 
ansamblul folcloric „Maramureșul" 
și demonstrațiile sportive din pro
gram au completat fericit această 
zi de debut a competiției, oferind 
tuturor celor prezenți momente a- 
greabile, de neuitat.

Astăzi, de la orele 10 și 17 au 
loc exercițiile băieților.

V. SASARANU, coresp.

AZI ÎNCEP CAMPIONATELE

REPUBLICANE
De astăzi și pină duminică, sa

la de haltere din Municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej găzdu
iește finalele campionatelor repu
blicane de haltere pentru seniori, 
în aceste zile vom cunoaște deci 
campionii la cele 9 categorii, din
tre care cei cu rezultatele cele 
mai bune vor fi selecționați pen
tru campionatele mondiale și eu
ropene, programate la mijlocul 
lunii septembrie la Moscova.

Așadar, spectatorii din Munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej vor

DE HALTELE
haltere de mare anvergură, la. 
eare și-au anunțat participarea, 
peste 160 de concurenți, aparți- 
nînd celor mai puternice cluburi 
în frunte cu Steaua, C.S.M. Cluj- 
Napoca, S.N. Constanța, Olimpia- 
Constructorul și Rapid Bucu
rești. Printre campionii și record
manii tării prezenți la întreceri 
amintim pe : I. Hortopan, C. Chi- 
vu, I. Buta. D. Cioroslan, A. Miuț 
și 8. Herghelegiu. De la aceștia, 
ca și de la toți concurenții, aș
teptăm rezultate superioare, la



în meciul 
feminin de șah

• Junioarele noastre au învins cu 10 — 2

Avind piesele negre în ultimul tur 
al meciului cu reprezentativa Un
gariei, șahistele noastre au jucat 
prudent,' pentru menținerea rezul
tatului. Cu toate eforturile depuse, 
oaspetele n-au putut reduce decît 
un punct din handicapul de patru. 
Partidele Porubsky-Polihroniade, 
Verâci-Makai și Finta-Mureșan au 
fost remize. Krizsan a cîștigat la 
Teodorescu și Honfi la Baumstark. 
Perevoznic, însă, a învins-o pe 
Karakas, astfel că runda s-a în
cheiat cu rezultatul de 2V2—3V» Și 
echipa României cîștigă meciul cu 
scorul general de 19‘/a—I6V2-

Rezultatul este, desigur, bun și

E1 se datorează în 
excelentei prestații a 
noastre echipiere, Foli- 
si Makai, care — reali- 
i'/i p din 6 posibile — 
aproape jumătate din

prestigios. 
principal 
primelor 
hroniade 
zînd cîte 
au făcut 
punctele echipei. Bine s-a compor
tat și Perevoznic (3‘/2), în schimb 
celelalte trei componente ale for
mației, Baumstark, Mureșan (cîte 
2i/2) și Teodorcscu (2), s-au aflat 
sub 50 la sută.

Oaspetele (evoluînd fără jucă- 
toarea lor nr. 1, Ivanka) au punc
tat ,cel mai mult prin Krizsan (4) 
și Verdci (3»/2). Urmează Porubsky

3, Ilonfi și Karakas 2i/j, Finta 1 
puncte.

în întrecerea junioarelor, ulti
mele două partide (Kas-Nuțu și 
Csonkics-Jicman) au fost remize. 
Tinerele noastre jucătoare (am
bele pregătite în clubul Medicina 
din Timișoara) au obținut o vic
torie categorică la scorul de 
10—2, fiecare realizînd cite 5 
puncte din 6 posibile.

în încheiere trebuie subliniată 
organizarea excelentă a meciu
lui, rolul strădaniilor Comisiei ju
dețene de șah Satu Mare în 
frunte cu harnicul său președinte, 
W. Miiller.

