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A ÎNCEPUT TRADIȚIONALA COMPETIȚIE DE HANDBAL

MECIURI ATRACTIVE, Dl MARE SPECTACOE, 
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Secvență de la antrenamentul de ieri dimineață al dinamoviștilor bucv^ 
reșteni Foto : S. BACKSY
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FEMININ

R. D. Germană — Cehoslovacia 
România I 
U.R.S.S.

— România II
— Ungaria

Radu Voina înscrie 
un nou gol pentru 
prima reprezenta
tivă a României

Ieri, in Palatul Sporturilor și Culturii din București și în Sala 
sporturilor din Pitești, s-a desfășurat runda inaugurală a celei de a 
XV-a ediții a „TROFEULUI CARP AȚI" la handbal. Numeroșii specta
tori prezenți în tribune au asistat la întilniri spectaculoase, cu faze 
dinamice, au aplaudat frumusețea •— uneori chiar perfecțiunea — unor 
execuții tehnice cu eficiență maximă.

Iată succinte relatări ale cronicarilor noștri prezenți la întreceri.

BUCUREȘTI

U.R.S.S. — CEHOSLOVACIA
22—20 (10—16). Joc spectaculos, ra
pid. însă aspru, între două forma
ții puternice, bine pregătite fizic. 
Scorul a fost egal pînă in min. 15 ; 
apoi, reprezentativa sovietică s-a 
desprins la 6—3 (min. 18). Elevii 
Iui J. Vicha reușesc să egaleze 
în min. 26 și să termine repriza 
„cap Ia cap" cu adversarii lor. în 
prima parte a celei de a doua re
prize, handbaliștii sovietici au reu
șit un veritabil tur de forță și, 
grație eficacității în atac și dîrze- 
niei în apărare, au ajuns să con
ducă în min. 38 cu 17—10 ! în a- 
ceste momente s-a decis soarta 
meciului, revenirea echipei ceho
slovace din final nereușind să re
ducă decît diferența de scor.

Au înscris : Kiriaev — 8, Maxi
mov — 7, Kolotov — 4, Lagutin — 
*!. Rezanov (U.R.S.S.) și Liska — 5. 
Dobrotja, Jary și Sule — cite 4, 
Papiernik — 2, Kavan (Cehoslova
cia). Au arbitrat : VI. Cojocaru și 
C. Căpătină (România).

ROMANIA I — ROMANIA II
31)—15 (16—8). Jocul în „familie"

a fost pe alocuri cu faze spectacu
loase dar nu ne-a spus prea mul
te. Pe de o parte pentru că for
mația secundă — în ciuda faptului 
că cuprinde cîțiva jucători consa-

20—12
21—12
10—17

( 8- 7) 
(14- 7) 
( 4—10) I

erați (Dan Marin, L. Bota) — ni 
s-a părut fragilă, lipsită de fante
zie, de curaj, iar pe de altă parte 
pentru că deși lipsită de Birtalan 
și Drăgăniță, prima noastră re
prezentativă s-a detașat net prea 
repede (in min. 25 era 15—8), iar 
apoi n-a trebuit să facă eforturi 
deosebite pentru a-și amplifica 
victoria. Fără îndoială meciurile 
viitoare ne vor arăta mai clar în
ce măsură tricolorii se află la ni
velul pretențiilor justificate pe 
care le avem de la ei. Au marcat: 
Lieu și Tasc — cite 5, Kicsid 4, 
Cosma, Tudosie, Voina și Odae — 
cite 3, Stock! 2, Stef și Gunesch 
(România I), Bota 3, Mironiuc, 
Boroș, Han Marin, Deacu și Bai-

Hrittache NAUM

(Continuare în pag. a 8-a)

ION HORTOPAN PRIMUL 
CAMPION LA HALTERE

MUNICIPIUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 25 (prin tele
fon). Vineri au început în locali
tate întrecerile campionatelor re
publicane de haltere ale seniorilor. 
Au fost înregistrați 103 concurenți 
(cei mai mulți sînt la cat. ușoară
— 17, cei mai puțini la cat. grea
— 5). La cat. muscă, care a inau
gurat competiția, s-au aliniat 13 
concurenți. La stilul smuls am a- 
sistat la prima surpriză : Pavel 
Rugea (Rapid Buc.), component al 
lotului republican, candidat la me
dalii. ratează de trei ori la 87,5 
kg și iese din concurs ! Performe-

rul zilei a fost Ion Hortopan (O- 
limpia Buc.), ciștigător detașat, ob- 
țtnînd citeva valoroase recorduri : 
Ia stilul aruncat 122,5 kg (v.r. 120 
kg — Z. Fiat), apoi dintr-a patra 
încercare 125 kg și Ia „total" 220 
kg (v.r. 217,5 kg care ii aparținea). 
Clasament : 1. Ion Hortopan (O- 
limpia Buc.) 220 kg (97,5 + 122,5), 
2. Zoro Fiat (Steaua) 200 kg (87,5 
+ 112,5), 3. Gheorghe Oltyan
(AJS.A. Tg. Mureș) 187,5 kg. (80 
+ 102). La ora închiderii ediției, 
concursul continua.

Ion OCHSENFELD

în Campionatul armatelor prietene la tir

VIKTOR SKVORȚOV (U.R.S.S.) A CÎȘTIGAT
PROBA OLIMPICA DE 60 FOCURI

© Tinăru! Mircea Ilea (C.F.R. Arad), un merituos campion național

DINAMO PREGĂTEȘTE CO FEBRILITATE 
CEL MAI -GREU SEZON OL PÎNĂ ACUM 
• Ieri, ecEiipa campioană a plecat la Istanbul, pentru un meci amical 
cu Besiktas • Un program precompetițional deosebit de bogat, cu alte 
jocuri de verificare în țară și peste hotare • In perspectivă, participarea 
la turneul de la Palma de Majorca, unde va intilni, în avanpremiera 

dublei manșe din C.C.E., pe Real Madrid

Reveniți joi după-amiază de la 
Bușteni, jucătorii echipei noastre 
campioane de fotbal, Dinamo Bucu
rești, au plecat ieri la ora prinsu
lui, cu avionul, la Istanbul, unde 
vor susține duminică un meci a- 
mical în compania cunoscutei for
mații turce Beșiktas.

în timpul scurtei lor opriri în 
Capitală, dinamoviștii au efectuat 
ieri dimineață — pe propriul lor 
stadion — un antrenament de men
ținere, pe care l-am urmărit, și noi, 
avind astfel posibilitatea de a a- 
fla inedite și interesante amă
nunte despre pregătirile echipei, 
despre proiectele și perspectivele 
ci în noul sezon.

Beneficiind de drepturile de 
transfer pe care i le dau regula
mentele în vigoare, ca echipă cam
pioană, ce va reprezenta țara noas
tră în apropiata ediție a C.C.E.. 
Dinamo și-a întărit, intr-o măsu
ră mulțumitoare efectivul. avind 
acum un lot lărgit de 25 de jucă
tori cu care va aborda dificilul se
zon ce o așteaptă. Iată care sînt 
acești jucători : Constantinescu, 
Cavai, Ștefan (portari). Cheran, G. 
Sandu, Sălmăreanu II, Deleanu, 
Dobrău, M. Marian. Lucuță, Matc- 
escu (fundași), Dinu. R. Niuawei- 
Iler, Custov, Augustin, I. Marin, 
Dragnea, Naghi (mijlocași). Lu- 
cescu, Hudu Georgescu, Zamfir, 
Vrînceanu, Dănilă, Bueurescu și 
Dumitrache (înaintași). în marea 
lor majoritate, acești jucători au 
participat și la stagiul de pregăti
re de la munte, unde accentul a 
fost pus pe mărirea rezistenței și 
în a cărui ultimă parte au figurat 
două partide de verificare, cu 
F. C. Constanța ’și Caraimanul 
Bușteni. Nu s-au prezentat încă la 
pregătiri Dănilă, Dragnea și Du
mitrache, acesta din urmă fiind 
plecat la Iași, unde a susținut cu 
succes examenele de admitere la 
Facultatea de educație fizică (după 
cite se pare, se va produce în cele 
din urmă un schimb de jucători 
intre Dinamo și Politehnica Iași).

Joi dimineață. înainte de reveni
rea la București, dinamoviștii au

susținut — In prezența delegaților 
federației — testul obligatoriu de 
rezistență, pe care l-au trecut eu 
bine. O singură "excepție, funda
șul Cheran, care nu s-a putut pre
zenta acuzind o criză de lombo- 
sciatică (el va da acest, test la 7 
sau 8 august, împreună cu jucăto
rii celorlalte formații divizionare 
blicureștene).

Deși pentru fotbaliști vacanța 
a fost in acest an foarte scurtă, iar 
organismul lor supus din nou la 
efort fără a fi odihnit suficient, 
antrenorul secund al echipei, Ion 
Nunweilk’r, s-a declarat mulțumit 
de stadiul și calitatea pregătiri
lor, remarcând seriozitatea și 
ambiția jucătorilor, care depun e- 
forturi susținute la antrenamente 
și in „amicalele" din această pe
rioadă precompctițională pentru a 
se dovedi cit mai utili și a-și asi
gura locurile in formație.

Pentru a debuta cit mai bine in 
sezonul de toamnă — care se a- 
nunță extrem de greu, atit prin 
prisma propriilor obligații în cam
pionat și in Cupa campionilor eu
ropeni, cit și prin aceea a contri
buției pe care este chemată să o 
aducă la echipa națională — Di
namo și-a alcătuit un program 
deosebit de bogat pentru cele cite
va săptămâni care ne mai despart 
de startul oficial. Astfel, după me
ciul amical pe care îl vor susține 
duminică scara, in nocturnă (ora 
20). la Istanbul, cu Beșiktas. cam
pionii noștri vor reveni luni la

Constantin F1RÂNESCU

(Continuare in pag. 4-5)

„CUPA PRIETENIA" 
LA GIMNASTICĂ

RECORD

Ieri au început pe poligonul Tu
nari din Capitală două importan
te competiții de tir : Campionatul 
armatelor prietene — la care par
ticipă trăgători din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germa
nă, Polonia, Ungaria, ~ ~
și România — și 
natul republican pentru seniori la 
probele olimpice. întrecerile 
prima zi au fost interesante, 
ambele concursuri obținîndu-se 
^uitate destul de valoroase, 
confruntarea internațională, 
proba de armă liberă calibru 
dus 60 focuri culcat, au ciștigat 
țintașii sovietici. în urma lor cla- 
sîndu-se sportivii români. Proba 
a revenit lui Viktor Skvorțov — 
597 p, pe locul secund clasîn- 
du-se Ion Olărescu — 596 p.

La aceeași probă, în campiona
tul național, o frumoasă victorie 
a repurtat tânărul trăgător ară-

U.R.S.S. 
campio-

din
în 

re- 
în 
la 

re-

Obținind la vîrstaprobă olimpică.
de 17 ani, .și titlul de campion na
țional la seniori, Ilca se poate 
mindri acum cu o performanță 
care nu stă la îndcmîna oricui.

REZULTATE TEHNICE : armă 
liberă calibru redus G0 focuri cul
cat — Campionatul armatelor^ prie
tene : 1. V. Skvorțov 
597 p, 2. I. Olărescu
596 p, 3. A. Kogut (Polonia) 596 p, 
4. A. Sidorov (U.R.S.S.) 596 p, 5. 
Gh. Vasilescu (România) 595 p. 6. 
L. Papp (Ungaria) 595 p — pe 
echipe: 1. U.R.S.S. 2383 p, 2. Româ
nia 2372 p. 3. Ungaria 
campionatul național :
(C. F. R. Arad) 596 p, 2. I. Olă
rescu 596 p, 3. Gh. Vasilescu 595 p, 
4. R. Nicolescu 594 p, 5. Gh. Vlă- 
dan 593 p, 6. G. Manole 593 p (toți 
de la Steaua).

Tot ieri s-a disputat prima man-
__________________________

(U.R.S.S.)
(România)

2368
1. M. Ilca

P ;

Viktor Skvorțov (U.R.S.S.) a cîștigat, 
olimpică la armă 60 f culcat

posibile I V. Torșin (U.R.S.S.) în 
Campionatul armatelor prietene ,1 
Dan Iuga (Dinamo) în întrecerile 
competiției republicane. Deci, pe 
primele locuri Ia jumătatea con
cursului la pistol viteză se află t 
V. Torșin (U.R.S.S.) 298 p, Corne- 
liu Ion (România), I. Mandov (Bul
garia) cu cite 297 p. Pe echipe

Și

după o luptă- viu disputată, proba
Foto ; V. BĂGEAC

național t D. Iuga (Dinamo) 298 p, 
C. Ion (Steaua) 297 p, M. Roșea 
(Dinamo), V. Atanasiu (Steaua), 
M. Stan (Steaua) cu cite 296 p. 
Campionul de anul trecut, Al. 
Gered (Steaua), a obținut in man
șa I 295 p.

întrecerile, Ia ambele competi-

DE SPECTATORI

INAUGURALA
BA1A MARE. 25 (prin telefon).' 

în prezența unui număr record de 
spectatori (peste 2000) pentru în
trecerile de gimnastică, frumoasa 
Sală a sporturilor din localitate a 
găzduit vineri primele evoluții din 
cadrul celei de a IX-a ediții a 
concursului „Prietenia", competi
ție de anvergură la startul căreia 
se aliniază gimnaști și gimnaste 
din 8 țări. " 
consumată _  __
fost rezervată echipelor de băieți 
din seria I : R.D. Germană. Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia II.

Aliniind, de fapt, o garnitura 
pe care o pregătește în vederea 
Jocurilor Olimpice din 1980, re
prezentativa Uniunii Sovietice a 
smuls spectatorilor dese ropote d» 
aplauze, echipierii săi — în Crunte 
cu Fedor Knlaksizov, Ghenada 
Krasin și Vladimir Makelov «3 
dovedindu-se gimnaști de auteflg 
tică valoare și perspectivă in « 
căror arsenal tehnic figurează 
multe elemente de mare dificultae

___________ H»rtc AlFXANDRESCir !

Cea dinții reuniune, 
în cursul dimineții, a



După turneul din R. F. C. și Italia

LOTUL DE HOCHEI LA ORA
J

Devenit într-un anumit fel tra
ditional pentru fruntașii hocheiu
lui nostru, turneul estival, prin 
diferite stațiuni ale Alpilor Bava
rezi sau ale Dolomiților, s-a în
cheiat recent cu un bilanț satisfă
cător : timp de 10 zile selecționata 
țării a susținut 8 meciuri din care 
a ciștigat 6 și a pierdut 2, cu toate 
că avea în față echipe valoroase 
întărite cu jucători canadieni, a- 
mericani sau finlandezi.

Incercînd să punem în temă pe 
cititorii noștri cu unele amănunte 
legate de acest debut al lotului 
reprezentativ în noul sezon, vom 
începe cu o succintă enumerare a 
rezultatelor : cu S. C. Rosenheim
3— 5, cu E. V. Fiissen 9—6, cu S. C. 
Riesersee 5—2, cu E. V. Fiissen
4— 2, cu Cortina Doria 2—11 (după 
un drum de 13 ore în autocar !), 
cu Lux Oitica 6—3, cu Val 
<țena 12—3 și cu E. C. Bad 
9—3. Antrenorul principal al 
lui, prof. Șt. lonescu, care 
furnizat aceste date, a făcut 
cizarea că, în general, formația 
noastră s-a impus prin eficacitatea 
liniilor de atac, în componența că-

.9

Gar- 
Tolz 
lotu- 
ne-a 
pre-

AGENDA ȘAHULUI
O VICTORIE PRESTIGIOASĂ 

Șl CITEVA... SEMNE DE ÎNTREBARE
Meciul de șah dintre echipele femi

nine ale României și Ungariei s-a în
cheiat, după cum se știe, cu victoria 
formației noastre, la capătul unei lup
te deosebit de aprige. Scor final 
19‘Zr-16‘/2.

în momentul cînd s-a aflat că ju- 
cătoarea nr. 1 a Ungariei, Maria 
Ivanka, va absenta din formația de
plasată la Satu Mare, a devenit evi
dent că gazdele sînt favorite în aceas
tă întrecere. Aceasta o indica, de alt
fel, și media coeficientului Elo a echi
pelor: România — 2197; Ungaria — 
2151.

Diferența de 46 puncte în favoarea 
româncelor, pronostica (conform ta
belelor calculatorului electronic) o 
victorie cu scorul de 20—16, rezultat 
infirmat doar cu... un punct.

Antrenorul formației ungare, Fe- 
renez Jenei, declara după meci: „A 
fost o luptă foarte strinsă în primele 
patru tururi. Apoi, în turul 5, decisiv 
pentru întreaga întîlnire, formația 
română — mai omogenă — a luat un 
avans practic de nerecuperat. Pregă
tirea mai bună pentru jocul la alb a 
fost — cred eu — punctul forte al 
formației dv. Elevele mele s-au sți- 
praapreciat — probabil — după vic
toria Ia scor repurtată în fața Iugo
slaviei. Meciul, în totalitatea lui, a 
fost interesant și deosebit de util44.

Victoria aceasta, repurtată în fața 
uneia dintre cele mai bune echipe ale 
lumii, reprezentanta unei mișcări șa- 
histe deosebit de puternice, este — 
desigur — prețioasă și onorantă. Ne 
bucură revenirea in formă a Elisabe- 
tei I’olihroniade și a Suzanei Makai 
(după comportarea mai puțin conclu
dentă la Oradea), de bun augur înain
tea turneelor zonale. Scorul lor — 4‘/2 
puncte din 6 — crește în valoare șl 
prin calitatea jocului care l-a deter
minat.

Se menține ca un element de bază 
ai reprezentativei, ieșanca Margareta 
Perevoznic, care confirmă bunul re
zultat obținut recent in Polonia.

In schimb, Gertrude Baumstark, 
un „pion44 foarte important al echi
pei, a apărut obosită șl oarecum ne
sigura. Probabil că ea a jucat prea 
mult în ultima vreme și o perioadă 
de odihnă înaintea „zonalului44 o va 
readuce la forța recunoscută.

Și tot un moment de oboseală tra
versează, se pare, Margareta Mure- 
șan și Margareta Teodorescu, ambele 
capabile de prestații superioare.

Deosebit de îmbucurător este rezul
tatul junioarelor. Dana Nuțu și Ligia 
Jicman au adversarelor lor

(Urmare din pag. 1)

„CUPA PRIETENIA"

O. Nistor, R. 
Cîrlan, V. Grecii

LA GIMNASTICA

CORNEL,

formației 
urmată în 

Batiz și

tenis 
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spor-

elevi 
au

au intrat

SILVIA MARGINEANU, COPȘA MICA. 
Așadar, la Copșa Mică, o inimă mare — 
a dv. bate' pentru echipa de fotbal 
Dinamo. Dar ați vrea ca formația dv. 
favorită să joace de la începutul și pînă 
la sfîrșitul campionatului cu același elan, 
cu aceeași forță, dv., suporterii, suferind 
poate, mai mult decit jucătorii, la orice 
înfrîngere

de Școala

organizat, 
cu Școala 

Gheorghe, 
rezervat 

laureații :

pe
800

generale 
la tradiționala 

a sportului

Sf. 
concurs 

Iată 
— Ferdinand Nagy 

15—18 ani —

DRAGAȘANI. 
este imposibil 
privind rezul-

,Cupa 23 August“. 0 
------- SPORTULUI 

La Roșiorii 
stadionul 
de

CORESPONDENȚI : I. Mîn- 
drescu, N. Costin, I. Iones- 
cu, N. Sbuchea, Gh. Briotâ, 
M. Topolschi și T. Negulescu.