C. E. de volei pentru echipe de juniori-tineret

O EDIȚIE CU MULTE PRETENDENTE
LA POZIȚIILE FRUNTAȘE

La sfirșitul săptămînii trecute 
s-au deplasat în R. F. Germania, 
in vederea participării la campio
natele europene de volei pentru e- 
chipe de juniori-tineret, loturile 
reprezentative — feminin și mas
culin — ale României. Echipele 
noastre au fost invitate cu citeva 
zile mai devreme pentru a lua 
parte la cite un turneu de verifi
care organizat de gazdele celei 
de-a 5-a ediții a C. E. Fetele au 
evoluat chiar m orașul (Stuttgart) 
în care, incepind de simbătă, se 
desfășoară întrecerile uneia dintre 
cele 3 grupe feminine, alături de 
formațiile similare ale R. F. Ger
mania. Bulgariei și Franței (toate 
l'ăcind parte din această grupă I), 
iar băieții au susținut un turneu 
la Mannheim, în compania echi
pelor Italiei, Turciei și R. F. Ger
mania, după care s-au deplasat la 
Osnabruck, sediul grupei lor preli
minare.

Faza finală a competiției euro
pene rezervată tinerilor voleiba
liști — pentru care s-au calificat 
12 echipe, repartizate in cite 3 se
rii — se anunță extrem de dispu
tată la această ediție, datorită în 
principal selectării, in fazele pre
mergătoare, a celor mal valoroase 
furmațu de pe continent. în conse
cință, puține sint echipele care se 
put socoti participante sigure la 
turneele finale ale fruntașelor, în

trucît in majoritatea grupelor e- 
xistă 3 și chiar 4 aspirante la a- 
ceastă onoare (din grupe se cali
fică in turneele finale pentru locu
rile 1—6 numai primele două cla
sate). $i chiar acolo unde există

sare foarte incomode : echipa R. F. 
Germania (care a făcut progrese 
notabile și, in plus, are și avanta
jul terenului 
Bulgariei, al 
jucătoare cu

propriu) și cea a 
cărei lot cuprinde 
vastă experiență, a-

LOTURILE REPREZENTATIVELOR ROMÂNE
FEMININ: Ioana Șiclovan (câpitana 

echipei). Irina Pelculeț, Doina Bote- 
zan, Marla Obreja, Doina Roșu, Kate 
Tcace.ico, Luiza Malezian, Margareta 
Lâluț, Doina Popescu, Marilena Gri- 
goraț, Victoria Georgescu și Geor- 
geta Busuioc (antrenori Leonid Sor- 
bală și ion Cristian).

MAMA LUI

pe ume- 
și Higue-

mai
de

care 
la ni-

f■

vor fi Năs-

ROSEWALL

și naturile 
mai hap- 
calităților 

sport. Se 
iar tenaci-

de orice neplăceri — ca să ne 
exprimăm cochet.

Numai că natura 
ei umane sînt mult 
sine în drămuirea 
„per bucată în 
dă talent cu carul
late — deloc. Se dă geniu dar 
se mai și repartizează o cotă 
excesivă de nervi. Nu se dau 
nervi dar nu se dă nici talent. 
Nu o dată se poate auzi pe 
stadion cumplita butadă : „să
racul, l-a nenorocit1 talentul"... 
și vezi că așa e : un tip are 
atita talent în a dribla, că nu 
mai marchează goluri. Frumu
sețea sportului vine și din a- 
QQSfg i.l.î r! M
ților (la

ale dota- 
nedotați, echilibrul 
e inutil...). Rose- 
wall, marele Rose- 
wall, cel care 
prinde la 40 de 

o finală, a 
treia, la Wimble- 

om care ai

dezechilibrări 
cei

ani
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FEMININ: 
U.R.S.S.. 2. 
slovacia... 
(U.R.S.S). - 
3. Polonia...

1966 
R.D. 
6.

ÎN EDIȚIILE 
(Ungaria) — 1.

Germană, 3. Ceho- 
România; 1969

1. U.R.S.S., 2. Bulgaria, 
7. România; 1971 (Italia) 

— 1. U.R.S.S., 2. România. 3. Polo
nia ; 1973 (Olanda) - 1. U.R.S.S., 2. 
Cehoslovacia, 3. Polonia... 6. Româ
nia.

MASCULIN : Viorel Manole (căpita
nul echipei). Sorin Macu.-i, Sorin 
Zolici, Traian Corcheș, Victor Chezan, 
Emilian Vrincuț, Cristian Popescu, Mi
hai Popescu, Dan Radu, Adrian Co- 
toran și Adrian Pustiu (antrenori : 
Tănase Tânase și Marcel Șerban).

PRECEDENTE
MASCULIN: 1969 (Ungaria) - 1.

U.R..S.S., 2. Bulgaria, 3. Cehoslova
cia... 6. România ; 1969 (U.R.S.S.) — 
1. U.R.S.S., 2. Bulgaria, 3. Româ
nia; 1971 (Spania) - 1. U.R.S.S., 
Polonia, 3 Bulgaria (România 
participa); 1973 (Olanda) 
U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. 
nia... 10. România.

2. 
nu
1.

Polo-

o favorită netă, pentru celălalt loc 
candidează cu șanse egale celelalte 
3 formații !

Băieții noștri vor avea de în
fruntat concurența a două candi
date puternice : Cehoslovacia și 
Polonia. Și fetele au două adver-

ÎNCEPÎND DE AZI, PE BAZA HIPICĂ DIN SIBIU

ETAPA A II-A A CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE CĂLĂRIE
Astăzi, pe baza hipică din Si

biu, începe etapa a Il-a a ca,u“ 
pionatelor republicane de călărie 
(obstacole, dresaj și concurs com

plet), la care participă concurenți 
■din 10 cluburi : Steaua, Dinamo, 
Olimpia-Constructorul București, 
■C.S.M. Sibiu, Petrolul Ploiești, 
C.S.M. Iași, Mondial Lugoj, C.S.M. 
■Craiova, A.S.A. Cluj-Napoca și Ve
nus Mangalia. Competiția de pe 
malul Cibinului are menirea să 
stabilească participanții la finalele 
■campionatelor, programate în a 
doua parte a lunii septembrie tot 
la Sibiu. De asemenea, pentru o 
serie de cai, concursurile reprezin
tă un mijloc de testare a valorii 
lor, in vederea completării loturi
lor pentru campionatele balcanice 
de la

Iată 
etapa 
proba 
și proba de calificare juniori pen
tru obstacole ; SÎMBATA, ora 9 : 
probă de cros calificare remonți ; 
ora 16,30 : obstacole categoria se- 
miușoară și calificare remonți ; 
DUMINICA, ora 9 : probă de dre
saj calificare juniori pentru ob
stacole ; ora 10,30 : probă de dre
saj juniori ; ora 16,30 : proba de 
obstacole categoria ușoară și pro
ba de obstacole juniori pînă la 16 
ani ; LUNI, ora 9 : proba dc dre
saj categoria ușoară ; ora 16,30 : 
obstacole categoria mijlocie și ob-

Istanbul (8—14 septembrie), 
programul întrecerilor din 

a doua : VINERI, ora 16 : 
de dresaj calificare remonți

COMPETIȚII
DE CAIAC-CANOE

Calendarul competițional intern 
■de caiac-eanoe programează sîin- 
bătă (de la ora 16) și duminică 
(de la ora 8), pe lacul Herăstrău, 
întrecerile din cadrul campionatu
lui municipal de juniori, Sâptă- 
tnîna viitoare — la Snagov — se 
va desfășura Criteriul olimpic (la 
cele 7 probe olimnice clasicei.

pină la 18 ani ; 
proba de dresaj 
ora 16,39 : proba 
echipe (juniori)

staco-c juniori
MARȚI, ora 9 :
„SI. Gheorghe* 
de obstacole pe 
și cea de obstacole fete ;
MIERCURI, ora 9 : proba de dre-
saj intermediar ; ora 16,30 : pro
bele de obstacole categoria semiu- 
șoară și pe echipe (seniori). Ince- 
pind de joi 31 iulie și pină dumi
nică 3 august au loc concursurile 
de cros.

fiate la limita de vîrstă impusă 
regulament și făcînd parte 
2—3 ani din echipe de divizia