T1TI CIUPERCA, ALEXANDRIA. In esen- 
ță, în scrisoarea dv., bine argumentată, 
considerați că, între articolul de regula
ment care precizează că momentul de
terminant pentru penalizarea unul jucător 
pentru ofsaid este clipa cînd îi este tri
misă mingea de către un coechipier și 
acel articol care vorbește despre nepena- 
lizarea poziției de ofsaid, dacă mingea 
a fost atinsă sau jucată ultima oară de 
un adversar, există o contradicție de... 
timp. Este o problemă care a șl creat 
greutăți arbitrilor, teoria (precizările 
F.I.F.A.-ei) nefiind totdeauna ușor de 
tradus în practică. Chestiunea ridicată de 
dv. a mai fost discutată, de altfel, de 
competența șj prompta reacție a arbitri
lor depinzînd fnterpretarea exactă a in
strucțiunilor F.I.F.A. Poate că o nouă 
discuție n-ar fi, totuși, inutilă, înaintea 
noului sezon competițional. Bineînțeles, 
insă, că ea n-ar putea avea loc în ca- 

acestei rubrici. 

rora au apărut și s-au evidențiat 
cîțiva hocheiști mai tineri (Vișan» 
Olenici), printr-o crescută capaci
tate de rezistență la efort, prin 
siguranța celor doi portari (V. 
Netedu și Gh. Huțan). în timpul 
turneului s-au efectuat și cite va an
trenamente, în cadrul cărora s-a 
insistat asupra omogenizării noilor 
linii de atac, pe menținerea unei 
pregătiri fizice ridicate.

In încheiere, cîteva amănunte 
referitoare la echipă. In poartă au 
jucat, în mod egal, Netedu și Hu- 
țan, ambii comportîndu-se bine. 
Cele trei perechi de fundași, mai 
puțin sigure ca de obicei se pre
zintă astfel : Ioniță — Justinian, 
Antal—Gali, Țone—Moroșan. După 
cum se vede vechiul internațional 
Varga a cedat locul unor hocheiști 
mai tineri, iar atacantul Moroșan 
a fost.... reprofilat. Liniile de atac 
au avut următoarea alcătuire : 
Pana — Gh. Huțanu — Gheorghiu; 
Nistor — Tureanu — Herghelegiu 
(ultima formulă și cea care a dat 
depline satisfacții) ; Vișan — Ole
nici — Pisaru (V. Huțanu), linia 
„puștilor", a celor mai plăcute

(Kas — 2070 Elo și Csonkics — 2015) 
doar patru remize, cîștigind cu sco
rul de 10—2! Adăugind la aceasta ex
celenta evoluție în campionatul națio
nal (9 puncte din 10), a unei alte ju
nioare, Judith Kantor, vedem că șa
hul nostru feminin se sprijină pe o 
rezervă valoroasă de cadre tinere, ca
pabile de pe acum să bată la poarta 
primului eșalon. Ceea ce, în privința 
șahului masculin, nu se poate spune 
deocamdată...

Valeriu CHIOSE
2—14 august, la Pitești 

TURNEU INTERNATIONAL 
DE JUNIORI

Mai bogată ca oricînd, în acest 
activitatea șahiștilor noștri continuă. 
Săptămîna viitoare, la Pitești, va în
cepe un turneu internațional de ju
niori (jucători născuți pînă la 31 de
cembrie 1956). Concursul va reuni 12 
concurenți din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, R.F. Germania, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România.

Pe adresa federației au și venit 
primele confirmări. Astfel, din Bulga
ria va lua parte Valentin Lukov, din 
Polonia — Franciszek Borkowski, .din 
R.F.G. — Jiirgen Marschner.

Țara noastră va fi reprezentată de 
proaspătul campion național de ju
niori, A. Negulescu, precum șl de ta- 
lentații jucători Mărășescu, I. He- 
geduș și A. Buzbuclii.

an,

te. In aceste condiții, sportivii so
vietici au dominat net întrecerile 
de dimineață, detașîndu-se comod 
de toți ceilalți adversari și anun- 
țîndu-se, totodată, drept principa
lii candidați la locul I pe echipe. 
Cu toate eforturile sale, formația 
R. D. Germane n-a reușit să pe; 
ricliteze cu nimic poziția echipei 
sovietice, contribuind, însă, sub
stanțial la reușita spectacolului 
sportiv. Formația secundă a Româ
niei (V. Ciurdar, ~ 
Bugarschi, Gh.
și D. Nemeth) s-a dovedit prea 
fragilă pentru forța adversarilor, 
prezentîndu-se modest.

șl o

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Mulți an
trenori de fotbal au fost schimbați peste 
noapte, dar s-a donstatat 
instabilitate a antrenorilor 
rile unei echipe. Acestora 
adresați o epigramă :

oarecare 
de culo- 
urmâ, le

O măsură de rigoare. 
Cu efect, cred, pozitiv : 
Cînd adoptă vreo culoare, 
Să le dea cu... „fixativ**.

I
Nu se 

este un
MIRCEA DOGARU, BRAȘOV, 

poate spune că Forest-Hills-ul 
turneu mai „mic" decît Wimbledonul, 
ambele întrunind, de regulă, cele mal

surprize, prin subtilitatea combina
țiilor.

După cum se vede, vești multe 
de la echipa noastră reprezentativă 
de hochei și ceea ce este mai

ÎNNOIRILOR!

GHEORGHE huțanu

ESSHy|

«f --

important — vești 
acum, in preajma 
limpic. (C. A.).

bune, mai ales 
unui sezon o-

ASOCIAȚIILE SPORTIVE VOINȚA DIN JUDEȚUL ARGEȘ LA 25 DE ANI

Ing. SANDU 
Chiar prin scrisoare, îmi 
să furnizez atîtea date, 
țațele și jucătorii Politehnicii lași, de la 
înființare și pînă acum. Este bine ca dv. 
să faceți o triere a întrebărilor, oprin- 
du-vă la cele care vă interesează mal 
mult.

O carte foarte valoroasă

„JOCURILE OLIMPICE
PARTICIPAREA SPORTIVILOR 

ROMANI"
Avem toate temeiurile să spunem 

că s-a îmbogățit nu numai bibliogra
fia olimpică românească, ci și cea 
mondială. Puțini sînt autorii (și aus
triacul Erich Kamper e probabil frun
tașul lor) care să se fi aplecat cu 
atîta sirguință, curiozitate științifică 
și perseverență asupra realităților lu
mii olimpice, pînă la cele mai deta
liate date — ceea ce relevă nu nu
mai rivnâ statistică, ci și puternic in
teres istoric.

Volumul .Jocurile Olimpice — parti
ciparea sportivilor români" — recent 
prezentat în librării de Editura Sport- 
Turism — este opera migăloasă a u- 
nui colectiv pasionat, coordonat de 
fostul secretar general al Comitetului 
Oiimpic Român, Anghel Vrabie, și din 
care mai fac parte Maria Bucur-lo- 
nescu, Vlad Dogaru și Dan Popper.

In ciuda titlului (restrictiv), avem 
de a face cu un adevărat „hand
book" al olimpismului, pe care-l ates
tă următoarele capitole mari ale căr
ții : Fenomenul olimpic (esență, ca
racteristici, organizare), De la Olim
piadele antice la 
moderne, România 
etc.

Dar dincolo de 
o extrem de valoroasă cercetare 
domeniul începuturilor olimpice 
țara noastră), dincolo de prezentarea 
(adesea exhaustivă) a structurii, a 
fondului de idei și de forme apar- 
ținind lumii olimpice și în primul rind 
Comitetului Internațional Olimpic, 
partea cea mai de preț a noii cărți

Jocurile Olimpice 
în familia olimpica

excursul istoric (cu 
în 
in

de 
de

a condiții- 
și o serie 
linia spor-

ferite terenuri simple. Au fost, 
asemenea, formate peste 500 
cadre tehnice (instructori, arbitri, 
antrenori).

Ca o urmare firească 
lor create s-au obținut 
de rezultate bune și pe _ .
tului de performantă. In asocia
țiile Voința s-a ajuns, de la 3, la 
16 secții pe ramură de sport, in 
care activează aproape 600 de 
sportivi legitimați. Sportivii coope
ratori argeșeni au cucerit, in a- 
cest interval, peste 30 de titluri 
de campioni in cadrul Voințiadei, 
numeroase titluri de campioni de

FLOAREA PRIETENIEI44 
LA CICLOTURISM. Peste 100 
de pionieri din județul Su
ceava au luat startul într-o 
interesantă întrecere pe bici
clete, străbătînd localitățile 
Rădăuți, Moldovița, Cîmpu
lung Moldovenesc, Vatra Dor- 
nei, Broșteni, Stulpicani, Făl
ticeni și Suceava. Primele 
trei locuri au fost ocupate de 
echipele „Săgeata44 Vatra Dor- 
nei, „Moldovia“ Fălticeni și 
„Zimbrul" Paltin. • CEA 
DE A TREIA EDIȚIE A „CU
PEI DIANA14, rezervată fete
lor, a angrenat în etapa pe 
asociații aproape 2 000 de ti
nere din Brăila. Disputele fa
zei municipale s-au încheiat 
cu victoria Tudoriței Clinei 
(Voința) la cros, Zamfirei 
Mormocea (Voința) la popice 
și a echipelor Voința ia 
handbal și volei. • 96 DE
COPII, care au frecventat 
cursurile de învățare a îno
tului, organizate ’ 7
sportivă Sibiu în bazinul a- 
coperit „Neptun44, 
în posesia „brevetului de îno
tător44. De curînd, a început 
un nou ciclu de învățare a 
înotului, la ștrandul C.S.M. 
din localitate. • CAMPIONA
TUL DE FOTBAL AL ZONEI 
HAȚEGULUI, la care au par
ticipat 12 echipe, a luat sfîr- 
șit cu succesul ’ 
Streiul Boșorod, 
clasament de C.A.P.
Voința Sălaș. ® TINERI TE- 
NISMANI IN ÎNTRECERI. Co-

i

SÎMBĂTĂ

HANDBAL. Palatul Sporturilor 
șl Culturii, jocuri în cadrul „Tro
feului Carpați": ora 17.30: Româ
nia n — Iugoslavia (masculin) ; 
ora 18.45: U.R.S.S. — R.D. Germa
nă (feminin) ; ora 20: România I 
— Cehoslovacia (feminin).

TIR. Poligonul Tunari, Campio
natul armatelor prietene și Cam
pionatul național al seniorilor: 
ora 8.30 — pistol viteză (manșa a 
doua); poligonul Dinamo, ora 
8.30 — pușcă cu aer comprimat,

I
■

11

>

ni se pare cea consacrată tabelelor 
statistice (chiar dacă la prima ve
dere ele par exagerat de dezvol
tate). Sîntem siguri — cunoscînd a- 
ceste cercuri — că amănunțirea cifrică 
a fiecărei ediții a Jocurilor Olimpice 
moderne va stîrni interes și peste ho- 

Precum fiecare „olimpic” român

se va bucura regăsindu-se în această 
prima și unică listă alfabetică a tu
turor sportivilor noștri care au parti
cipat vieodată la Jocurile de iarnă 
sau de vară, (vib)

5
1

zonă, 
nești.
marcat în aceste activități se nu
mără : Gh. Badiu, Gh. Piritei, 
I. Mareș (box), N. Badiu (șah), V. 
Vilceanu (orientare turistică), L 
Arsene (popice) — din Cîmpulung 
Muscel, N. Badea, V. Petrescu, Gh. 
Cojocaru (popice), V. Amzărescu 
(șah), A. Păuna (handbal), I. Man
eta (schi), N. Balaus (tenis de 
masă) — din Pitești.

județeni, municipali. orășe- 
Printre cei care s-au re-

Alexandru MOMETE
coresp. județean

misia județeană 
Covasna a 
colaborare 
tivă din 
un reușit 
juniorilor. 
13—14 ani 
(Sf. Gheorghe), 
Reka Varga (Sf. Gheorghe) și 
Laszlo Herszenyi (Gheor- 
ghieni) • NOI TERENURI DE 
SPORT. In municipiul Tul- 
cea, membrii asociațiilor 
sportive „Autotransport* 1* și 
„Electronul44 au amenajat, în 
orele lor de răgaz, cu spri
jinul conducerilor întreprin
derilor respective, două baze 
sportive simple, pentru fot
bal, volei și handbal. Aceste 
terenuri au fost inaugurate 
odată cu declanșarea popu
larei competiții de masă do- 

/'ll "* ~ “** *

Se împlinesc 25 de ani de la 
crearea primelor unități ale coo
perației meșteșugărești in județul 
Argeș. Pe lingă realizările econo
mice remarcabile obținute in acest 
sfert de veac, este de menționat 
și activitatea sportivă desfășurată 
in cadrul asociațiilor sportive Vo
ința din Pitești. Cimpulung Mus
cel, Topoloveni și Curtea de 
Argeș.

In diversele competiții de masă, 
au fost angrenați anual mii de co
operatori, ucenici, precum și 
membrii familiilor cooperatori
lor meșteșugari. Baza materială a 
asociațiilor Voința s-a dezvoltat și 
s-a consolidat. Au fost construite : 
complexul sportiv din Pitești, 
popicăria din Cîmpulung Muscel, 
s-au amenajat pentru activitatea 
recreativ-distractivă 10 cluburi, di-

în fața acestei situații ne aștep
tam — firește ! — ca măcar prima 
reprezentativă să ne aducă satis
facții. Dar, din păcate, Kurt Szilier 
și coechipierii săi au evoluat de
parte de posibilitățile obișnuite, 
neconvingător, clasîndu-se abia pe 
locul IV, ceea ce reprezintă un re
zultat slab. Reuniunea de după- 
amiază nu a modificat situația în 
primele trei locuri, clasamentul pe 
echipe arătînd astfel: 1. U.R.S.S. 
277,35 p, 2. R.D. Germană 269,40 p, 
3. Ungaria 263,70 p, 4. Polonia 
261,55 p, 5. Bulgaria 261,25 p, 6. 
România I 259,60 p, 7. Cehoslovacia 
259,05 p, 8. Cuba 253,55 p, 9. Româ
nia II 249,55 p.

Sîmbătă sînt programate întrece
rile fetelor, iar duminică diminea
ța finalele pe aparate.

PETRE GHEORGHE, FĂGET. Am notat, 
în 1966, golul victoriei înscris de Petrolul, 
în meciul cu Rapid, direct dintr-o lovi
tura de colț executată de Dridea |l. Dar 
n-am notat și colțul din care s-a marcat, 
nebănuind că acest amănunt ar fi inte
resant pentru cineva. Mai ales, după 
9 anii

LIVIU CHIVIRIGA, BUCUREȘTI. In ge
neral, în cupele europene de fotbal, ca 
și în alte competiții tur-retur, echipele 
preferă să susțină primul meci în depla- 

avind astfel posibilitatea să abor- 
cei de-al doilea meci în... cunoș- 
de cauză. Dar lucrurile pot fi prî- 

și printr-o prismă inversă, echipa 
susține cel de-al doilea joc acasă 

trebuind, de multe ori, să înceapă me
ciul în fața unei tabele de marcaj care, 
în minutul 1 arată 2—0 sau chiar un 
scor și mai categoric pentru adversari.

sarbatoar'ea
ȘCOLAR. 
Vede, 
peste 
școlile 
cipat 
bătoare 
lar“. Cu acest prilej, un an
samblu de peste 500 de băieți 
șl fete au prezentat frumoa
se exerciții de gimnastică, 
iar apoi au avut loc întreceri 
de fotbal, handbal, alergări în 
saci și alergări de viteză.

de 
Rova, 

din 
parti- 
„Săr- 

șco-

s
DUMINICĂ

HANDBAL. Palatul Sporturilor 
și Culturii, jocuri în cadrul „Tro
feului Carpați“: ora 17.30: Româ
nia n — U.R.S.S. (feminin); ora 
18.45: Iugoslavia — Cehoslovacia 
(masculin); ora 20: România I — 
U.R.S.S. (masculin). jl

TIR. Poligonul Tunari, Campio
natul armatelor prietene și Cam
pionatul național al seniorilor, ora 
8.30 — armă liberă calibru redus 
3X40 f, pistol liber; poligonul Di
namo, ora 14 — pistol cu aer com-
primat. La ora 17, pe poligonul



CE DĂM SPORTULUI?
CE PRETINDEM DE EA SPORT ?

SEMNIFICAȚIA RELAȚIEI
INSTRUCȚIE- EDUCAȚIE
Intre munca de pregătire tehnică și cea de educare a spor

tivilor există o legătură indestructibilă, o intercondiționare 
fundamentală. Rezultatele obținute de sportivi în ramurile 
pe care le practică, oricare ar fi ele, sînt în ultimă instanță 

și o concretizare a raportului în discuție. Dealtminteri, contopirea 
celor două noțiuni într-o sintagmă, devenită uzuală, proces instruc- 
tiv-educativ, exprimă limpede și sintetic această obligatorie inter
ferență.

Foarte mulți dascăli din domeniul sportului o interpretează 
exact și țin seamă de ea în activitatea pe care o desfășoară, știind, 
că, in acest fel, tot ceea ce se ostenesc să clădească nu se va nărui 
într-o bună zi. Și. sînt tineri care, ei înșiși preocupați de viitorul 
lor sportiv și profesional, nu se abat cu nimic de Ia îndrumările 
și sfaturile educatorilor lor, le solicita adesea sprijinul în mo
mente de cumpănă. Perfecta îmbinare de către dascăli a laturilor 
instructivă și educativă, dar și deplina comunicabilitate 
aceștia și elevii lor constituie fundamentul obținerii celor 
bune roade îngăduite de calitățile naturale ale fiecăruia 
sportivi.

Dar,, deși îndeobște cunoscută influența — de cele mai

5i

între 
mai 

dintre

___ ____ __________ _ multe 
ori hotărâtoare — pe care latura educativă o exercită asupra pre
gătirii tehnice, cadrele de specialitate : antrenori, profesori de 
educație fizică, instructori și activiști din asociații și cluburi spor
tive îi acordă adesea o atenție infimă, reducindu-i sfera la punc
tualitate, la respectarea indicațiilor privitoare la antrenamente. 
Abia atunci cind își dau seama de o schimbare bruscă în viata 
acestora, în eoaduita lor, în atitudinea fată de pregătire, de 
muncă, abia atunci cind descoperă că sportivii au apucat pe un 
drum lăturalnic eticii, cu repercusiuni grave, uneori ireparabile, 
asupra viitorului lor sportiv, abia atunci educatorii se întreabă 
ce s-a intimplat. Și, in unele cazuri,, nici măcar nu se gîndesc la 
propria culpă, aceea de a fi participat la devierea sportivului de 
la drumul cel bun printr-o vinovată... inactivitate pe plan educa
tiv ! Cit de trist este, totuși, să constați că tineri din lumea spor
tului. purtind harul viitorilor mari campioni, își întrerup pre
matur drumul hărăzit din pricina unor alunecări spre fapte cu 
nuanțe penale !

Documentele de partid referitoare la activitatea sportivă pre
cizează clar rolul și locul pe care trebuie sâ-1 dețină munca de 
educație in contextul pregătirii generale a tineretului sportiv. 
Le-au pătruns, oare, toți educatorii adevăratul sens 1

Aurelian BREBEANU g

SA FII BUN SPORTIV,
TREBUIE SA

...Purtăm o discuție cu tova
rășul Emilia.n Pîrvu, șeful ate
lierului aparate speciale de preci
zie de la întreprinderea 
nieă fină din Capitală, 
ședințe al asociației 
„Mecanică fină".

— Conduceți o secție 
după cum am'- aflat, lucrează toți 
fotbaliștii echipei întreprinderii. 
Cum se explică această pre
zență ?

— în urmă cu doi ani aveam 
o echipă care „se zbatea" unde
va rn campionatul de sector. Re
zultatele erau slabe, fotbaliștii 
făceau pe vedetele și nimeni nu 
era mulțumit de .reprezentan
ții noștri". Ne-am gîndit atunci 
ia o serie de acțiuni care să 
ducă la redresarea echipei. Și 
una dintre ele a fost aceea de a 
concentra întreaga echipă intr-o 
secție. Pentru a califica toți ju
cătorii, pentru a ne putea ocupa 
mai atent de educarea lor..

Din povestirea tovarășului Pîr
vu (fost jucător de fotbal în 
echipa întreprinderii) reținem că, 
în urmă cu doi ani — dată fiind 
situația amintită — organizația 
de partid a convocat o ședință, 
în care atît echipa cît și condu
cătorii ei au fost criticați, ară
ți nd u-li-se că nimeni nu- este de 
acord cu ceea ce se întîmpla. 
„Este in joc, la urma urmelor, 
prestigiul întreprinderii noastre" 
— s-a spus atunci. Au urmat în- 
tîlniri cu sportivii, discuții orga
nizate între susținătorii din uzi
nă și fotbaliști, s-au făcut pro
puneri. Ca un leit-motiv apărea 
ideea : dorim să avem sportivi 
buni, dar nu numai atit. Fiecare 
trebuie să fie mai intii un om 
de nădejde, meseriaș bun, să se 
bucure de stima și prețuirea ce
lor din jur.

în acea perioadă s-a hotărît ca 
toți membrii echipei de fotbal să 
lucreze într-o singură secție, iar 
muncii educative în rîndul a- 
cestora să i se acorde o foarte 
mare importanță. întreprinderea 
voia — o spuseseră atîția — 
sportivi demni de respect.

— Și ce s-a întâmplat în con
tinuare ? întrebăm. Ce rezultate 
s-au obținut ?

de meca-
vicepre- 
sportive

în care,

„In toate ramurile sportive trebuie întronată o atmosferă de muncă 
temeinică, îndîrjită, conștiincioasă, de seriozitate, de mobilizare cu 
înaltă responsabilitate și exigență a tuturor factorilor pentru îndepli
nirea riguroasă a programelor de pregătire, pentru obținerea unor per
formanțe sportive de nivel mondial".

(Din Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU par- 
ticipanților la Conferința pe țară a mișcării sportive)

O REDRESARE MULT AȘTEPTAT/
în viața unui vrednic și apre

ciat antrenor, prof. Nicolae Vi
zitiu, între ieri și azi a interve
nit, aproape pe nesimțite, o ne- 
d-orită schimbare. Ieri însem- 
nînd victorii în lanț, ale echipei 
sale de rugby, cea care repre
zintă culorile Clubului sportiv 
școlar di-n București, 
campioană de juniori 
azi echivalînd cu un 
sat loc 4, după două 
scoruri 
4—20- cu Școala sportivă 
București și 9—19 cu
Constanța...

Ce a determinat acești 
înapoi ai tinerilor rugbyști pre
gătiți die antrenorul sus-amintit? 
In principal, așa cum, de alt
fel, a ținut să ne mărturisească 
(nu fără o oarecare jenă), un 
început de blazare. Sună desi
gur straniu o asemenea afirma
ție venită din partea unui teh
nician în plină vigoare, cu mari 
calități, cu o recunoscută capa
citate organizatorică și 
de muncă, cu rezultate 
i-a-u creat o „carte de 
de invidiat, pînă nu de 
Intr-adevăr, să nu uităm că 
prof. Vizitiu s-a aflat la cîrma 
echipei de juniori a României, 
campioană continentală, că îm
preună cu un alt apreciat an
trenor, prof. Cornel Munteanu, 
el a plămădit multe talente 
le-a asigurat promovarea în 
mâții din primul eșalon al 
niorilor. De bună seamă

de 9 ori 
a țării; 

controver- 
eșecuri la 

inadmisibil de severe : 
nr. 2 
Farul

N-AJUNGE

pași

putere 
care 

vizită" 
mult.

și 
for- 
se- 
că

FH SI OM RESPECTAT!»
bocanc" este de-ajuns pentru a 
te chivernisi, ne-a dat și nouă 
destule probleme. Fane Costea, 
cind a auzit că nu poate juca 
fotbal decît dacă se înscrie și 
la școala de calificare, a dat bir 
cu fugiții, ajungind pină la Bo
toșani. Dar s-a întors. Azi, este 
ajustor și se integrează bine în 
coleetiv. La fel Mielu Feștchiu, 
junior talentat care tot făcea curte 
unei echipe din Lehlîu. și mai 
puțin muncii. Azi, e frezor și 
putem spune despre el că este 
unul dintre oamenii foarte seri
oși. Sau 
om de 
echipă.

Munca 
echipei de fotbal (susținută de 
către Biroul organizației de par
tid, organizația U.T.C. și 
cat, de însăși conducerea 
prinderii) a dus, firesc, la 
tate foarte bune. Astăzi, 
sportivii din această formație se 
spune: ,-Sînlwn mîndri de ei. 
Sînt sportivi apreciați, buni me
seriași, oameni respectați la lo
cul de muncă și pe teren". Ală
turi de cei la care ne-am refe
rit se mai evidențiază, pe plan

Paraschiv Stan, devenit 
bază în producție, în

educativă, în rîndul

siindi- 
între- 
rezul- 
despre

profesional și sportiv, ajustorii 
Gh. Iancu, Mircea Ion, Tudor 
Stoicin („inima echipei", golge* 
terul seriei, un om despre care 
se spune că muncește în produc
ție cit trei), Mircea Ion, căpita
nul (fratele lui Ion Ion de la 
Steaua), strungarul Dumitru 
Voicu ș.a. înainte de a pleca 
din întreprindere i-am pus lui 
Octavian Țapu (antrenorul, de 
care ni s-a vorbit, de asemenea, 
elogios : „Este muncitor gravor 
la noi. Bun tehnician sportiv și 
cu simț pedagogic") următoarea 
întrebare : „Ce a realizat eehipa 
dumneavoastră in ultimii doi 
ani ?“ Si răspunsul a fost mai 
mult decît edificator :

— In tot acest răstimp am a- 
vut, pe terenul de joc, o singură 
abatere soldată cu o suspendare 
de o etapă, pentru o simplă al
tercație. Urmarea a fost că din 
„sector" am promovat în „pro
moție", iar în această vară în 
categoria „onoare". Am termi
nat întrecerea cu 4 puncte avans 
față de Medicina, cu un golave
raj de... plus aproape 50.

Modesto FERRARINI

• REVENIRE ÎNCUNUNATA CU LAURI. Cu doi ani în 
urmă, cunoscutul luptător la ,,libere". Petre Poalelungi, 
o abandonat activitatea competițională. Dar sportul în
drăgit, pe caie l-a practicat ani în șir și care i-a adus 
nenumărate satisfacții, avea să-l recheme pe luptător în 
arenă. Și, la chemarea sa, Poalelungi nu a rezistat. La 
34 de ani, el a urcat din nou pe saltea. Pregătindu-se 
cu aceeași sîrguință și seriozitate ca în trecut, ,.vetera
nul" a luat parte și la ediția din acest an a campio
natului, încheiată cu cîtva timp în urmă. In fața publi
cului gălățean, Poalelungi avea să demonstreze încă o 
dată clasa sa, îrrtrecindu-și clar toți adversarii și obți- 
nînd laurii învingătorului. In acest fel, el a dat un con
vingător exemplu de dăruire față de sport, de muncă 
conștiincioasă, de tenacitate și perseverență. Un exem
plu binevenit și, sperăm, folositor pentru mai tinerii săi 
parteneri, dar și pentru toți ceilalți sportivi.

• INDIFERENTA ? In penultima etapă a campionatului 
Diviziei A de rugby, jucătorul Anton Ciocan (Gloria) a 
fost eliminat de pe teren. Fără a fi observat de arbi
tru, ei a reintrat în joc, impiedicind, în faza imediat 
următoare, realizarea unei încercări de către rugbyștii 
de la Constructorul Buzău. Urmarea? Contestații, an
chetă, ședință de analiză, rejucarea meciului. Intr-un 
cuvînt: timp pierdut inutil de mai mulți oameni, cheltu
ieli suplimentare. Amintind că sportivul menționat a 
mai figurat pe ,,ordinea de zi** a ședințelor comisiei 
de disciplină, ar fi fost cazul ca clubul să intervină ho
tărî t. Dar, pînă acum, nu am fost informați de măsu
rile luate. Așteptăm...

• CURSĂ CONTRACRONOMETRU. Printre sportivii ale 
căror aînduri se îndreaptă sore Olimoiada de la Mont-

asemenea performanțe trebuiau 
să-l angajeze și mai ferm în 
activitatea instructiv-educativă.

Este neîndoielnic însă faptul 
că, după șirul de succese din 
anii precedenți, în activitatea 
prof. Vizitiu a intervenit o oa
recare tendință de comoditate 
și de infatuare. încă din ianua
rie, după cum se semnalează 
într-un raport al conducerii clu
bului, s-au constatat unele Scă
deri în procesul de antrenament, 
condus de acest antrenor. Ar 
fi fost de dorit ca lucrurile să 
se schimbe, să ia o turnură po
zitivă, să apară un reviriment. 
Nu s-a intimplat așa. Iar rezul
tatul s-a văzut limpede : cu 
toate că prof. Vizitiu a antici
pat, în toamnă, la startul ediției 
1974/75 a campionatului de ju
niori că se va menține în bă
tălia pentru locurile 1—2, pro
nosticul său nu s-a adeverit.

Au apărut totodată și cîteva 
semne care denotă o lipsă de 
fermitate și de ținută pedago
gică vizavi de elevii săi, lucru 
care nu-i era caracteristic : a 
tolerat ca unii dintre jucători 
să fumeze și, apoi, la rugămin
tea unor sportivi a admis, cum 
recunoaște singur, să 
băuturi alcoolice (fie ____
chiar cîteva sticle de... nevino-

includă 
acestea.

rată bere) in meniul stabi 
Să recunoaștem deschis : peni 
niște tineri, pentru sportivi 
plină formare, comportarea î 
trenorului, maniera sa de 
țelegere", nu constituie un b 
exemplu.

Au apărut în același tiu 
fricțiuni între antrenor și cc 
ducerea clubului. Omul discip 
nat, exigent cu el însuși ca 
era cîndva prof. Vizitiu a d 
venit agresiv, necontrolat 
limbaj.

Se înțelege că debusola®
morală a acestui antrenor (ca 
a necesitat și un avertismej
din partea Consiliului Munk 
pal București pentru Educai 
Fizică și Sport, pentru slal 
activitate instructiv-educa th
în- cadrul secției de rugby 
Clubului sportiv școlar) poate 
remediată. Acest lucru depiru 
numai de el ! Și va fi posibi 
dacă analizîndu-și lucid slăld 
ciunile, prof. Nicolae Vizitiu i 
redeveni cel care- a fost dinte 
deauna : un tehnician cu o 
preciabilă capacitate profesi 
nală, un entuziast propagator 
rugbyului (sport pe care îl îi 
drăgește din anii, copilăriei), dl 
și un exigent pedagog.

liberiu STAMA

DIAMANT NEȘLEFUI1
Cu vreo 15 ani în 

urmă, in sala de box 
a „Tinărului dinamo- 
vist" s-a prezentat un 
băiețel vioi, zburdal
nic. Voia să devină 
„boxer" la Dinamo. 
Numele lui ? Sandu 
Mihalcea. Antrenorul 
Eugen Furesz l-a pri
mit printre elevii săi. 
După o scurtă pe
rioadă, apreciatul teh
nician a Întrevăzut în 
tinărul său elev o 
mare speranță pentru 
boxul românesc. In 

' consecință, antrena
mentele au sporit in 
intensitate. Curînd au 
venit primele meciuri 
și primele succese. 
Tinărul sportiv pro
mitea și se ținea 
treabă. Titlurile 
campion național 
juniori aveau să 
cununeze eforturile ta
lentatului pugilist și 
ale antrenorului său, 

confirme speran
țele puse 
Mihalcea. 
movat in 
prezentativ 
face deplasări peste 
hotare. Este trecut in 
secția „mare", unde 
lucrează cu antrenorii 
emeriți Constantin 
Nour și Titi Dumi
trescu. Devine un bo
xer cunoscut, posedă 
lovituri extrem de 
puternice și este te
mut in orice partidă 
Dar, succesele par

de 
de 
de 

în-

să
in 
Este 
lotul 
cu

Sandu 
pro- 

re- 
care

litote, Tr. Dinuț — cei doi cicliști se remarcă printr-o 
comportare fără reproș, prin voință, prin strădanii deo
sebite în pregătire, ceea ce ne face să privim cu în
credere viitoarele lor evoluții”.

gătiră corespunzătoare. „Este un exemplu tipic de de
zinteres din partea clubului față de munca sportivilor 
secției — ne-a spus antrenorul lotului național, Gheorghe 
Tomiuc — ale căror strădanii personale nu sint sufi
ciente". Lipsa unui antrenor, a unei preocupări mai 
atente față de viitorul acestei grupări unde exista 
elemente bune, ar trebui să dea de gindit conducerii 
clubului.

• DELĂSARE. Și la ultima ediție a campionatului de 
pentatlon modern, componenții echipei C.S.U. Tg. Mureș 
au arătat că dispun de calități, dar sini lipsiți de pre-

>man). Natalia

să-i dea o 
doză de 
Prieteni 
il invită 
des la

prea mare 
ingimfare. 

de ocazie 
tot mai 

o „bere".
Apoi fumatul intră in 
obișnuință. La antre
namente, din ce in ce 
mai pretențioase, par
ticipă fără entuziasm. 
A început să devină 
irascibil, nereceptiv la 
sfaturile antrenorilor. 
$i decăderea se de
clanșează. Clubul Di
namo încearcă totul 
pentru a-l aduce pe 
adevăratul drum. Dis
cuțiile purtate cu pre
ședintele clubului, cu 
antrenorii săi lăsau 
impresia că totul va 
reveni 
Pină la 
„prietenii' 
influență mai mare. 
In această situație, 
este exclus din secție. 
Un an dispare din lu
mea boxului. S-a apu
cat să joace fotbal. A 
revenit la box... An
trenorul emerit Ion 
Stoianovici și clubul 
Metalul București fac 
o ultimă încercare 
pentru recuperarea lui 
Sandu Mihalcea. 11 
cooptează in secție, il 
înscriu in competiții, 
chiar la „Centura de 
aur" (ediția din acest 
an), dar Mihalcea a 
rămas doar omul pro
misiunilor. Abaterile 
de la disciplină, lipsa 
de la antrenamente

la normal, 
urmă, însă, 

M au avut o 
mai 

aceas-tă ;

viața nesportivă dej 
neau atitudinea s 
Din speranța boxul 
de acum 10 ani nu 
mai rămas nimic 
ciuda tuturor efort 
rilor, diamantul nu 
putut fi șlefuit și t 
ce a fost bun in 
s-a irosit.

A urmat exclud 
rea și de la Mctah 
Boxul, despre ca 
Mihalcea spunea i 
înseamnă viața li 
este, se pare, doar 
amintire.

A uitat oare Sanc 
Mihalcea aplauzele s: 
porterilor, a uitat ct 
vintele și încurajări 
antrenorilor, a uit 
răsunetul victoriile 
realizate, și-a uitat c 
legii de 
nală ce 
în orice 
titlul de 
taș ? La 
vit am 
cuvinte 
fostul 1 
Mihalcea. Cronicar 
încearcă acum regn 
tul că elogiile ce 
le-a adus, cîndva, i 
au fost înțelese de i 
tinăr ce ar fi put 
urca cele mai înal 
trepte in sportul a, 
de frumos care es 
boxul.

Păcat de carate 
diamantului ce nu 
putut fi șlefuit.

echipă nații 
• se mindre. 
: moment < 
> sportiv Jrui

timpul potr 
scris
bune desp 

boxer

num

Sanc

I. PAUL

s-au remarcat în arena internațională ca urmare 
muncii serioase și responsabile la antrenețipente, a < 
ruirii cu care apără culorile naționale.

® MASURI FERME. A adopta o atitudine fermă f< 
de orice abatere, înseamnă a acționa in spiritul eti< 
a respecta principiile și normele de conduită. In ac 
sens se înscriu și recentele măsuri disciplinare lui 
împotriva cicliștilor Nicolae Voican ți Viorel Murinec 
(Dinamo) — suspendați pe doi ani de clubul lor 
pentru absență de la pregătire ți viață nesportivă 
Petre Dolofan (Steaua) — sancționat cu mustrare, 
mind ca la prima 
pentru tendințe de

abatere să fie suspendat 2 ani 
căpătuială.

De peste un deceniu, voleibalii 
componentă de bază a reprezen 

ca.re 
se g

• LONGEVITATE. 
Eugenio Reboc este 
livei naționale. Membră a echipei Rapid, cu 
ctștigat mai multe titluri de campioană, ea 
tinge prin calități moral-volitive, care constituie un p 
manent imbold pentru mai tinerele sale colege.

• SFATURI IGNORATE. Au avut condiții excelente 
pregătire și afirmare în codrul clubului Dinamo Braș. 
au beneficiat de sfaturile competente și obiective I 
antrenorilor, reușind in scurtă vreme să se afirme 
rîndul schiorilor noștri fruntași. Dar, Marian Burchi 
Petre Grigore au căzut sub influența nefastă o ui 
sfătuitori rău intenționați și primii pași spre o vi' 
nesportivă au fost facuți. Au urmat o serie de aba! 
disciplinare. Cei doi au ignorat, insă, intervenția c< 
gilor și antrenorilor, persistind in greșeală și aji 
qind, în cele din urmă, să cadă sub incidența Iq



1
1

obiectivelor fotbalului necesită, 
mari din partea factorilor cu 

în acest sport cu o arie

1
I
I
1
I
I

Realizarea in condițT optime a 
cu fiecare an, eforturi tot mai

’ atribuții — mai mari sau mai mici 
atit de vastâ, cu atît de mulți simpatizanți. împlinirea acestor obiec
tive se află într-o foarte strînsă corelație cu realitățile interne ale 
soccerului nostru și în primul rînd, cu cele ale campionatului divizio
nar A, campionat desfășurat la un nivel necorespunzător dintr-un 
foarte mare număr de motive. Printre cele mai importante se numără 
și fondul scăzut de jucători de valoare.

O problemă mereu actuală, nu ușor de rezolvat, cu numeroase 
implicații în întregul sistem competițional divizionar. Pornind de la 
acest adevăr, vom incerca să dezbatem, in rîndurile de față, citeva 
dintre aspectele mai importante legate de FORMAREA și PROMO
VAREA în eșaloanele superioare a unor elemente capabile să facă 
față cerințelor jocului modern, să contribuie la ridicarea, pe o nouă 
treaptă a acestui sport, considerat ca menținîndu-se la un nivel nesa
tisfăcător, cum s-a subliniat și în Mesajul adresat mișcării sportive de 
către secretarul general ai partidului nostru.

Așadar, despre PERSPECTIVA, despre MÎINE, despre VIITORUL 
fotbalului românesc.

-1

•1*. -i
poarta juniorilor timișoreni (fază din IFoto : Ion MIIlAlCA

Moment de mare tensiune . . . -
finala campionatului republican al juniorilor și școlarilor, Rapid 
C.F.R. Timișoara)

%

PROMOVAR

UN PRIM PAS,
Fiecare an își are lotul său de 

promovări. Și ultimul an competi- 
țional a avut „recolta11 sa, exem
plificată de tabelul alăturat, din 
care am exclus cele trei promo
vate, întrucît ele trebuiau să aducă 
în Divizia A un număr însemnat 
de jucători noi. Ne vom referi nu
mai Ia promovările... neimpuse, 
deși în multe cazuri lansările s-au 
dovedit simple acte de circumstan
ță.