Credem însă că atit reprezenta
tiva masculină, cît și cea feminină 
au șanse de a se număra printre 
finaliste. De altfel, înaintea ple
cării la C.E., atit antrenorii cit și 
componenții loturilor s-au arătat 
încrezători și optimiști în ceea ce 
privește realizarea primului o- 
biediv : calificarea in turneele 
pentru locurile 1—6, precum și in 
privința obținerii uneia dintre 
medalii, obiectiv final pentru am
bele noastre reprezentative. Lo
turile române cuprind multe jucă
toare și jucători noi, ceea ce pre
supune un oarecare handicap față 
de alte formații. Dar să nădăjduim 
că reprezentanții noștri vor face 
totul, așa cum au promis la pleca
re, pentru a evolua totuși la înăl
țimea așteptărilor și a condițiilor 
create pentru pregătirea lor in ve
derea C.E.

de 
de 
A.

Aurelian BREBEANU

Concursul international de navomodele de la Rostock

SUCCESE MERITORII HE SPORTIVILOR MISIRI
în frumosul parc din centrul o- 

ra.șului Rostock (R. D. Germană), 
pe oglinda Lacului lebedelor, s-au 
desfășurat întrecerile celui mai 
important concurs internațional de 
navomodele din calendarul NA
VIGA, cu participarea unor spor
tivi din 9 țări : Austria, Cehoslova
cia, Bulgaria, Polonia, Olanda, Sue
dia, U.R.S.S., R. D. Germană, pre
cum și o echipă din țara noastră. 
La întoarcerea navomodeliștilor ro
mâni am solicitat citeva amănunte 
conducătorului lotului, ing. V. Ro- 
manescu, maestru al sportului.

— Datorită grijii cu care a fost 
organizată — intr-un loc de mare 
afluență a publicului — cît și prin 
masiva participare, competiția de 
navomodele de Ia Rostock a con
stituit o adevărată sărbătoare mini- 
marinărească, o demonstrație dc 
înaltă măiestrie tehnică și sportivă. 
Prezența unor constructori de no
torietate, deținători ai unor titluri 
de campioni și recordmani euro
peni, a făcut ca întrecerile să fie 
deosebit de strînsc.

— Ce ne puteți spune despre e- 
voluția sportivilor noștri ?

— Ei au făcut o impresie bună, 
impunîndu-se atît prin calitatea 
modelelor cit și prin priceperea de 
a le dirija pe luciul apei, astfel 
eă locurile o-iu>;tte in clasamentul

în clasa EH, Andrei Ghițcscu („E- 
nergeticianul" București) locul III 
în clasa EK, Frederich Csazar 
(„Jiul" Petroșani) locul III în clasa 
F3E, Leontin Ciortan („Jiul" Petro
șani) locul IV în clasa Al... Cel 
mai frumos succes l-a realizat 
Andrei Ghițescu, în categoria ma
chetelor, ci.șligind Cupa oferită de 
organizatori pentru cea mai reu
șită construcție.

Viorel TONCEANU

Dacă Ovici cîștiga la Hi
gueras, omul avea toate șan
sele să moară sufocat. Sufocat 
sub îmbrățișările ș: sărutările 
noastre. Dacă Ovici cîștiga la 
Higueras, omul ar fi făcut con
curență imaginilor acelora gî- 
tuitoare, cu Ecaterina Stahl, 
campioană mondială, mai mult 
moartă decît vie, de fericire, 
în brațele colegilor ei. Dacă 
n-a fost să fie așa, „vina" nu 
e nici a sorților, nici a soartei.