Firește, prima întrebare este da
că cele 63 de promovări ale ulti
mului an s-au făcut în numele 
valorii și în interesul fotbalului 
românesc. Ar fi suficient să ne re
ferim la Crișan, care, nu numai că 
a primit botezul primei divizii, dar 
a ajuns și în echipa națională. A- 
lături de el, îi putem cita pe Mo
raru, Radu II, Cîmpeanu, 
Coslea, D. lonescu, Clipa 
teanul Dumitrescu. Toți,

rilor de 
formale. I 
teștenii < 
jucat im 
prima di 
Schneide 
primă sg 
sau jumd 
oprim nd 
muratele

Peniu, 
și piteș- 
jucători

CORN 
bilanțul U 
loturile J 
faptul că 
națională 
că lansai 
al alcgej 
ren ți ats J 
de antren 
promovări

CENTRELE
DE COPII

Și JUNIORI

O Carențe numeroase
LA ORA STARTULUI ÎN CURSA PENTRU CALITATE

pe filiera procesului de pregătire
Cele 18 divizionare A au rulat 

în campionatul 1974/75 un număr 
total de 426 jucători. 146 dintre a- 

g ceștia au efectuat — la începutul 
g activității lor în fotbal — cel pu- 

țin un an de pregătire în centrele 
de copii și juniori înființate și 

ț finanțate de F.R.F. în ultimul de- 
ceniu. Dacă adăugăm și pe cei 35 
nou ’veniți (Rapid, Sport Club Ba- 
cău și F. C. Bihor) ajungem la 
181, cifră care reprezintă aproape 
jumătate din fondul de jucători al 
primului nostru eșalon. Așa stînd 
lucrurile, se poate spune că, din 
punct de vedere al CANTITĂȚII, 

> rezultatul unor frumoase investiții 
materiale, făcute de forul nostru 
de specialitate, este mulțumitor. In 

g realitate, însă, numărul jucători- 
g lor din prima divizie care pot fi 
§ considerați cu adevărat produse ale 
g centrelor de copii 
g cel puțin trei ani 
g aceste unități — 
g mic, în jur de 110. 
g numărul poate fi 
g făcător, ținînd cont de faptul că

tativ
CALITATIV el este foarte departe 
de ceea ce s-a sperat atunci cînd 
s-au pus bazele acestor pepiniere, 
față de ceea ce se pretinde în 
prezent de la ele. Este foarte ade
vărat, în ultimii 10 ani Rapid l-a 
format și promovat pe Dumitru, 
Steaua pe Iordănescu, Universita
tea Craiova pe Bălăci, F. C. Bihor

rezultatul pare satisfăcător. cunoscute : • neefectuarea unei 
selecții riguroase, pe baza unor 
parametri științifici ; • deficiențe 
serioase pe filiera procesului de 
instruire, principala constituind-o 
nediferențierea pregătirii conform 
grupei de virstă, conform unor in
dici morfofiziologici exacți ; •
lipsa de fermitate și continuitate 
în folosirea unor metode specifice

sau
An- 

Și

și juniori — cu 
de pregătire în 

este mult mai 
Dar chiar și așa 
considerat satis-

FLOREA TĂNĂSESCU (secretar general al F.R.F.) : „Vom face tot posibilul 
pentru a consolida centrele de copii și juniori, pentru a le crea condiții optime de 
activitate. In același timp, insă, F.R.F. este ferm decisă să solicite acestora REZUL
TATE CORESPUNZĂTOARE. In primăvară au fost trimise centrelor instrucțiuni fl 
norme pentru verificarea întregului fond de jucători. Acțiunea se va termina la 
1 septembrie. Jucătorii care nu vor trece normele, vor fi înlăturați. Odată cu aceas* 
ta se va verifica și capacitatea tehnicienilor care conduc centrele. De asemenea, 
s-a hotărît întărirea controlului făcut la aceste pepiniere, pentru ca ele să devină cu 
adevărat ceea ce și-au propus să fie : izvoare de talente, de jucători de valoare**.

pe Kun și Sătmăreanu II, Progresul 
București pe Dudu Georgescu și 
Bcldeanu, Metalul pe G. Sandu, 
A. S. A. Tg. Mureș pe Boloni și 
Hajnal. Dar ciți astfel de jucători

CENTRE ÎNFIINȚATE ÎN 1965 :
Steaua și Steaua „23 August": 20 jucători promovați, Dlnamo: 9, 

Progresul București: 9, Rapid: 15, U.T.A.: 7, Petrolul Ploiești: 8, F.C. 
Constanța: 3, „U" Cluj-Napoca: 18, F.C. Bihor: 10, Politehnica Iași: 10, 
Steagul roșu Brașov: 7.

CENTRE ÎNFIINȚATE IN 1968 :
Universitatea Craiova: 13, S.C. Baoău: 10, A.S.A. Tg. Mureș: 7, F.C. 

Argeș: 11, F. C. M. Galați: 2.
CENTRE ÎNFIINȚATE IN 1969 :

Minerul Baia Mare: 2, F.C.M. Reșița: 4, Mureșul Deva: 1, Politehnica 
Timișoara: 3, Metalul Drobeta Tr. Severin: 2, C.S. Tirgoviște: 2.

CENTRE ÎNFIINȚATE IN 1971 Șl 1972 :
Gloria Buzău: 1, Olimpia Satu Mare: 4, Sportul studențesc: 1, Me

talul București: 2.
a Subliniem, este vorba de jucători care au evoluat anul trecut tn 

Divizia A — inclusiv la cele trei nou promovate — și care au efectuat 
cel puțin un an

de către fiecare antrenor ; • slabă 
preocupare pentru o individualiza
re timpurie ; • insuficienta dotare 
materială a unei părți din centre, 
deși în acest an, ca și în preceden- 
ții s-au făcut unele eforturi pentru 
buna desfășurare a activității a- 
cestora.

în procesul complex al formării 
unor jucători de valoare, factorul 
primordial îl reprezintă ANTRE
NORUL. Antrenorul bine pregă
tit. Antrenorul pasionat pentru o 
asemenea activitate. Antrenorul 
dispus să sacrifice din timpul său 
pentru a rămine două-trei orc în 
plus la dispoziția copilului care 
astăzi poate avea mai mult timp

liber, comparativ cu mîine, 
față de săptămîna trecută, 
trenorul efectuează selecția, 
tot el conduce copilul printre „ca
taractele" procesului de pregătire 
pînă in pragul maturității. A. Șep
ci, I. Mihăilescu, N. Gorgorin, L. 
lauovschi, I. Kluge, Petre Mihai, 
C. Socec, CI. Iordănescu, Fr. Fa
bian, N. Opriș, Gh. Dumitrescu, 
Ar. Kiss sînt cîțiva dintre cei care 
au îndrăgit o astfel de muncă de
loc simplă, deloc ușoară. Dar...

...Din cei 106 
normă întreagă 
ianuarie 1975), 
montan, spatele 
munci ! 13 pe parcursul a 6 luni ! 
O exemplificare în plus a faimo
sului „du-te-vino“ care dăinuie de 
ani de zile Ia acest nivel al fotba
lului, cu repercusiuni dintre cele 
mai grave asupra pregătirii tine
rilor jucători, 
supra calității 
cută acum ca 
ordinea zilei, 
al tuturor pepinierelor fotbalului.

Obiectiv care nu poate fi reali
zat însă cu fluctuații de antrenori, 
cu o pregătire superficială a ju
cătorilor, iară un control perma
nent, fără un ajutor mai mare și 
din partea cluburilor, în perimetrul 
cărora funcționează aceste 48 de 
centre chemate să contribuie sub
stanțial la formarea unui fond co
respunzător de jucători capabili să 
facă față cerințelor actuale ale fot
balului de performanță.

tehnicieni — cu 
— ai centrelor (1 

13 au întors, mo- 
unei astfel de

Cu alte cuvinte, a- 
despre care se dis- 
fiind imperativul la 

obiectivul primordial

Laurentiu DUMITRESCU

de pregătire în centrele de copii și juniori.

48 
in

de centre au 
timp, să rea-

B doar 17 din cele
S avut posibilitatea, 
î lizeze cicluri complete de pregătire 
g pe toate treptele virstei între 10 și 
g 18 ani. Din tabelul alăturat Se 
| pot distinge situațiile clare ale 
g realizărilor principalelor centre, 
E fiecare în parte puțind fi analizat 
| în fel și chip.
g Dar, dacă — repetăm cânii-

există in fotbalul nostru ? Ci ți din 
cei 181 sau 110 pot fi comparați cu 
cei pe care i-ani enumerat ? Ex
trem de puțini. Majoritatea for
mează un pluton al mediocrității 
și datorită unei astfel de medio
crități fotbalul continuă să se 
mențină la un nivel nesatisfăcător.

Calitativ, producția centrelor 
este nesatisfăcătoare. Cauzele sînt

SPAȚIU, TIMP, CLIMAT EDUCATIV

INFLUENȚE DETERMINANTE
k Primordială în formarea jucătoru- 
p lui de fotbal este instruirea specifică. 
| Factori secundari însă, care influen- 
E țează direct procesul de pregătire în 
K sine, operează permanent, in inter- 
K condiționarea lor obiectivă. Ne gin- 
P dim la SPAȚIUL, la TIMPUL și la 
p climatul EDUCATIV al jucătorilor 
E fragezi.

Se știe că fotbalul romantic a pri
vi mit lovituri nu numai in latura sa 
p de concepție. Progresiv au dispărut, 
| în eforturile edilitare ale societății, 
ț locurile virane pe care altădată și-au 
p făcut ucenicia generații întregi de 
p fotbaliști. Fotbalul juvenil a fost ca- 
l nalizat, cu precădere, spre centre de 
f copii și juniori, spre școli de 
I specialitate. Numărul terenurilor 
p puse la dispoziția acestora re- 
E prezintă, după părerea noastră, li- 
f mita de jos acceptabilă, deși federa- 
E ția alocă anual un milion de lei pen- 
I tru amenajarea șl consolidarea lor 
I materială. Pornindu-se de la această 
I realitate, acumulările sînt posibile 
E printr-o judicioasă gospodărire, prin 
I amenajări simple cu caracter volun- 
I tar. Dar fondul inițial suferă, se pa- 
r re, un proces lent de știrbire. De 
I multe ori defecțiuni de organizare 
I pot fi nefaste în acest domeniu. Ne 
I vom mărgini la exemplul Rapidului, 
I la care s-a dezafectat unicul teren de 
l zgură de care dispunea și la centrul 
kSțeaua „23 August", unde „dualita-

tru", a impus situația ca 400 de copii 
să se antreneze pe un singur teren, 
într-un spațiu altminteri 
complex.

Timpul liber suferă și 
sensibile. Schimbările din 
tea părinților, o conlucrare 
traseul antrenor-școală-familie, 
singurele mijloace în stare să regle
menteze această problemă spinoasă.

în fine, dar nu în... ultimul rînd 
educația cu influențele ei multiple, 
determinante. Este un teren, pe 
alocuri, minat și ne întrebăm cine-1 
poate curăț! rapid ? Antrenorii înșiși, 
desigur, fotbaliștii-idoli de la echi- 
pele-mamă, o responsabilă progra
mare a meciurilor de juniori, deocam
dată desfășurate în anonimat, la ore 
nepotrivite, în fața tribunelor goale, 
fără efectele psihologice binevenite 
impuse de mulțimea spectatorilor, 
fără cenzura din atitudine cerută tot 
de un public compact. în scriptele 
F.R.F., măsurile disciplinare la nive
lul campionatului republican al ju
niorilor și școlarilor vorbesc de o at
mosferă nepropice. In ultima ediție 
s-au dictat 377 de etape suspendare! 
Cu alte cuvinte, fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă s-a soldat cu 14 etape inter
dicție de joc I în general, este greu 
de pronosticat exact valoarea înaltă 
a schimbului de mîine. Ne trebuie 
însă certitudinea unei cote etice re
prezentative.

suficient,

el mutații 
mentalita- 
viabilă pe 

sînt

DINAMO 5 (T. Zamfir, I. Marin, 
Augustin, Vlad și

A.S.A. 2 (Stingă
„U° CRAIOVA 3 

taru și Tănase)
SPORTUL STUDENȚESC 2 

(Munteanu și Pataki)
STEAUA 

Ciobanii și Stoica).
F. C. M. REȘIȚA 4 (Zimmer, 

Caraivan, Dianu și Ologu)
F. C. ARGEȘ 7 (Radu II, B&r- 

bulescu, Dumitresdu, Gabriau, 
Cristian, Toma și Radu III).

U.T.A. 6 (Bedea, Profir, Colnic, 
Iuhasz, Schneider șl Butaru)

F. C. CONSTANTA 4 (Moldovan, 
Peniu, Gache și Petcu)

„POLI*4 TIMIȘOARA 1 (Cotec)
JtU“ CLUJ-NAPOCA 6 (Vasiliu, 

Damian, Căpușan, Cîmpeanu ii, 
Vaczi și Salomir)

POLITEHNICA
Vlad, Simionov, 
Birta, Manea și

JIUL 4
Schmit)

C.F.R.
Pop, Moș

STEAGUL ROȘU 4 (Clipa, Nico- 
laescu, Țucunel și Gh. Radu)

Marincel) 
șl Popa) 
(Crișan, Cămă-

4 (Moraru, Enescu,

c.

(Bolos,

IAȘI 8 (Dinu, 
Grosaru, Costea, 
D. lonescu) 
Popa, Homan și

CLUJ-NAPOCA 3 (M.
și Bakoș)

tineri, cu reale calități, toți oameni 
de la care echipele și suporterii 
lor așteaptă evoluții superioare. 
Sini exemple în care valoarea ju
cătorilor respectivi, curajul și in
spirația antrenorilor s-au sincroni
zat fericit într-un „moment al ne
cesității11, ceea ce, logic, dorim și 
campionatului viitor. în același 
sens, ar trebui să remarcăm și cîteva 
'înțelepte „pregătiri11 pentru viitoa
rele lansări, și ne gîndim în pri
mul rind la dinamoviștii I. Marin 
și Augustin, la craioveanui Cămă- 
taru, toți trei veritabile promisiuni.

Din nefericire, insă, multe din
tre promovări s-au datorat numai 
și numai conjuncturii, adică acci
dentărilor unor titulari, suspendă-

EȘALONUL ȘCOLAR SPRE 0 REALA
Un inventar al fotbalului în rețeaua unităților școlare ne convinge 

de popularitatea acestui sport în rîndurile elevilor. îndrăznim să afir
măm că în ultimii ani fotbalul școlar a făcut pași promițători, a în
ceput să se „miștc“, să-și caute o matcă a lui, o anume organizare, 
care să-i permită ridicarea gradului de eficiență în producția generală 
de jucători. Argumente : în prezent ființează, în perimetrul școlar, un 
număr de 46 unități fotbalistice repartizate teritorial în 25 de județe 
și în municipiul București. în aceste nuclee activează 270 de grupe cu 
un total de aproximativ 6 000 de elevi. Adăugind și Liceul din Bacău, 
ca unitate independentă, cu 8 clase avind un număr de 212 elevi, li
ceu care are în dotare un teren gazonat, unul cu zgură și o sală de 
gimnastică, avem imaginea de ansamblu a unor certe posibilități ca 
în viitorul apropiat școala să devină un adevărat filon de cadre pentru 
fotbal.

Fără discuție că în acest cadru organizatoric, peste care au trecut 
cîțiva ani, există destule căutări și frămintări în dorința de a-1 per
fecționa continuu. Unitățile sportive școlare, mai exact spus, cadrele 
de specialitate care activează în aceste nuclee fotbalistice, se con
frunta cu unele neajunsuri sau imperfecțiuni, fapt care își pune preg
nant amprenta pe calitatea (mai ales) și cantitatea producției de 
jucători.

Cu intenția de a cunoaște mai bine realitățile fotbalului școlar am 
realizat un sondaj de opinii în rîndurile unor profesori de specialitate, 
prezenți cu cîtva timp în urmă la consfătuirea de la Snagov, unde 
s-au dezbătut problemele fotbalului din rețeaua unităților sportive 
școlare. Cei investigați ne-au dezvăluit o multitudine de probleme pe 
care încercăm să le reproducem succint în rîndurile ce urmează :
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ANDREI MERCEA — Școala sportivă 
Gloria Arad : • Din concurența : centre 
de juniori și copii de pe lingă echipele 
divizionare — școli sportive, noi sîntem cei 
mai dezavantajați. Mirajul U.T.A. e 
mare, fenomen explicabil. După ce ea 
culege pe cei mai talentați, noi încercăm 
să lucrăm cu ceea ce mai rămîne. In ul
tima vreme am găsit o soluție de împă
care. Fiecare selecționăm din perimetrul 
în care ne aflăm. Cînd apare un ele
ment foarte dotat, de la bun început îl 
cedăm pentru că știm că la U.T.A. pers
pectivele sînt altele • Orele de pregă
tire stabilite în programa școlară sînt su
ficiente, dar consider că ele nu sînt judi
cios folosite, e Nu peste tot lucrează cei 
mal buni antrenori și profesori, știut 
fiind faptul că cea mai tînără generație 
are nevoie de un model care să execute 
ireproșabil fiecare procedeu tehnic. Orice 
deprindere învățată defectuos este foarte 
greu de remediat pe parcursul Instruiri?. 
• Este de apreciat că F.R.F. are acum 
o altă optică față de fotbalul școlar, tl 
ajută, îl coordonează, într-o relație strîntri) 
cu centrele de copii și juniori, ceea ce 
va fi un cîștig în viitorul apropiat « In
spectoratele școlare ar trebui să ne ’i-

elaborate de M.E.I., care prevăd printre 
altele degrevarea elevilor din clasele de 
fotbal de alte activități extra-școlare.

VICTOR DINUȚ — Școala sportiva nr. 2, 
București : • în 6 ani de la noi au ple
cat mulți jucători de valoare : Țevi, Gro- 
su, Nițu, ca sâ nu mai amintesc de Lu- 
cescu, Mircea Sandu, Marica, Marin Ste- 
lian și Licâ. Și aceasta, în 
cluburi ca Dinamo, Rapid, 
țau selecții care au atras 
pe copiii Capitalei © Ne 
deficiențe care împiedică 
sportivă — mă refer la acele trambalări 
din cursul săptămînii, cînd alergăm după 
terenuri pentru antrenamente. Azi convoc 
copiii pe Vulcan, mîine pe nu știu ce alt 
teren liber și așa ne pierdem orele de 
instruire și, firește, și pe cîte unii dintre 
copil. • Noi sîntem, într-un fel, patro
nați. de Sportul studențesc, însă am dori 
ca acest club să se intereseze și să ne 
ajute mai mult în numero.asele probleme 
care ne frămîntă • Ne bucură interesul 
față de soarta noastră, manifestat de 
forul de specialitate în ultima vreme, dar 
am dori ca el să se materializeze și prin- 
tr-o permanentă muncă de îndrumare șl 
control • Cred că ar fi foarte bine ca

condițiile cînd 
Steaua anun- 

ca un magnet 
confruntăm cu 

performanța

elor care piestează muncă de calitate. 
Aceasta pentru a consolida temeinic ceea 
ce există și nu a întinde formal aria fot
balului.

ZOLTAN TOTH — Școala sportivă Baia 
Mare : • Programa este îndestulătoare, 
consider însă câ a sosit vremea să fol<> 
șim o metodică modernă care să ducă 
la formarea și ridicarea unor elemente 
valoroase. Talente există, cel puțin în o- 
rașul nostru • Sînt adeptul antrenamen
tului prin joc, mal ales la grupele mici. 
a In selecție observăm, la grupele mici, 
câ... școala alergării este deprinsă gre
șit. La ce-or fi servind oare acele ore de 
educație fizică în care trebuie sâ se învețe 
măcar atîta lucru ?

TACHE IONESCU - Școala sportivă Că
lărași : • Și la noi este intîlnită practi
ca potrivit căreia elevii fotbaliști sînt 
folosiți și în alte activități, deși regula
mentul M.E.I. interzice așa ceva • Cred 
că foarte mulți jucători tineri ajung prea 
repede în vîrful piramidei competiționale 
fârâ să-și facă rodajul succesiv în eșaloa
nele fotbalului. Practica școlii noastre ne-a 
arătat că majoritatea elevilor cooptați la 
divizionara B Celuloza — nu există echi
pă de Divizia C — nu s-au realizat pe 
deplin • Deși în oraș există un complex 
sportiv bun, organele locale ne interzic 
accesul, trimițîndu-ne sâ ne atrenăm și 
chiar să jucăm partidele oficiale pe te
renuri total necorespunzătoare.

NICOLAE APOSTOL - Școala generală 
nr. 178, București: q Sînt de părere câ nu
mărul de ore săptămînal, atît la grupele 
mici cît și la cele mari. 
Numai așa se pot rezolva 
antrenamentului modern • 
selecție, în instruire care, 
desfășoară întîmplâtor și 
siune din partea profesorilor și antreno
rilor • De 5 ani ne zbatem să avem ac
ces pe terenul I.C.S.I.M., aflat la o arun
cătura de piatră de unitatea noastră, 
însă intervențiile sînt de prisos, în timp 
ce alte echipe din campionatul municipal 
și chiar din sector vin aici ca la ele 
acasâ I

NICOLAE MIHAI - Liceul Mihai Vitea
zul București: « Anual trecem prin filtrul 
selecției aproximativ 2 000 de copii din 
rețeaua școlară a sectorului 3. Trebuie 
sâ recunoaștem câ am mers, în general, 
mal mult pe cantitate și nu pe calitate, 
în sensul câ au fost opriți și mulți elevi 
lipsiți de perspectivă > Nu există o cola
borare fructuoasă între școlile sportive și
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DIVIZIA

SUPREMELUL

PRECOMPETIȚIONALEanaliza

apariție 
Aceasta

Boloș, 
returul

sau lansării 
1 că pi- 
ian n-ar fi 
minute în 
Butaru și 
„actori" de 

o repriză 
. ca să ne 
din nenu- 

cel mai

nenumărate. Am alege unul, nu la 
întîmplare, cu o dublă semnifica
ție. Ti nărui și talentatul Boloș a 
jucat Ia debutul său în prima di
vizie 19 minute. Și a fost apreciat. 
Apoi a jucat 20 de minute. Și iar 
remarcat. La a treia sa 
n-a jucat decit 10 minute, 
se petrecea în tur. Pentru 
produs al clubului Jiul,

CÎTEVA REFLECȚII
LA ÎNCHEIEREA
TRANSFERĂRILOR

Intrenorul reprezentativei de tineret) : „Pentru a
I trebuie să pornim neapărat de la echipa națională ți 
ța lui Crișan in prima reprezentativă a țării, ca ?• 
Bt s-au găsit înlocuitori pentru cei promovați in echipa 
părerea mea, argumente favorabile. Pe viitor, consider 

nte trebuie tratate cu multă grijă, din punct de vedere 
fim al promovării, dar și sub aspectul pregătirii dife- 
L orice s-ar spune, nu pot urma exact același program 
nsacrați. Sper ca in campionatul care vine, „producția" 
Iară sub toate aspectele".

mației sibiene Șoimii. Cum regre
te trebuie să fi avut și clujeanul 
Căpușan, „refuzat" după 75 de mi
nute din etapa a Il-a, sau studen
ții bucureșteni Munteanu — care 
în trei prezențe pe prima scenă 
n-a reușit să adune decit 31 de 
minute și Pataki introdus în teren 
23 de minute, sentimental, la Satu 
Mare, sau craiovcanul Tănase, lan
sat doar pentru... 7 minute. Exem
plele ar putea continua. Important 

insă, să privim dincolo de 
din

CERINȚE ALE ETAPEI
S-a Încheiat perioada de transfe 

rări 1974/75. Condusă după prevedea 
care comportă, după opinia noastră 
Încă destule perfecționări, ea ne
prezentat însă constatarea imbucu 
rătoare că — în majoritatea cazuri 
lor —■ echipele de prima divizie a' 

cu promi 
fi accast 

folosul lo 
deși mult

actului pe- 
elemente 

n formare, 
krsonalitate 

.'acești a- 
Lrz.i, o pro- 
li renunța- 
minute la 
cu care 

fatală. Și 
piele sînt

avea să vină cu mari deziluzii, în- 
trucit fusese trimis în Divizia C, 
la Minerul Lupeni, în locul său 
fiind încercați bucureștenii Schmit 
și Popa, fără izbindă, din 
ment ce primul a evoluat in 
meciuri, iar celălalt doar în 
Aceleași deziluzii, probabil, și 
tru Enescu care, după 78 de minu
te la Steaua, în etapa de debut a 
campionatului, a fost cedat for-

mo- 
șase 
trei, 
pen

este, insă, să privim 
exemple și să ne întrebăm : 
cele 63 de nume noi, cite oare vor 
„rezista" ? Important este ca de
butul în prima divizie — fenomen 
foarte delicat - 
de antrenori și 
pas și nu telul 
tea să primeze 
titatea.

Niciodată nu 
promovările de 
lor. Să sperăm 
nat ne va oferi mult mai multe 
satisfacții și in această direcție !...

— să fie considerat 
jucători ca un prim 
suprem, iar calita- 
în raport cu can-

vor aduce bucurii 
dracul promovări- 

că viitorul campio-

Mircea M. IONESCU

N DEZIDERAT ACTUAL

ON AT REPUBLICAN AL JUNIORILOR,
ECHILIBRAT Șl PUTERNIC

ntru modificări structurale
hiori echi- 
lice, cum 
pecinc — 
L este ab- 
taosl ru. Eu 
im avea o 
rul atit de 
hiat de li-

Ianovschi

Lai actual 
prilor este 
[republican 
cele mai 
fără inte- 

tal" (Ema- 

\campionat 
Iacii nu pe 

in 3—4 
Birzan —

eu, o soluție adecvată, cu efecte 
dintre cele mai bune“ (loan Cos- 
tca — Rapid).

Declarațiile de mai sus au mai 
fost publicate, cu doi ani în urmă. 
Ele — ne-au mărturisit-o 
autorii lor — rămîn, 
valabile. Adică nu 
deloc actualitatea, 
stringentă față de :

1 valoarea necorespunzătoare a

recent 
în continuare, 
și-au pierdut 

o actualitate

a campionatului de tineret-speran- 
țe, cu 10 juniori înscriși pe foaia 
de arbitraj, dintre care 6 trebuie 
să joace, este — orice s-ar spune 
— un hibrid. Pînă la urmă, consi
derăm, va trebui să se încline de
finitiv spre alternativa cu... 15 ju
niori în deschiderea meciurilor de 
A sau B, adică spre o divizie de 
juniori puternică. Două lucruri 
bune s-ar realiza dintr-o dată.. Mai 
întîi de toate, crearea 
drului organizatoric necesar 
ducerii în prim-plan a

mai rămas, deci, încă trei 
săptămîni la dispoziția antrenori
lor pînă la începerea unei noi e- 
diții de campionat. Raportat la 
multitudinea și complexitatea pro
blemelor de rezolvat în continu
are, timpul acesta poate părea, la 
prima vedere, insuficient, mai 
ales dacă ținem seama și de fap
tul că, la marea majoritate a e- 
chipelor noastre divizionare, au 
apărut jucători noi — promovați 
sau prin transfer — a căror posi
bilă utilizare în formațiile de bază 
presupune efortul suplimentar al 
adaptării și al încadrării intr-un 
nou angrenaj colectiv. Și totuși, 
cele trei săptămîni ale etapei pre- 
competiționale se pot dovedi sufi
ciente obținerii unor importante 
cîștiguri pe planul instruirii, la 
nivelul de exprimare a unei echi
pe. .. Dar există mai multe con
diții pentru aceasta :

a) dacă programul de 
axat
unor
care 
ideea 
pregătirii fizice 
mijloacele de realizare a acesteia, 
accentul căzind pe perfecționarea 
rezistenței la acțiunile în viteză, 
astfel ca numărul lor în ’/< șî în 
4/1 să sporească, comparativ cu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut;

b) dacă se va ține seama — în 
condițiile dificultăților pe care le 
creează căldura și, pe alocuri, 
uzura neoompensată a campiona
tului trecut — de o bună dozare 
a efortului, de aplicarea în prac
tica antrenamentelor a unui ra
port optim între volumul și inten
sitatea solicitărilor, pentru a se

în principal pe 
jocuri cu caracter 
și omogenizare, 

îmbunătățirii 
și,

pregătire, 
susținerea 
de verifi- 

nu va omite 
continue a 

bineînțeles,

permite creșterea capacității 
efort fără a fi prejudiciat randa
mentul normal tehnico-tactic;

c) dacă, în ce privește jocurile 
de verificare, stabilirea unei anu
mite frecvențe și eșalonarea aces
tora în timp se va face cu mult 
diseernămînt pentru a favoriza a- 
pariția timpurie a formei sportive 
(îndeosebi la echipele angajate în 
competițiile europene) precum și 
integrarea cit mai deplină a jucă
torilor noi în „Il“-le de bază;

d) dacă programul de instruire 
și educație răspunde, prin conți
nutul și varietatea sa, necesității 
de stimulare a randamentului in
dividual și colectiv al jucătorilor 
și al echipei :

e) dacă întreg efectivul 
rei formații divizionare se 
jează cu toată convingerea 
siunea pentru respectarea 
lui de antrenament, a regimului 
de viață impus de performantă și 
dincolo de limitele terenului de 
fotbal.

La începutul săptămînii viitoa
re, marți 29 iulie, marea majori
tate a jucătorilor divizionari A 
vor fi supuși primului examen 
obligatoriu precompetițional. pre
văzut de normativele în vigoare 
ale F.R.F..- testul de rezistență de 
12 minute eu parcurgerea unei 
distanțe minime de 3 200 m. Va 
fi un bun prilej de verificare ,a 
stadiului actual de pregătire, pe 
plan fizic, care va permite fără 
îndoială antrenorilor și prețioase 
observații cu privire la ceea ce 
mai trebuie făcut, pentru ca la 
17 august toate echipele să 
realmente, gata de start.

de

fiecă- 
anga- 

și pa- 
planu-

fie,

Mihai IONESCU
ca- 

a- 
unor

GHEORGHE DRAGOMIR (președintele Comisiei centrale de 
perfect convins de faptul câ sistemul competițional al eșalonului 
sită serioase îmbunătățiri organizatorice. Un puternic campionat 
fășurat la... lumina zilei, sub ochii tribunelor pline, ar contribui 
jucători buni, ar avea darul de a-i lansa direct spre eșaloanele 
căi intortochiote și la voia întimplării. Comisia de juniori a întocmit, de altfel, un 
material cu propuneri concrete privind sistemul competițional al copiilor și juniorilor, 
F.R.F. urmind să decidă”.

juniori) : 
copii-juniori nece- 
al juniorilor, des- 
la formarea unor 

superioare, nu pe

,,Sînt
DINAMO PREGĂTEȘTE CU FEBRILITATE

1

(Urmare din pag. I)

priZor, tm- 
cu pro- 

r fi, cred,

de întîlnira 
e generale 
ka : pînă la 
L;z . numai

și deficien- 
I aceea ele- 
Intre, acolo 
liseze pregă
ti ți ile cu ca
lde pot face 
inele supe*

de
JRESCU 
NERTEA

campionatului național de juniori 
in formula ultimilor ani, cu 8 serii 
a cite 14 echipe ; un campionat 
diluat, doar cu 3—4 formații 
valoare in fiecare serie, cu 
imens cortegiu de deficiențe or
ganizatorice, incepind cu anonima
tul in care se desfășoară și termi- 
nind cu marele număr de abateri 
disciplinare, acestea și ca urmare 
a unei slabe munci educative cu 
jucătorii ; un campionat căruia ni
meni nu-i acordă atenție, el con- 
sumindu-și etapele undeva depar
te, la periferia fotbalului nostru ;

2. strădaniile de a forma, an de 
an, o selecționată de juniori pu
ternică, aptă să se prezinte cu 
șanse de izbindă in confruntările, 
oficiale sau amicale, internaționa
le ; cu atit mai mult, cu cit — 
după ultimele declarații ale pre
ședintelui F.I.F.A. — incepind din 
1977 fotbalul va avea și un cam
pionat mondial al juniorilor.

Formula actuală de desfășurare

de 
un

elemente foarte tinere, dota
te, și formarea lor în focul și spi
ritul unor dispute aprige, echili
brate, desfășurate în condiții foarte 
bune, pe 
stadioane 
de 16—17 
pas făcut 
al doilea 
număr însemnat de jucători „sto- 
cați“ de unele cluburi, în timp ce 
la alte echipe ar putea da un ran
dament corespunzător. Există ju
cători care evoluează la tineret- 
speranțe de cînd s-a înființat acest 
campionat I

Iată cîteva dintre argumentele 
aduse în sprijinul modificării for
mulei campionatului, al sistemului 
competițional al eșalonului, por
nind de la „Cuipa speranțelor", în
trecerea puștilor de-o șchioapă, și 
încheind cu 
trebuie să 
Dacă vrem 
altceva. (L.

gazonul marilor noastre 
după care acești tineri 
ani tînjesc de la primul 
în fotbal. Este vorba, în 
rînd, de deblocarea unui

vîrful piramidei, care 
fie. totuși, un
să fie piramidă 
D.).

virf. 
și nu

EVA CONCLUZII
bestor rînduri, cîteva conclu- 
[U deosebire.
unor jucători de valoare se 
-un 
te 
iei,

se

obiectiv major al fotbalu- 
de prim ordin. Pentru 
îngrijorătoare, a fondului 
impun măsuri ferme din 

Lrilor cu răspundere în acest 
La opticii cluburilor și asocia
te lor de copii și juniori, 
palului — centrele și secțiile 
I — trebuie, la rîndul lor, să 
Be 180 de grade, să-și orien
tare CALITATEA muncii pe 
S-au făcut deja primii pași 
în continuare sînt necesare 
vederea stabilității corpului 

Honului, în vederea angajării 
dintre ei în posturile de 

unități.
■ selecții riguroase și a unei 
oare (probleme dezbătute pe 
din ianuarie și iunie, de la 

garanția viitoarelor „produse" 
le multe locuri, acestor capi- 
Kormării jucătorilor-performeri 
kia cuvenită.
omeni delicat și dificil in 
pr, trebuie privită și tratată 
pspundere de cei ce se hotă-

— Procesul de formare a unui jucător este 
parte intrinsecă a procesului mai complex 
formare a aceluiași tinăr ca om. Școala, familia, 
clubul, echipa au datoria să contribuie mai mult 
la realizarea unor caractere viguroase, a unor ti
neri cu principii sănătoase despre muncă, viață, 
întrecerea sportivă. îmbunătățiri concrete în acest 
sens ar putea aduce materializarea propunerii 
privind efectuarea instruirii pînă la 16 ani numai 
în școli, iar între 17 și 18 ani numai în centre.

— Sistemul competițional al eșalonului are ne
voie de structurări substanțiale. Un campionat de 
juniori puternic, bine organizat, bine popularizat, 
ar oferi — indiscutabil — un cadru corespunzător 
și o garanție necesară lansării unor jucători de 
valoare.

— în sfîrșit, F.R.F., cu sprijinul M.E.I., trebuie 
să acorde tot concursul pentru organizarea pe baze 
noi, eficiente, a pepinierelor din subordine, pentru 
îmbunătățirea bazei materiale a acestora, în ve
derea stimulării acelor unități și tehnicieni care se 
evidențiază în formarea unor jucători de valoare; 
jucători prin care se realizează obiectivele fotba
lului nostru. Un control permanent și eficient este, 
de asemenea, o necesitate.

Materializînd toate aceste sugestii — sîntem si
guri — efectul va fi cel dorit : un număr sporit 
de jucători buni promovați în eșaloanele divizio
nare, o creștere reală a fondului valoric de fotba
liști in viitorul apropiat, cerințe imperioase pentru

o 
de

să 
în 

un

se
în

București, urmind ca miercuri 
plece din nou, de astă. dată 
Olanda, unde vor lua parte la 
turneu internațional, la care va fi 
prezentă și o altă echipă româ
nească, U.T.A. Reîntoarcerea in ța
ră este prevăzută pentru 3 august, 
în săptămina care precede parti
ciparea la tradiționala „Cupă a mu
nicipiului București" (9—10 august) 
vor avea loc antrenamente inten
se, în cursul cărora accentul 
va pune" pe creșterea vitezei,
sfîrșit, la mijlocul săptămînii di
naintea începerii campionatului, 
dinamoviștii bucureșteni vor sus
ține, probabil, un joc amical Ia 
Craiova, cu Universitatea.

în programul echipei figurează, 
de asemenea, în plus față de par
tidele de campionat, de cele 
C.C.E. și ale reprezentativei 
ționale (căreia Dinamo îi furni
zează numeroși componenți) par
ticiparea la puternicul turneu de la 
Palma de Majorca (între 19—26 au
gust), unde va întîlhi (printr-o 
coincidență) pe valoroasa ei 
versară din „Cupa campionilor 
ropeni", Real Madrid.

Discutind la antrenamentul 
ieri cu ciștigătorul „Ghetei 
aur", Dudu Georgescu (pe care 
il mai supără încă glezna în urma 
accidentării din meciul cu Scoția), 
acesta a sintetizat gîndurile tutu
ror coechipierilor săi pentru a- 
propiatul sezon în cîteva cuvinte : 
„Ne așteaptă o toamnă foarte 
grea, atit la echipa de club, cît 
și — pentru noi, cei din lotul na
țional — Ia echipa reprezentativă. 
Sîntem, insă, convinși că îi vom 
face fată cu bine și că nu ne vom 
dezamăgi suporterii". Referitor la

din 
na-

ad- 
eu-

de 
de

propriile sale aspirații individuale, 
valorosul nostru golgeter ne-a 

„Sper ca in toamnă să 
mai

valorosul 
mărturisit :
joc Ia fel de bine, și chiar ___
bine decit in trecutul sezon, pen
tru a ciștiga și titlul de cel „L 
bun fotbalist al anului, titlu pe ca
re mi-I doresc foarte mult. In ă- 
cest fel, anul 1975 — care și în 
prima sa parte a fost pentru mine 
deosebit de fructuos — va fi cel 
mai plin din cariera mea de pînă 
acum".