Cauza trebuie căutată în si
tuația tenisului nostru actual. 
Lucrurile s-au legat în așa fel 
Incit responsabilitatea unui re
zultat decisiv a căzut 
rii lui Ovici, la noi, 
ras, la ei. Pentru 
cei care au 
trăit meciuri 
tenis Spania 
România, în 
decizia era „
vel" de Santana, 
Gisbert, Năstase, 
Țiriac, situația poa
te apare cam de
cepționa ntă : nici 
Ovici, nici Higue
ras nu sînt — și, 
e probabil, — nu
tase sau Santana. Aceasta e o 
judecată atît de valoare cit și 
de realitate. Ea nu cuprinde 
nici ironie, nici 
dispreț, nici dezabuzare. Asta 
este : Ovici — cu calitățile sale 
și defectele sale evidente — dă 
măsura exactă a nivelului nos
tru în 
trei finale... 
e un bun jucător de 
Davis", 
câtor de tenis, 
tor, — și setul 
rea miraculoasă 
7—5, e dovada 
nervoase absolut esențiale 
tenisul de „Cupa Davis", tenis 
special, după părerea tuturor 
specialiștilor. (Jauffret zice foar
te frumos : „Tenisul e un sport 
îngrozitor ca psihologie, ca mo
ral... iar jucătorul de „Cupa 
Davis" mai ales e un om sin
gur, copleșit de miză..."). Mulți 
mari jucători dac-ar avea te
nacitatea lui Ovici, puterea lui 
de suferință, ar fi la adăpost

răutate, nici

tenis, după „epoca de 
Paradoxal, Ovici 

,Cupa 
dar e un mai slab ju- 

El e un luptă- 
4, cu întoarce- 
de la 1—4 la 
unei rezistențe 

in

DUPĂ CAMPIONATELE
(Urmare din -pag. I)

ani, participînd încă în acest an 
la competiția dedicată tineretului, 
in Mexic !), prezența printre pri
mii scrimeri ai lumii a multor ti
neri : sovieticele Olga Kniazeva și 
Valentina Sidorova, maghiarele 
Magda Maros și Ildiko Schwarzen
berger, româncele Magdalena Bar- 
toș și Elena Pricop (floretă fe
mei), francezul Frederic Pietruszka, 
sovieticii 
Serghei 
Somody 
Corneliu 
ungurul Imre Gedovari (sabie).

La Budapesta, în probele indi
viduale nici unul dintre campionii 
ediției precedente, de la Grenoble, 
nu și-a putut păstra titlul : M. A. 
Montano (sabie), Ildiko Bobis (flo
retă fete), Alexandr Romankov 
(floretă băieți), Rolf Edling (Sue
dia) ; ba mai mult, chiar, doar 
Ildiko Bobis a mai reușit să a- 
jungă in finală (unde a ocupat 
locul III). Dar in afară de spa
dasinul Alexander Pusch (care a 
irumpt in virful piramidei de pe 
un nesemnificativ loc IV obținut 
la C.M. de tineret din luna apri
lie). ceilalți medaliați cu aur fac 
parte de ani de zile din elita scri
mei mondiale. Și cum echilibrul 
valoric este pregnant in această 
sferă, orice performanță sau cobo- 
rire de pe podium are un mic 
coeficient de surpriză. Oricum, 
însă, la Budapesta, dincolo de si
nusoida unor rezultate, de ambi
guitatea unor comportări, s-au va
lidat pentru Montreal candidatu
rile floretei feminine din România,

Alexandr Romankov și 
Isakov, maghiarul Lajos 
(floretă bărbați), românii 
Marin și Mihai Frunză,

Dacă 
Mama

don, 
zice că e 
mene, 
fiază 
într-un 
„Cupa Davis 
S.U.A. : '"
nu — totul e pier-

vine și Ken cîș-

ii telegra- 
mamei sale, 

meci

Vino

de 
cu 
re-

pede. 
dut". 
tigă I

Echilibrul ideal 
greu. Cine nu-l 
cearcă să compenseze, sau 
cum se zice în I.T.B. — să 
„ranforseze". Tenacitatea 
Ovici compensează citeva 
rențe esențiale — cum 
jocul său la fileu — dar, fără 
supărare, la ora asta, cinci și 
Tiriac (admirabil în primele se
turi ale dublului) și Năstase 
(patru mingi de excepție cu O- 
rantes...) au dificultăți in a se 
concentra după două seturi, nu 
jocul lui Ovici e visul nostru 
de suflete care așteptăm de 
ani și ani „noul val" în tenisul 
nostru. La ora asta sîntem în 
vale, 
sfinte 
As he 
cela, 
că tenis. Poignet-ul său îl 
să cinte la un pian vrăjit.