Nu rămîne decit să-i urăm lui 
Dudu Georgescu să-și îndeplineas
că aspirațiile, iar echipei sale — 
campioana țării — să aibă un se
zon la înălțimea așteptărilor ma
sei de iubitori ai fotbalului de la 
noi.

mai

apelat Ia jucători tineri, 
tătoare calități. De-ar 
tendință generală, spre 
turilor divizionare A, 
dintre ele prezintă încă multe pune 
te slabe, numeroase compartiment 
insuficient asigurate. E încă ui 
semn că a definitiva un lot pre 
supune multă competență și spiri 
de prevedere, că nu e vorba de . 
operațiune de moment, de ultim 
ore ale intervalului permis pentri 
efectuarea transferărilor. De altfe 
acest aspect, al lucrului superficia 
și precipitat, a ieșit la iveală prin 
tr-o serie de aspecte deplorabile, d 
neadmis. Ultimele zile ale perioade 
de transferări au transformat locu 
rile din preajma sediului federație 
de specialitate într-un adevăxa 
„iarmaroc" în care se agitau nu nu 
mai conducători de cluburi și ju 
cători care urmau să prezinte for 
mele de transferare, ei șl indiviz 
suspecți, Îndeplinind misiuni deloi 
onorabile. „Sîntem preocupați si 
punem capăt acestui aspect cu t« 
tul needucaliv, nc spunea tov. VasilJ 
Tudor, prim-vlcepreședlnte al F.lt.Fl 
Pe de o parte, vom interzici^ 
accesul — ln federație și in 
C.N.E.F.S. — celor care nu au caii] 
tatea oficială de a prezenta 
me regulamentare de transfer, 
de alta, 

în 
pentru 
care

lap

tor
P< 

vom organiza discuții puri 
mod civilizat, corespunzi»! 

acele cluburi și jucă! 
se încadrează în prevel 

de transfe! 
_......... Ii binevenită o asemei
nea inițiativă, credem noi. Ea trei 
buie aplicată ferm pentru că, iată 
nici în acest sezon nu am fost scul 
tiți de atitudini lipsite de corecții 
tudine și de colegialitate ale unod 
cluburi față de alte asemenea unij 
tați sportive. Ele au procedat la 
ademenirea unor jucători în set 
creț, prin mijloace cu totul dubii 
oase ceea ce nu e de natură a lorJ 
tifica relațiile de colaborare intri! 
cluburi și asociații. Exemplul celoj 
care au tratat de la bun început, Id 
mod deschis și corect, demonstreaj 
z.ă că tocmai o asemenea maniera 
de a acționa se dovedește, mult maj 
fructuoasă și 
unei atmosfere 
cheind cele cîteva 
transferări să pomenim 
dința de a se promova 
tehnicienilor din prima 
serie de antrenori tineri, 
de asemenea — poate și 
aducă un suflu de energie și 
entuziasm 1„ —— —-■ 
însă ca recentele numiri de 
antrenori — ț._L__L‘ 
— să nu fie anulate, rapid și 
petat, cum s-au petrecut — dir 
nefericire — lucrurile în trecutul 
sezon.

In fine, cîteva cuvinte despre re
partizarea retrogradatelor din divi
zia A în cele trei serii de B. După 
toate regulile matematice șl — ani 
adăuga noi — și ale zonelor geogra
fice, ele trebuiau împărțite cite uns 
în flecare serie. Dar iată că și anul 
acesta, menținindu-se un precedent 
neutil, dînd naștere la destule in
terpretări, o retrogradată (F.C.M. 
Galați) a fost trimisă în seria I 
două (Steagul roșu și Chimia Rm 
Vilcea) în seria a n-a și nici una 
în a III-a serie. Nu știm dacă e, in 
adevăr, cea mai bună soluție.

tate 
tor, 
tori 
derile regulamentului 
rări". Ar

contribuie la created 
de colaborare. Ini 

rînduri despre 
și de tend 
ln grupul 
divizie o 

ceea ce -J 
trebuie sa 

____ — --------,i dd 
în acest sector. Sperăm 

' ' ' no
principali sau secunzi

Eftimie IONESCU

ACTUALITĂȚI
• PROGRAMUL JOCURILOR DE 

ASTAZI ȘI MlINE

ASTAZI :
CONSTANȚA : Stadionul 1 Mai, 

ora 18, Fotbal Club — Lokomotiv 
Sofia (Cupa Balcanică)

BUCUREȘTI : Stadionul Steaua, 
ora 15,45, Sportul studențesc (tine
ret) — Sirena București. In conti
nuare, de la ora 17,30, Sportul stu
dențesc — Chemie Halle (R. D. 
Germană)

ORADEA : F. C. Bihor — Budu- 
cinost Titograd (Iugoslavia)

MÎINE :
SUCEAVA : C.S.M.

Belgrad
ORADEA : Automatica Alexan

dria — Flacăra Moreni (joc de ba
raj pentru rămînerea în Div. B).

O.F.K.

• INTILNIRE T*’---------
NAI,A LA SCORNICEȘTI. 
la Scornicești—Olt, asociația 
tivă Viitorul organizează o 
serbare cultural-sportivă, în 
căreia este programată și 
da internațională de fotbal 
divizionara C locală Viitorul ș 
formația iugoslavă Dunaveț Rito- 
pek.

• OLIMPIA ORADEA VA AC
TIVA SUB O NOUA DENUMIRE 
Echipa de Divizia C, Olimpia Ora
dea, a fuzionat, de curînd, cu sec
ția de fotbal Dinamo Oradea. îr 
noua ediție de campionat ea vi 
activa sub denumirea de Dinamt 
— M.I.U. Oradea. în funcția d< 
președinte al asociației a fost alei 
tov. Ovidiu Tincă, iar ca președin
te al secției de fotbal, tov. Ioar 
Păunescu.

INTERNAȚI»
“ Miinc

spor- 
mart 

cadru! 
parii- 
dintre

TRANSFERĂRI ÎN DIVIZIA B
Vă prezentăm transferările 

importante din Divizia B :

NEAMȚ : 
(ambii

mai

An- 
de la

(F. C.

State 
(Metalul

: Ghirca
(Sportul studen-

CEAHLĂUL P. 
driescu și Ailoaiei 
Politehnica Iași) ;

F.C.M. GALAȚI 
Constanța), Țolea 
țese) ;

GLORIA BUZĂU : Iuhasz
(U.T.A.), Dincuță (Metalul Plo
peni), Dobre (Petrolul Ploiești) ;

METALUL PLOPENI : Manola- 
che (Știința Bacău) ;

PETROLUL PLOIEȘTI : Ene

PRAHOVA PLOIEȘTI : 
(Oțelul Galați),, Rizea ( 
Plopeni) ;

PROGRESUL BRĂILA : I. Con
stantin (Sportul studențesc), Cara- 
man (F. C. Constanța) ;

UNIREA FOCȘANI : Năsturescu 
(Progresul Brăila) ;

AUTOBUZUL BUCUREȘTI : 
Sultănoiu (Gaz metan Mediaș), 
Zdrăilă (Oțelul Galați) ;

C. S. TÎRGOVIȘTE : Profir
(U.T.A.), Tătaru (Steaua), Mereuță 
(Metalul Mija) :

CHIMIA TR. MĂGURELE : 
Nica (Celuloza Călărași) ; _______

METALUL BUCUREȘTI : Ma- 
rinccl (Dinamo București) ;

VOINȚA BUCUREȘTI : Jurci 
(F. C. Constanța) ;

ARIEȘUL TURDA : Moș și Mol
dovan (C.F.R. Cluj-Napoca) :

IND. SÎRMEI C. TURZII : Li
bra (Olimpia Satu Mare), Cojocari 
(C.F.R. Cluj-Napoca) ;

METALURGISTUL 
Soos (F.C.M. Reșița) ;

MUREȘUL DEVA : Szabadoș ș 
Naște (ambii de la Jiul Petroșani) 

MARE : Lucac
Mureș), Codre:

CUGIR

F. C. BAIA 
(A.S.A. Tg. 
(C.I.L. Sighet) :
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opta lună a anului pre
olimpic 1975 este foarte 
importantă prin competi

țiile pe care le programează la 
mai multe ramuri sportive (a- 
tletism, caiac-canoe, canotaj, 
ciclism, lupte, notație etc.) care 
marchează momentul de virf 
din intreg sezonul, dar și prin 
pregătirile care se efectuează 
de către luptători, halterofili, 
handbaliste, pentatloniști ș.a. a- 
flați inaintea campionatelor 
mondiale. Pe de altă parte, în 
sinul celorlalte discipline olim
pice. care, și-au consumat ma
rile confruntări din calendarul 
acestui an, pregătirile pentru 
Jocurile Olimpice se desfășoa
ră, in continuare, cu toate mo
toarele în plin.

in rîndurile următoare, citeva 
amănunte în legătură cu unele 
dintre principalele competiții 
in iernați on ale ale lunii august.

PE ITINERARUL PREGĂTIRILOR

BELGRAD - ULTIMA ETAPĂ ÎNAINTE
dupăLa numai opt luni (?!) 

ediția mexicană, atît de inedită 
(prima programare în afara con
tinentului nostru ; condiții deose- 

a 
la 

Xochimilco. elita caiacului și ca- 
noei se reîntîlnește, peste citeva 
zile, la Belgrad, pe apele lacului 
Ada-Ciganlija, în întrecerea pen
tru cucerirea celor 18 titluri 
preme.

Este, desigur, inutil să mai 
sistăm asupra faptului că și 
data aceasta se așteaptă, cu 
dreptățire, de la echipajele noas
tre reprezentative o comportare 
cît mai bună, rezultate de va
loare, în ansamblu o nouă afir
mare in ierarhia valorică mondia
lă a acestui sport. Cu aceste gîn- 
duri si cu asemenea obiective au 
început, altfel, caiaciștii și

bite — climă, altitudine etc.), 
campionatelor mondiale , de.

su-

în
de 

în-

canoiștii români pregătirile pentru 
ediția 1975 a C.M., de la Belgrad, 
startul în această grea cursă a e- 
forturilor maxime și a perfecțio
nării măiestriei sportive fiind dat, 
de fapt, la scurt timp după fina
lele de la Xochimilco, în care e- 
chipa României a realizat un bi
lanț excelent î trei medalii de aur, 
două de argint și șase de bronz.

Cum spuneam, pregătirile pen
tru „mondialele" de la Belgrad au 
început din timp, desfășurîndu-se 
cu intensitatea și exigența

OLIMPICE

DE MONTREAL..■ ■ •

de la Belgrad se înscriu, 
într-un obiectiv mai larg al

diale 
însă, . 
caiaciștilor și canoiștilor români, 
constituind ultima și. credem, o 
foarte importantă etapă pe anevo
iosul itinerar al pregătirilor olim
pice. Fără a exclude cîtuși de pu
țin posibilitatea unor afirmări de 
„ultimă oră", este limpede^că fi
nalele de la Belgrad vor prilejui 
specialiștilor — desigur, nu nu
mai celor din țara, noastră — ma
joritatea răspunsurilor privind 
pregătirea în continuare și chiar

SI
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LUPTĂTORII IN FAȚA
UNOR IMPORTANTE

COMPETIȚII

POT OBȚINE AFIRMAREA
Succesul fără, precedent obținut 

de cicLsmul românesc la Campio
natul Balcanic desfășurat în insula 
Rhodos reprezintă un puternic sti
mulent pentru noi îzbînzi, mai 
importante, cu și mai multă re
zonanță în lumea sportului. Obți
nut ca urmare a unei pregătiri 
minuțioase, de către rutieri cu 
evident talent și șanse de a urca 
mai sus în ierarhia valorilor, el 
a însemnat primul, pas spre îm
plinirea celui mai important o- 
bieetiv al sportului nostru cu 
pedale : realizarea integrală a ba
remului olimpic.

Pentru ca echipa de contratimp 
României să participe la Jocuri-a

le Olimpice de la Montreal ea 
trebuie să-și dovedească perspecti
vele. Un prim pas l-a făcut la 
Rhodes. Acum — în luna august, 
de fapt — urmeză un al doilea, 
hotărîtor. Antrenorul emerit Ni
colae Voicu și colegul său Ștefan 
Lemîndroiu își continuă eforturile 
de asigurare a potențialului nece
sar rutierilor din lotul național. 
Ei îi vor verifica în „Turul El
veției" (Wilhelm Tell) ce 
desfășura între 18 și 
în această competiție, ca 
a evoluției și rezultatelor reali
zate, din 7 rutieri vor fi aleși 
cei 4 pentru campionatul mondial. 
Trei zile mai tîrziu, la 
Belgia, echipa României 
ține marele examen.

La 27 august,- deci, în
100 km contratimp pe echipe vom 
putea vedea dacă progresul evi
dent realizat în ultimul an se în
scrie pe coordonatele performan
ței de înalt nivel. Intrînd între 
primele 6 formații în clasamentul 
campionatului mondial, team-ul 
nostru s-ar dovedi capabil să 
progreseze în următorul an pînă. 
chiar la nivelul pretențiilor de cu
cerire a unei medalii olimpice. Cu. 
echipă completă (pe care noi o 
vedem în alcătuirea : Vasfite Teo
dor, Mircea Rarnașcanu,
I*iie, Ion 
ar putea 
derat.

Pînă la 
mai rămas o lună de zile. O peri
oadă de muncă intensă. în care 
lotul trebuie să-și sporească posi
bilitățile, să atingă forma sportivă 
cea mai înaltă a sezonului. Cre
dem în posibilitățile alergătorilor, 
în iscusința antrenorilor, 
ciclismului românesc de 
din mediocritate.

se va
și 24 august.

1 urmare

Mettet, în 
va sus-

cursa de

Valentin
Cosma) ciclismul nostru 
să realizeze acest dezi-

campionatul mondial a

în șansa 
a evada

Echipa de contratimp a României 
condusă de Vasrle Teodor Hristache NAUM

Vasile Diba va avea, la Belgrad, sarcina 
marea valorii care, la ediția trecută, de la 

mondialetitluri

deosebit de grea. — confir- 
Xochimilco, i-a adus două

noscute și, în bună, măsură, carac
teristice acestor sportivi. Ne-am 
convins de acest lucru, deși — 
cu excepția „Regatei Snagov" au 
lipsit întîlnirile directe, în con
diții de concurs, cu echipajele 
noastre fruntașe, deși — după o- 
pinia noastră — nu toate regatele 
internaționale ale sezonului au fost 
concludente în ceea ce privește 
posibilitatea de a aprecia exact 
valoarea adversarilor, orienlăriie 
și tendințele care definesc, în a- 
cest an, tactica diferitelor echi
paje, îndeosebi a celor mai redu
tabile : Uniunea Sovietică, R. 1). 
Germană. Ungaria etc. Discuțiile 
purtate cu specialiștii noștri, cu 
unii dintre sportivii fruntași, ca. 
și analiza și compararea rezulta
telor ne-au arătat. în schimb, că 
toate aceste, participări la regate
le internaționale au constituit e- 
tape extrem de utile în procesul 
general de pregătire a lotului re
prezentativ. , 1 '
mondiale de la Belgrad. Iată de 
ce, în mod 
toate 
lifice 
zente 
— în 
sigur, 
lori deosebite, în 
tru titlul suprem. (Ne gindim, din 
nou, la cele trei medalii de aur 
de la Xochimilco...).

Apropiatele campionate mon-

pentru campionatele

normal,, sperăm ca 
echipajele noastre să se ca- 
pentru finale,, să fie pre- 
— în majoritatea probelor 
lupta pentru medalii, și, de- 
acolo unde prezentăm va- 

întrecerea pen-

CM. DE LA NOTTINGHAM,
OBIECTIV INTERMEDIAR ÎNAINTEA OLIMPIADEI

Pentru canotajul românesc

Pentru- aanotwjul românesc, luna 
august este momentul de virf al 
sezonului preolimpic,. aducind o 
noua ediție a Campionatelor Mon
diale (Nottingham, 20—30). Suita 
tastărilor internaționale care au 
prefațai această importantă con
fruntare supremă este și ea foar
te aproape de punctul terminus, 
reprezentat de „Regata Munchen", 
care va avea loc astăzi și miine. 
Cum-, insă, marile competiții ale 
sezonului s-au consumat, se poate 
trece de pe acum la o cintărire 
lucidă a șanselor schifului româ
nesc la C. M. de la Nottingham.

Vom începe prin a arăta că 
participarea canotorilor români la 
marile regate din 1975 — Moscova, 
Griinau, Snagov Nottingham — 
s-a- soldat cu un număr mic de 
succese, dar cu o veritabilă bogă
ție de promisiuni, care contează și 
ele ! Cum spuneam, actualul sezon 
constituie ultimul examen înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Montreal, 
„mondialele" fiind doar un obiec
tiv intermediar, ceea ce nu face, 
insă, ca prezența schifiștilor noștri 
în Anglia să aibă ca obiective re
zultate sub nivelul celor de anul 
trecut. Ba chiar dimpotrivă ! In a- 
cest scop, antrenorii loturilor re
prezentative au decis abordarea 
pregătirilor specifice mult mai de 
timpuriu față de sezonul prece-

dent, prelungind totodată și peri
oada de atingere a indicilor ma
ximi de formă. De aici a venit — 
scontat, deci ! — penuria de suc
cese internaționale, evitată pe 
măsură ce zilele și competițiile 
s-au scurs. In- momentul de față, 
bilanțul de sezon al canotorilor 
români nu este deloc slab, el nu- 
mărînd (in 7 regate) 7 victorii, 14 
locuri II și 16 locuri III. Or, pînă 
la debutul „mondialelor" a rămas 
aproape o lună, răstimp in care 
curba de formă poate atinge pa
rametrii optimi prevăzuți. 
lucru ne determină să 
cipăm pentru întrecerile 
Nottingham, atit la fete, cit și 
băieți, un bilanț cel puțin egal 
acela de la Lucerna.

La feminin, puternica grupă 
ramere permite 
și valoarea ei 
locuri pe podium: 2 f.c., 4+1 rame 
și 8+1. Daca, insă, cele mai mari 
speranțe ni se îndreptați anul tre
cut spre proba de 2 f.c., se pare 
că acum există șanse și posibilități 
mai mari la 8+1, unde echipajul 
României a reușit anul acesta per
formanța de a învinge ambarcațiu
nea U.R.S.S. chiar pe „terenul" a- 
cesteia ! Pentru 2 f.c. și 4+1 rame 
șansele sînt aproximativ egale, 
concurența pe plan mondial cres- 
cind foarte mult de anul trecut și 
pînă acum. Se pare, totuși, că 
noul echipaj Marlena Predescu —

Acest 
anti- 

de la 
la 
cu

de
■ prin tinerețea 
vizarea a trei

alt cuplu românesc, inclusiv cel al 
campioanelor mondiale Cornelia 
Neacșu — Marinela Ghiță.

Băieții ne fac, la rindul lor, 
mari promisiuni. In primul rind 
la. 2+1, unde Ștefan Tudor, Petre 
Ceapura + Ladislau Lovrenschi 
au dovedit prin victoriile din „Re
gata Nottingham" că pista „mon
dialelor" le convine de minune și 
că. se îndreaptă vertiginos spre un 
virf de 
cit. De 
tențiile 
rarhiei 
tru a o realiza. Același, lucru este 
valabil și pentru vicecampionii 
mondiali llie Oanță — Dumitru 
Grumezescu care, ca la fiecare 
sfirșit de sezon, își ameliorează 
substanțial timpii, pregătind cu 
migală cursele de mare miză.

In sfirșit, tot ramerii sînt 
care ne aduc încă un motiv de a 
fi optimiști, evoluția constant- 
bună și rezultatele mereu în creș
tere ale echipajului de 4 r f.c. în 
actualul sezon lăsînd să se între
vadă și o a treia ambarcațiune 
masculină românească în finalele 
de la Nottingham, in încheiere, 
subliniind eventualitatea unor sur
prize la 4+1 vîsle fete și 4+1 rame 
băieți, constatăm că dispunem de 
suficiente forțe pentru a obține la 
importantul examen preolimpic din 
Anglia rezultate pe măsura tradi
țiilor și prestigiului canotajului

sezon și de carieră strălu- 
altfel, ei nu-și ascund pre- 
de revenire in fruntea ie- 
supreme, făcind totul pen-

cei

pentru Jocurile Olimpice
‘Atenție, așadar,

selecția 
de ia Montreal.
la evoluțiile și rezultatele din pro
bele olimpice (11) ale campionate
lor mondiale ! Cunoaștem orienta
rea prioritară stabilită de fede
rația de specialitate, ca și activi
tatea desfășurată, pentru aplicarea 
în acest sens a măsurilor elabo
rate de către antrenorii lotului 
reprezentativ, dar, acum, cel pu
țin la fel de important ni s» pare 
faptul că toate aceste obiective, în 
întreaga lor complexitate, sâ fie 
bine înțelese, cu răspunderea cu
venită,. de fiecare sportiv in parte, 
consacrat sau debutant. sportivii 
fiind.. în ultimă instanță cei care 
stabilesc valoarea performanței și 
realele posibilități de afirmare vi
itoare.

Dan GÂRLEȘTEANU

August. esta o lună foarte 
portantă și pentru înotătorii români,' 
prezenți la cele mai severe exa
mene ale sezonului de vară. Mai în-, 
tîi, ei se vor alinia la. startul. Jocu
rilor Balcanice între 7 si 10 ale lunii, 
la Salonic. Competiția este pe măsura 
actualelor posibilități ale campionilor 
și recordmanilor țării, care de regulă 
au jucat un rol de prima mină în 
aceste dispute. Anul acesta, în între
cerile masculine, prima șansă o de
țin înotătorii bulgari (în mare pro
gres) și cei iugoslavi, în tâmp ce 
probele feminine vor fi probabil do
minate de sportivele din. România și 
Iugoslavia. In formație cu Anca 
Groza, Daniela Georgescu, Camelia 
Hoțescu, Valeria Vlăsceanu care se 
află în formă bună, româncele pot. 
acumula un 
posibilitatea 
București..

Mult mai 
echipei noastre masculine care cu o 
săptâmînă mai’ tîrziu va fi pusă în 
fața adevăratului examen de matu
ritate. La Sofia, în zilele de 16 și 
17 august, înotătorii romani, alături 
de cei bulgari, iugoslavi, spanioli, 
olandezi și polonezi se vor întrece 
în cadrul grupei B a Cupei Europei 
(primele 8 selecționate din Europa 
vor evolua la aceleași date în cadrul, 
grupei A). Conform regularii entuluL 
prima clasată în această întrecere 
pe echipe (cu cite un înotător de 
probă) va avea, dreptul de a promo
va în grupa de elită a. continentului, 
în timp ce ultima clasată va retro
grada în grupa C. Prima șansă o 
dețin sportivii din Spania și Olanda, 
iar formația română poate aspira la 
locul 
cazul 
loare.

Din __ _ . .
naționale ale lunii august mai des
prindem Balcaniada poioiș.tilor (7—10 
august, tot la Salonic) și mai ales 
Campionatele mondiale ale tinerilor 
luptători, la libere și greco-romane, 
programate între 12 și 17 august la 
HasKovo (Bulgaria). La această din 
urmă competiție nu vor lipsi acei 
tineri luptători, deja consaerați. pe 
care specialiștii îi vor alinia la J.O. 
de la Montreal din 1976. Mai mult ca 
sigur însă că o serie de formații vor 
arunca în luptă, chiar din acest an, 
și luptători talentat! dar mai puțin 
experimentați pe care îi pregătesc 
pentru Olimpiada de la Moscova.

Printre cei care ne vor reprezenta 
la această mare competiție a tinerilor 
luptători se află Ștefan Rusu, cam
pion european de juniori în anul 1974, 
Nicolae Homiceanu, Gheorghe Pa- 
naite la lupte greco-romane, Gigei 
Anghel, medaliat cu argint la ,.euro- 
penele“ de juniori din 1974 și Tiberiu 
Seregely la lupte libere.

punctaj care să le dea 
de a aduce trofeul la

dificilă va fi sarcina

III sau IV, aceasta firește în 
unei evoluții la adevărata va-

calendarul competițiilor inter-

MARILE EXAMENE ALE

ne
din 
să 
ce

Pentru otleții și atletei© 
fruntașe din țara noastră, 
pentru Gntrenarii lor, Iu* 
na august va reprezenta 
momentul bilanțului cel 
mai important din întrea
ga activitate desfășurată 
de-a lungul întregului an 
preolimpic 1975. în august, 
la sfîrșîtul lunii, se va
trage linie și se va
face adunarea a tot ceea 
ce s-a făcut bine, pe li
nia angajamentelor asu
mate de fiecare în parte 
și se vor avea în vedere, 
desigur, eventualele 
împliniri, pentru ca, 
experiența acumulată, 
se învețe pentru anul
vine, al Olimpiadei de la 
Montreal.

în luna august sînt pro
gramate cîteva dintre cele 
mai importante competiții 
atletice din acest an. 
lată-le:

31 iulie — 1 august, la 
București — finalele cam
pionatelor republicane de 
seniori.

2—3 august, Ia Arad — 
concursul republican al 
unităților școlare cu profil 
sportiv, juniori

8—10 august, la Bucu
rești — Jocurile Balcanice 
de seniori,

8—10 august, la Banska 
Bystrica (Cehoslovacia) — 
concursul internațional de 
juniori „Prietenia”.

16—17 august, la Nisa — 
finala „Cupei Europei” pe 
echipe.

22—24. august, 
— campionatele 
de juniori ediția

30 august, la 
heim — meciul

Ger-

la Atena 
europene 
a lll-a.
Heiden- 
feminin

dintre echipele R.F. 
mania și României.

3:1 august' — la 
rești - campionatul 
blican de 50 km marș.

Evident, dintre acestea 
cele mai importante pen
tru componenții lotului 
nostru olimpic sînt cam
pionatele naționale, Balca
niada seniorilor și, desi
gur, Cupa Europei.

Campionatele țării reu
nesc pe stadionul Republi-

Bucu- 
repu»

iulie, la 31 iulie — 1 au- . 
gust, va permite desigur 
să participe la concursuri 
și cei cinci atieți. (Nata
lia Andrei, Argentina Me
nis, Mariana Suman, 
Gheorghe Cefan și llie 
Floroiu) care zilele aces
tea evoluează în cadrul 
unei mari competiții l< 
Montreal, ca și unii dintre 
juniorii care, estăzi și mii
ne, participă la Balcania
da de la Karlovaț. Cam
pionatele reprezintă cel 
mai sigur criteriu de se
lecție pentru formarea re
prezentativelor țării care 
vor concura, după cîteva 
zile, tot în Capitală, la 
cea de o XXXIV-a ediție 
a Jocurilor Balcanice.

La întrecerile balcanice 
vor fi prezente echipele 
de seniori și senioare al£ 
Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei, Turciei și Româ
niei. in legătură cu acest 
important eveniment spor
tiv trebuie reamintit fap
tul că anul trecut, la So
fia, 
tre au obținut victoria 
clasamentele 
ceea ce, 
așteaptă 
rești.. Pe 
așa cum. 
ti vele și 
todică ! 
acest an preolimpic, atle- 
ții noștri fruntași, mai cu 
seamă componenții lotului 
olimpic, trebuie să reali
zeze acum, la acest 
curs, cele, mai bune 
formanțe din întreg 
1975.

După a săptâmînă 
mația feminină va evolua 
pe stadionul din Nisa, în 
finala celei de a V-a edi
ții a ,,Cupei 
Bruno Zauli”. 
cu cele mai 
din Bulgaria, 
tanie. Franța, 
mană, R.F. Germania, Po
lonia și Uniunea Sovieti
că, sportivele noastre vor 
face, desigur, totul pentru 
o comportare cît mai fru
moasă, concretizată în o- 
cuparea unui loc de frun-

la-

formațiile torit noas- 
în 

generale, 
în- mod firesc, se 
și acum la Bucu- 

i de altă parte, 
reiese din obiec- 
orientarea me- 

stabilite pentru
ELISABETA 
BAKALAR

con- 
per
onul

for-

Europei —
In întrecere 
bune atlete
Marea Bri- 
R.D. Ger-

In sîrșit, la Atena, după 
Paris (1970) și Duisburg 
(1973), marile speranțe din 
tînăra generație vor con
cura in cadrul ,,europene
lor" de juniori. Nutrim 
speranța că unii dintre 
tinerii noștri atieți, ne 
gindim, între alții, la Tu- 
dorel Vasile, Adrian Cali- 
mente, Nicolae Binder, 
Elisabeta Bakalar, Gina 
Panait, Doina Spinu — vor 
fi în măsură să obțină pe 
stadionul Karaiskakis per
formanțe de valoare și cît 
mai multe medalii.

Luna august — luna ma
rilor examene, sperăm sâ 
fie încheiate cu deplin 
succes de cît mai multi



Astăzi, în R.F. Germania

ÎNCEPE C.E. DE VOLEI (juniori-tineret)
24 de echipe masculine și femi

nine, reprezentînd 13 țări, se ali
niază astăzi la - startul ediției a 
V-.a a campionatelor europene de 
volei (juniori-tineret), ediție găz
duită de nu mai puțin de 21 de 
orașe din R. F. Germania. între
cerile din serii sint programate 
azi, miine și luni in 10 orașe : 
Bohmte, Osnabriick, Holdorf, Wal- 
lenhorst, Furstenau, Giessen, Mar
burg, Boblingen, Ludwigsburg și 
Stuttgart.

Echipele reprezentative ale 
României, care au efectuat ulti
mele pregătiri și acomodarea cu 
sălile de concurs in localitățile 
gazdă, vor evolua în prima zi în 
compania celor mai puternice ad
versare ale grupelor lor. Astfel, e- 
chipa de fete va intilni, astăzi la 
prînz, la Boblingen, puternica gar
nitură a Bulgariei într-o partidă 
importantă nu numai pentru ca
lificare în turneul 1—6, ci și — 
in cazul in care ambele formații 
obțin calificarea în finaleie frun
tașelor, după cum se presupune 
— pentru faptul că rezultatul va 
conta in faza ultimă ! După toa
te probabilitățile, antrenorii Leo
nid Sorbală și Ion Cristian vor a- 
linia in această dificilă partidă 
sextetul : Irina Petculeț, Ioana Și- 
clovan, Doina Rusu, Doina Bote
zau, Maria Obreja și Luisa Male- 
zian. Duminică fetele noastre vor 
intilni, intr-un joc ușor, la Lud
wigsburg, echipa Franței, iar luni, 
la Stuttgart, vor primi replica re
prezentativei țării gazdă care as
piră și ea la calificare în turneul 
final pentru locurile

Iată și celelalte întiliniri din gru
pă : R. F. Germania — Franța 
(simbătă), Bulgaria — R. F. Ger
mania (duminică) și Bulgaria — 
Franța (luni), în celelalte grupe : 
R. D. Germană — Olanda, U.R.S.S.
— Iugoslavia, Cehoslovacia — Ita
lia, Polonia — Belgia (simbătă), 
R. D. Germană — Iugoslavia, 
U.R.S.S. — Olanda, Italia — Bel
gia, Cehoslovacia — Polonia (du
minică). Olanda — Iugoslavia, 
U.R.S.S. — R. D. Germană, Polo
nia — Italia și Cehoslovacia — 
Belgia (luni).

La băieți, echipa României în- 
tîlnește, de asemenea, în prima 
zi, la Bohmte, pe cea mai puter
nică adversară — Cehoslovacia — 
urmînd ca duminică și luni să 
joace cu Polonia și respectiv Is
rael. Antrenorii Tănase Tunase și 
Marcel Șerban vor începe cu sex
tetul de bază, alcătuit din Viorel 
Manole, Sorin Macovei, Sorin Zo- 
lia, Traian Corcheș, Victor Chezan 
și Ernilian Vrincuț (Adrian Coto- 
ran),

în aceeași grupă : Polonia — 
Israel (simbătă), 
Israel (duminică)
— Polonia (luni), 
lelalte grupe : R. 
Olanda, Bulgaria 
gosilavia — R. 
U.R.S.S. — Italia 
Germania —• Belgia, Olanda — 
Bulgaria, Italia — R. D. Germană, 
U.R.S.S. — Iugoslavia (duminică), 
Bulgaria — R. F. Germania, O- 
landa — Belgia, Italia — Iugo
slavia, U.R.S.S. — R. D; Germa
nă (duminică).

Cehoslovacia — 
și Cehoslovacia 

Meciurile din ce- 
F. Germania — 
— Belgia, Iu- 
D. Germană, 

(simbătă), R. F.

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI, GATA
PENTRU TURNEUL DIN NOUA ZEE LANDA

• Lotul care va face deplasarea • Programul turneului

Echipa de rugby a României s-e 
află în preajma plecării în Noua 
Zeelandă, țară ai cărei rugbyști — 
evoluind sub titulatura „AII 
Blacks" — sînt socotiți drept cei 
mai buni din lume. Iată de ce 
turneul de 8 partide de la Anti
pozi prezintă o deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea viitoare 
a sportului nostru cu balonul oval.

Am stat de vorbă cu cei doi an
trenori (Valeriu I rime seu și Petre 
Cosmănescu), responsabili cu pre-

PROGRAMUL TURNEULUI: 
6 august, la Gisborne, cu for
mația Poverty Bay; 9 august, 
la Hamilton, cu Waiuato; 13 
august, la Palmerston North, 
cu Manawtau; la 16 august, la 
Whangarei, cu North Auc
kland; 20 august, la Blenheim, 
cu Marlborough; 23 august, la 
Invercargill, cu Southland; 27 
august, la Timaru, cu South 
Canterbury și 30 august, la 
Wellington, cu Noua Zeelandă 
(tineret).

gătirea echipei, despre importanța 
turneului, in perspectiva afirmării 
depline, în viitor, a rugby ului 
nostru.

— Plecăm in Noua Zeelandă, o 
premieră absolută pentru rugbyștii 
români — ne-a spus Valeriu Iri- 
mescu — bine preparați, cu gindul 
realizării, in primul rind, a unui 
prețios schimb de experiență, în 
contactul cu cel mai bun rugby 
din lume. Dorim, în al doilea rind, 
ca echipa României, in plină afir
mare, să producă o bună impre
sie unor spectatori extrem de avi
zați, cu alte cuvinte să practice jo
cul modern, curgător, de care este 
capabilă. Vom susține un număr 
de opt jocuri intr-un interval scurt 
(6—30 august) cu formații reduta
bile, adevărate selecționate provin
ciale, care-i vor include pe cei 
mai buni sportivi ai țării gazdă 
Turneul va culmina cu partida de 
la Wellington, in care vom intilni 
echipa de tineret a Noii Zeelande. 
Firește vom învăța multe lucruri 
noi. Experiența acumulată va tre
bui să fie extrem de profitabilă 
formației noastre întinerite.

— N-ati vrea să-i amintiți pe 
cîțiva dintre jucătorii noi cărora 
le întrevedeți perspective...

— Dupd retragerea consecutivă 
din echipa națională a lui Drago-

După cum 
„din mers“ o 
tinerețe. Am

se vede, am realizat 
adevărata 
selecționai

ROMÂNIEI

infuzie de 
cu pre-

careECHIPA
face deplasarea în Noua Ze
elandă: fundași — Durbac
(Steaua), Simion (Grivița Ro
șie) ; aripi — Aldea, Constan
tin (ambii Dinamo) ; centri — 
Nica (Dinamo), Motrescu (Fa
rul), Nicolescu (Sportul stu
dențesc) ; mijlocași la deschi
dere — D. Alexandru (Steaua), 
Bucos (Farul); mijlocași la 
grămadă — Paraschiv (Dina
mo) Bărgăunaș (Gfîvița Ro
șie) ; înaintași — Varga, Dără- 
ban, Mușat (toți Farul). Dumi
tru (Universitatea Timișoara), 
Fugigi (Sportul studențesc), 
Pop, Dinu (ambii Grivița Ro
șie), Stoica Enciu, OrtelecaC 
(ambii Știința Petroșani), Pos
tolachi, Munteanu (ambii 
Steaua), Baciu și Țurlea (am
bii Dinamo).

cădere jucători polivalenți, capa
bili să se descurce pe mai multe 
posturi, cum sint Nica, Nicolescu, 
Bucos, Daraban, Mușat, Stoica ș.a.

LUPTĂTORII DE EA EIBLRE AII MARI POSIBIIITAJI DE PROGRES
concursu-

prilej de 
de luptă

Petre 
Vasile

verificare 
al sporti-

In numărul nostru de joi am 
prezentat un comentariu privind 
comportarea luptătorilor de la sti
lul greco-romane în cadrul Tur
neului internațional al României. 
Azi ne vom ocupa de practicanții 
celuilalt stil, și ei angajați peste 
mai puțin de două luni în între
cerea celor mai buni luptători din 
lume.

Ca și la greco-romane, antreno
rii lotului nostru de libere au în
scris in concursul de la Galați pe 
toți sportivii susceptibili de a face 
parte din echipa ce ne va repre
zenta la C. M. de la Minsk sau la 
J. O. de la Montreal. Cum la tur
neul organizat de federația româ
nă de specialitate participat

extrem de util 
a potențialului 
vilor noștri fruntași.

Cu toate dificultățile 
Iui, elevii antrenorilor Ion Crisnic, 
Ion Bătrîn și Ion Mureșan s-au 
comportat remarcabil, șase dintre 
ei reușind să ciștige turneul (Ion 
Arapu, Grigore Condrat, 
Coman, Marin Pircălabu, 
Iorga și Ladislau Simon), patru 
s-au clasat pe locul secund (Gigei 
Anghel, Constantin Moldovan, Ste- 
lian Morcov și Enache Panaite), iar 
trei au ocupat locul III (Petre 
Cearnău, Florian Moț și Petroniu 
Androne). Aceste performanțe, a- 
dăugîndu-se celor obținute la alte 
competiții de amploare, vin să sub-

Petre Coman s-a impus în toate partidele susținute la Galați, cucerind 
pe deplin meritat, primul loc la cat. 62 kg. Iată-l in momentul cind, cu 
o „cheie“ la picior, își determină adversarul (C. Moldovan) să stea in 

„pod“, după care, insă, acesta nu va mai putea evita tușul
Foto : D. ALDEA — Galați

un număr apreciabil de concurenți 
(124), multi dintre 
să carte de vizită 
țional, întrecerile

ei cu o frumoa- 
pe plan interna- 
s-au dovedit un

linieze progresul realizat, în ulti
mii ani, de luptele libere româ
nești. Ele sînt urmarea unei munci 
corespunzătoare la nivelul lotului,

dar și a condițiilor de pregătire 
mereu mai bune create de 
C.N.E.F.S. acestei discipline spor
tive.

Exceptind categoria 48 kg, unde 
cu toate căutările din ultimii ani, 
nu s-a găsit incă un sportiv de 
valoare internațională, la celelalte 
categorii, reprezentanții țârii noas
tre s-au situat mereu în rîndul 
fruntașilor întrecerilor. Pregâtin- 
du-se cu mai multă seriozitate de- 
cît a făcut-o pină acum, Ion Ara
pu (52 kg) a dovedit că speranțele 
pe care și le-au pus in el antre
norii au fost justificate. In dru
mul său spre victoria finală, el a 
învins luptători reputați, printre 
care H. Gali (Ungaria) și V. Gam
ba t (R. P. Mongolă) și pe mai ve
chiul său rival, Petre Cearnău.

La cat. 57 kg., deși concurau cu 
mai multe șanse de succes luptă
tori ca M. Simsak (Turcia), H. 
Ramos (Cuba), G. Simon (Ungaria) 
și Gh. Dobrănel, FI. Moț, G. An
ghel (România), a terminat învin
gător tinărul brașovean Grigore 
Condrat, care a răsturnat toate 
pronosticurile.