a p a re ra r 
găsește,

Și 
in-

se 
lui 

ca- 
ar fi

Ale văii valuri... Dar, 
Sisoe, ce a putut face 
din Connors ! Omul a- 

la 32 de ani, nu mai joa- 
face

BELPHEGOR

U.R.S.S. și Ungaria, a floretiștilor 
francezi și sovietici, a sabrerilor 
sovietici, maghiari și români, a 
spadasinilor suedezi și celor din 
R.F. Germania. Sesizabil regres al 
scrimei italiene și poloneze, pri
ma nereușind să obțină decît o 
medalie de bronz.

După fiecare finală, la Palatul 
Sporturilor au avut loc conferințe 
de presă cu medaliații celei de a 
XXXlI-a ediții. Și dincolo de im
presiile incă proaspete ale laurea- 
ților, de bucuriile și tristețile lor, 
de planurile lor de viitor, s-a des
prins grija pentru o inaltă repre
zentare la marea confruntare a 
anului viitor, J. O. Direcții ? Le-au 
sintetizat, credem, cel mai bine, 
conducătorul delegației franceze, 
M. Boittier și floretista sovietică 
Elena Belova. în timp ce primul a 
spus că secretul victoriei constă 
în „cit mai multe antrenamente, 
promovarea scrimei clasice și nu 
doar o vedetă, ci o echipă ; înainte 
aveam la floretă trei mușchetari, 
acum 7 candidați", scrimera sovie
tică și-a exprimat părerea că „exi
gențele atletice au devenit din ce ■ -- —• ----------— e- s(.ri!nă
și astfel este explicabilă promo
varea masivă a tineretului. Nervii 
acestuia suportă mai bine marea 
cantitate de pregătire fizică pe care 
concursurile o solicită tot mai 
lens. Deci, întinerirea nu este 
timplătoare în scrimă".

Da, nu este întimplătoare, 
nici nu trebuie' să constituie 
scop în sine. Căci tinerețea și 
loarea se condiționează reciproc în 
marea performanță. Așa cum s-a 
dovedit și la această ediție a C.M.

în ce mai numeroase în
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TROFEUL CARPAȚT LA HANDBAL
(Urmare din pag. I)

invitate care, prin forța lor, vor 
putea cuceri, în calificări, un loc 
la Montreal. Pentru fete, competi
ția are o dublă semnificație : mai 
întii se vor confrunta principalele 
forțe ce vor evolua la campiona
tele mondiale de la Kiev (in luna 
decembrie) și se vor putea trage 
unele concluzii utile, iar — abia 
apoi — se vor putea estima posi
bilitățile de punere în formă a e- 
chipelor in perioada Jocurilor O- 
limpicc. Iaiă de ce nu va surprin-

pronosticurile sînt hazardate, șan
sa de a încheia întrecerea pe pri
mele locuri aparținind fiecărei par
ticipante.

Vom urmări, desigur, cu mare 
interes evoluția reprezentativelor 
noastre in confruntarea cu cele 
mai puternice adversare din lumea 
handbalului. Verificarea este uti
lă și totală. Ne înfățișăm atît cu 
prezentul cît și cu viitorul, adică 
atît cu echipa campioană mondia
lă, cit și cu schimbul ei de ștafetă 
(la băieți), cu echipa medaliată cu 
argint la ultimul C.M. și cu jucă
toarele tinere ce Ixil la porțile a-

tru în comparație cu principalele 
contracandidate. Vor fi meciuri as
pre, care vor solicita la maximum 
— pe plan fizic și psihic, tehnic 
și tactic — primele noastre repre
zentative, deoarece — prin pozițiile 
lor de frunte — ele sînt ținta prin
cipală a asaltului. Orice' victorie 
a oaspctelor asupra gazdelor este 
socotită, fără discuție, o mare per
formanță.

Ne pregătim, așadar, să asistăm 
începînd de astăzi la un veritabil 
festival mondial al handbalului, 
în cadrul căruia evoluează tot ce 
are el mai bun. Să sperăm că —