In afara celorlați cîștigători ai 
turneului (Petre Coman, Vasile 
Iorga, Ladislau Simon) a căror va
loare este recunoscută pe plan in
ternațional, trebuie să remarcăm 
excelenta comportare a sportivului 
de la Steaua, Marin Pircălabu 
(74 kg), care a realizat în ultima 
vreme un remarcabil salt valoric. 
Acest evident progres i-a permis 
să obțină victorii categorice in 
fata unbr luptători apreciați prin
tre care I. Topuz ’ (Turcia), F. 
Hempel (R.D.G.) H. Duvkin (R. P. 
Mongolă).

în concluzie, practicanții libe
relor ne-au dovedit, la Galați, că 
dispun de serioase resurse, care 
pot fi valorificate integral atunci 
cind se pregătesc așa cum o pre
tinde sportul de performanță. Ră- 
mîne ca ei să confirme succesele 
de la Turneul internațional al Ro
mâniei și la întrecerile celor mai 
buni sportivi din lume, ce vor a- 
vea loc la Minsk, între 11 și 18 
septembrie. Posibilități există. Do
vada au făcut-o la marile între
ceri internaționale din ultimii ani.

Mihai TRANCĂ
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• Se extrag 68 de numere, în două 
faze:

HOTARE ȘI BANI.

• Se atribuie cîștigurl în numerar 
de valoare variabilă, precum și pre
mii cu valoare fixă: 20.000 lei, 10.000 
lei etc.’

ticipa cu 3 cote: 1 variantă 
jucatei 100%; 2 variante simple 
50%; 4 variante simple jucate

simplă 
jucase 
25%'

• Cîștigurile vor 
categorii

fi atribuite pe 13

• Rețineți! Se oferă participanților 
cîștigători posibilitatea să-și aleagă 
singuri excursia preferată și diferen
ța în numerar .sau încasarea întregu
lui premiu în numerar ș.a.

• Participarea se
6 șl 15 lei varianta 
variantele de 15 lei dau dreptul 
cîștig la toate extragerile!

face po bilete 
cu precizarea

de 
că 
de

Mihai Nicolescu — cu balonul — jucător polivalent. al liniei de treî- 
sferturi, este unul dintre echipierii de bază ai actualei reprezentative care 

pleacă intr-un lung și prestigios turneu în Noua ZeeLandă
Foto : Ion MIHAlCA

mir eseu, a lui Rășcanu, a lui Șer- 
ban și, mai recent, a lui Mateescu 
și Ciornei, am fost nevoiți să ne 
îndreptăm atenția către cei din 
noul val reprezentat prin : Simion, 
Aldea, Motrescu, Alexandru Dumi
tru, Bucos, Paraschiv, Stoica En- 
ciu. Varga, Mușat, Țurlea, pentru' 
a nu mai vorbi de Constantin, 
Postolachi sau Dumitru, deja con- 
sacrați la o vîrstă foarte tinără.

In fond, dorim, și cu asta credem 
că am spus totul, să punem pe 
picioare și să rodăm o echipă na
țională capabilă să înfrunte cu suc
ces celebrul XV francez in viitorul 
sezon, pe terenul acestuia (23 no
iembrie, la Bordeaux), in urmă
toarea ediție a campionatului euro
pean, pe care-l vom aborda, de 
data aceasta, de pe poziția de virf, 
mult mai angajantă. (D. C.)

Istvan Szanto (cat. semigrea) și Ion Arse* 
noiu (cat. grea) la juniori mari, Nicoiae 
Drâgălău (cat. ușoară), George 
nescu (cat. semimijlocie), Daniel 
(cat. mijlocie) și Ion Iulian (cat.

LOTUL REPREZENTA- DHounti T1V DE JUN)OR| a 
plecat în Ungaria, la Szolnok, pentru a 
participa la tradiționala competiție ,,Cu
pa Prietenia", alături de selecționatele 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei, Unga
riei, U.R.S.S. ș.a. întrecerile vor avea loc 
între 26 iulie și 3 august. Au făcut de
plasarea : M. Bran, R. Tecău, R. Gheor- 
ghe, V. Câpușan, A. Netolinschi, D. Si- 
poș, L. Cucerzan, C. Szabo, L. Mynio. P. 
Mâgurean, C. Tacaci, G. David. Antre
nori : T. Giurculescu și O. Șerban.

Mari- 
Lupu 

..........t____ e . semi
grea) • ALT TURNEU INTERNAȚIONAL 
rezervat juniorilor va avea loc tot în Un
garia, la Debrețin. La această competi
ție participă echipe școlare din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germcnă, 
România și Ungaria. Din țara 
vor concura elevi de ia Șc. sp. Energia 
București, printre care Gh. Matei (cat. 
ușoară), T. Setran (cat. mijlocie) și L 
Năstase (cat. grea).BOX „CENTURA ARRUBIUM", com

petiție desfășurată în organi
zarea asociației sportive Voința din Mă- 
cin, s-a bucurat de un frumos succes do 
public și de o participare numeroasă. La 
întreceri au luat parte 150 de boxeri din 
19 cluburi și asociații sportive din țară. 
Excelent organizată, această a doua edi
ție a competiției a atras, de-a lungul ce
lor șase reuniuni, în jurul ringului insta
lat în noua arenă de box din Măcin, a- 
proximativ 18 000 de spectatori. ,.Centu
rile” au fost cucerite de următorii spor
tivi : juniori mici : V. Ivănică (Autotrans- 
port Tulcea), FI. Butnaru (Nicolina lași), 
V. Ștefan (Voința Măcin), Gh. Ene (B.C. 
Brăila), S. lașar (Portul Constanța), M. 
Ruse (Cimentul Medgidia) ; juniori mari:
S. Enache (Voința Măcin), M. Ivanciu 
(B.C. Brăila), Gh. Rusu (Voința Măcin),
T. Ruja (Voința Cluj-Napoca), M. Mar- 
dare (Voința Brăila), Gh. Plăieșu (Voința 
Ploiești) ; seniori : D. lonescu (Voința 
Măcin), I. Enache (Voința Măcin), I. 
Gheorghe (Oțelul Galați), M. Teofil (Vo
ința Măcin), M. Lupu (Voința Măcin).

Polonia, 
noastră

MQȚQ CAMPIONATUL SENIORILOR
1 se reia miine cu o importan

tă etapă (a IV-a, penultima), lupta pen
tru cucerirea titlului anunțindu-se extrem 
de pasionantă. Astfel, după etapa ante
rioară de la Tg. Jiu, a preluat conducerea 
în clasament P. Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 
cu 35 p, urmat de I* “ 
Cîmpina) cu 34 p, A. 
Cîmpina) 18 p, S. Paraschiw (Loc. 
iești) 18 p, A. Benedek (St. r. Bv) 15 p 
și D. Motișan (Flacăra Moreni) 13 p. La 
juniori, lider este E. Miilner (Torpedo 
Zărnești) 30 p, urmat de V. Gavrilâ 
(Automobilul) cu 22 p, și V. lonescu (Loc. 
Ploiești) 16 p. întrecerile de mîine au loc 
pe traseul de pe valea Răcădăului de la 
marginea 
10.

M. Banu (Poiana 
. lonescu (Energia 

Plo-

Brașovului, începind de la ora

• AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR!

Dăm cîteva amănunte în legătură 
Cu această atractivă tragere:

.• Pe biletele seria C se poate par-

Tragerea excepțională Pronoexpres: 
Handbal-Expres din 27 iulie a.c., va 
avea loc la București în sala Clubu
lui Finanțe Bănci din strada Doam
nei nr. 2 cu începere de la ora 17.30. 
După tragere va urma un film ar
tistic.

NUMERELE

FOND GENERAL 
EXTRAGEREA I 
EXTRAGEREA a

EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 25 IULIE

DE CiȘTIGURl : 1.097.143 lei dîn care 456.132 
a 56

ll-a s 31
70
14

61
51

21
12

4
3

66
71

86
85

1975

lei report
78
24

90
58

PICI KM ETAPA a V-A A CUPEI 
ORAșELor q avut loc la 

Timișoara și a ocazionat o frumoasa a- 
firmare a tinărului I. Vintilâ (Ploiești) 
care, la categoria juniori mari, a termi
nat în postura de învingător atît în pro
ba de contratimp individual (10 km) cit 
și în cursa pe circuit. La juniori 
contratimpul a revenit lui 
iești), iar 
(Brașov),

I. Radu 
cursa pe circuit lui A.

„TURNEUL PRIETENIA' 
petiție internațională 

vată juniorilor mari (18—20 de <

JUDO

mici, 
(Plo- 

Antal

", corn- 
rezer- 

ani) șl

CALIFICĂRILE PENTRU DI
VIZIA B. In urma meciuri

lor tur-retur din cadrul calificărilor pen
tru divizia secundă, 30 de echipe campi
oane județene au obținut dreptul de a 
participa la penultima fază a competiției. 
Aceasta este programată în zilele de 26 
șl 27 iulie (meciuri tur-retur), iar cîștigă- 
toareie urmează sâ-și dispute intrarea in 
„B” pe 2 și 3 august ® CAMPIONATELE 
BALCANICE do juniori și junioara din a- 
cest an vor avea loc ia începutul lunii 
viitoare (5-9 august) la București • IN 
CADRUL PREGĂTIRILOR pentru C.E. de 
seniori din Iugoslavia reprezentativa mas
culină a României va lua parte luna 
viitoare la două importante turnee de 
verificare : ,,Trofeul Tomis" (11—16 august) 
și turneul de la Berlin (26 august — 1 
septembrie). J

VOLEI



6 FINALISTI ROMÂNI
ÎN TURNEUL BALCANIC DE BOX

SOFIA, 25 (prin telefon). Cam
pionatul balcanic de box se în
cheie duminică după-amiază cu 
gala finalelor, fază în care s-au 
calificat 6 pugiliști români. Nu au 
putut trece de etapa semifinalelor 
5 boxeri de-ai noștri (Teofil Ghi- 
nea, Ilie Gheorghe. Cornel Iloduț, 
Sandu Tirilă și Vasile Croitoru).

Vineri seara. în sala Festivalna, 
in fața a 4000 de spectatori, in 
cursul celei de a doua gale semi
finale, au susținut ultimul asalt 
pentru calificarea în finale, patru 
boxeri români : Jenei Vanoea (pa
nă), Cornel Iloduț (ușoară). David 
Tănase (semimijlocie) și Sandu 
Tirilă (mijlocie).

Bucurcșteanul Jenei Vancea a 
reușit — după un meci foarte 
6trîns și controversat — să-l în
vingă la puncte (3—2) pe grecul 
Hadjiestratos, obținînd dreptul de 
a fi prezent în finale. Cornel 
Iloduț a fost mai puțin norocos și 
— deși l-a pus adesea în dificul
tate pe vicccampionul mondial 
Kolcv — a trebuit să se declare 
invins (5—0), datorită superiorității 
tehnice a boxerului bulgar. O nouă 
victorie românească o obținut Tă
nase David care, la cat. semimijlo
cie, după un meci frumos și echili
brat, l-a întrecut pe Iliadis (Gre
cia) la puncte (4—1). Sandu Tirilă 
nu a putut repeta această perfor
manță. pentru că, la capătul unui 
meci foarte strîns, la cat. mijlocie, 
cu Anghelov, judecătorii l-au pre
ferat pe sportivul bulgar (3—2).

Astfel, in finalele competiției 
balcanice s-au calificat : 9 boxeri

bulgari, 6 români, 5 iugoslavi și 
cite unui din Grecia și Turcia.

Și acum citeva cuvinte despre 
meciurile susținute joi de David 
Tănase, Damian Cimpoeșu și Vasi- 
le Croitorii, ale căror partide s-au 
terminat seara tîrziu. La cat. se- 
mimijlocie, Tănase a întâlnit în 
iugoslavul Stankovici un adversar 
dur cil care, însă, românul s-a a- 
comodat foarte repede. De aici a

latâ programul boxerilor români în 
finale : muscă : F. Ibrahim — Eroglu 
(Turcia) ; cocoș: I. Memet — Andrej- 
kovski (Bulgaria) ; pană : J. Vancea 
— Rusevski (Iugoslavia); semimijlocie: 
T. David * * 
mică: D. 
grea: I.

— lankov (Bulg) ; 
Cimpoleșu — lliev 
A'lexe — Suvandjiev

mijlocie 
(Bulg); 
(Bulg).

cu mul-

C. E. de caiac-canoe

rezultat un meci de uzură, 
te lovituri puternice. Tehnica ce
va mai bună demonstrată de Tă
nase, dc-a lungul tuturor reprize
lor. i-a determinat pe cei cinci 
judecători să-i acorde lui victoria. 
Foarte frumoasă a fost întilnirea 
Iui Damian Cimpoeșu cu pugilistul 
grec Papadopoulos. în cadrul cat. 
mijlocie mică. Ambii sportivi au 
luptat cu armele tehnicii. fiind 
răsplătiți adesea cu aplauze de cei 
peste 3 000 de spectatori prezenți 
în sala „Festivalna". Pentru un 
plus de inițiativă, mai ales în ul
timul rund, Cimpoeșu a primit de
cizia la puncte. „Semigreul" Vasi- 
le Croitoru ne-a dezamăgit. El a 
evoluat timorat în fata lui Po- 
povici (Iugoslavia), a fost averti
zat in fiecare repriză pentru re
fuz de luptă, în ultimul rund fiind, 
pe bună dreptate, descalificat.

Paul IOVAN

pentru juniori

TREI ECHIPAJE

ROMANEȘTI

ÎN SEMIFINALE
ROMA, 25 (prin telefon). Vi

neri, pe pista olimpică a iacului 
Albano, de la Castei Gandolfo, au 
început întrecerile celei de a V-a 
ediții a campionatelor europene — 
deschise — de caiac-canoe rezer
vate juniorilor. Interesul pentru a- 
ceastă competiție continentală este 
exprimat de numeroasa participa
re, pe listele de start figurînd 
sportivi și sportive din 26 de țări : 
Anglia, Argentina, Australia, Bel
dia, Bulgaria, Canada, Cehoslova
ca. Danemarca, Finlanda, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Dlanda, Ungaria, Irlanda, Japonia, 
Torvegia, Polonia, România, Spa
nia, Suedia. Elveția, S.U.A., Uniu- 
îea Sovietică, Iugoslavia și Italia.

Echipajele noastre au avut. în 
iceastă primă zi a întrecerilor, 
> comportare frumoasă, promiță- 
oare. Dar iată, pe scurt, citeva 
fate despre evoluțiile de vineri 
ile juniorilor români. La K2 — 
>00 m fete, Floarea Petrușel și 
Nastasia Buri au cîștigat seria cu 
i :54,4, întrecînd echipajele Unga
riei — 1:56,5 și Bulgariei — 
rot locul I a fost cucerit 
echipajul C2 — 500 m
P. Capusta — Gh. Tit-u, cronome
trat cu 1:51,0, înaintea echipajelor 
R. F. Germania — 1:52,2 .și Ceho
slovaciei — 1:55,1. Ambele echi
paje românești s-au calificat pen- 
ru semifinalele probelor respec
tive. Aceeași performanță — cali- 
'iearea în semifinale — a reali- 
vii-o P. Capusta la C 1 — 500 m 
’2:09,2) deși s-a clasat în serie 
>e locul secund. Cursa de K 4 — 
>00 m fete programează, duminică, 
lirect finala. In sfirșit, echipajul 
<2 — 500 m băieți, compus din 
□. Dumitriu — Al. Giura, s-a cla- 
>at pe locul 4 (1:45,1) in serie și 
za trebui să participe, sîmbătă, la 
•ecalificări.

1:58.7. 
și de 
băieți

TURNEUL DE TENIS
FAVORIȚII SE IMPUN

PETO LOCURILE 5-8
In cea de a 6-a zi a turneului 

de polo din cadrul C. M. de la 
Caii, echipele care-și dispută 
locurile 5—8 au susținut primele 
partide, în timp ce formațiile ce 
candidează ia locurile 1—4 au a- 

-vut pauză. Reprezentativa Româ
niei, după o serie de 3 insuccese 
și-a revenit, obținînd victoria în 
meciul cu S.U.A. cu scorul de 6—3 
(1—1, 1—0, 2—1, 2—1). în celălalt 
joc, Olanda a întrecut R. F. Ger
mania cu 5—3 (1—1, 1—0, 2—1, 
1—1). După aceste partide, selec
ționatele României și Olandei au 
acumulat cile 2 p, iar cele ale 
S.U.A. și R. F. Germania au 0 p. 
Formația României urmează să 
joace cu R. F. Germania și Olanda.

Concursul de înot a oferit, în 
cea de a 3-a reuniune a finalelor, 
o supriză de mari proporții. In 
cursa de 200 m spate, marele fa
vorit Roland Matthes s-a clasat 
abia pe locul IV, proba fiind câș
tigată de maghiarul - Zoltan Ve- 
raszto. Este pentru prima oară, 
incepînd din 1967, cînd Matthes 
este învins într-o competiție ofi
cială. Iată noii medaliați în cele 
6 finale :

200 m bras (b) : 1. David Wilkie 
(M. Britanie) 2:18,23 — rec. euro
pean, 2. Rick Colella (S.U.A.) 
2:21,60, 3. Nikolai Pankin (U.R.S.S.) 
2:21,75 ; 200 m spate (b) : 1. Zol
tan Vcraszto (Ungaria) 2:05,05, 2. 
Mark Tonelli (Australia) 2:05,78, 
3. Paul Howe (S.U.A.) 2:06.49 ;
200 m delfin (b) : 1. Bill Forrester

(S.U.A.)
(R.D.G.)

2:01,95, 2. Roger Pyttel 
2:02,22, 3. Brian Brinkley 

(M. Britanic) 2:02,47 ; 400 m li
ber (b) 
3:54,88, 
3:57,71, 
4:01,10 
delfin

(S.U.A.): 1. Tim Shaw
2. Bruce Furniss (S.U.A.)
3. Frank Pfutze (R.D.G.)
— rec. european ; 100 m 
(f) : 1. Kornclia Ender

(R.D.G.) 61,24 — rec. mondial, 2. 
Rosemarie Kother 
3. Cămile Wright 
400 m mixt (f) : 
(R.D.G.) 4:52,76, 
(R.D.G.) 4:56.89, 
(S.U.A.) 5:00,46.

1.
2.
3.

(R.D.G.) 61,80,
(S.U.A.) 62,79 ;
UIrikc Tauber

Caria Linke 
Kathy Heddy

DE LA WASHINGTON
turul doi al probei de sim-In _ _____

piu din cadrul turneului interna
țional de tenis da la Washington, 
Ilie Năstase l-a întrecut cu 6—1,
6— 1 pe americanul Jim Delaney, 
în turul următor, el îl va intîlni 
pe australianul Phil Dent.

Alte rezultate : Smith — Boro- 
wiak 6—5, 1—6, 6—3; Ramirez — 
Alvarez 3—6. 7—5, 6—3 ; Vilas — 
Dibley 6—2, 6—3 ; Fillol — Amaya 
6—1, * - - ■ 
3—6,
7- 5, 
6—2,

U <> , jL LU.11J1 TT.11 l<lj*t

6—3 ; Ashe — V. Amritraj 
6—3. 7—6 ; Dibbs — Tanner 
6—4 ; Solomon — Gottfried 
3—6, 7—5.

MIHAELA GEORGESCU
BALCANICA LA 100

TINERELE NOASTRE ÎNOTĂTOARE SE
LJUBL.1ANA, 25 (prin telefon). 

In piscina clubului nautic din lo
calitate, pe o vreme ploioasă și 
friguroasă (13 grade) au început 
vineri după-amiază întrecerile de 
înot ale celei de a Vil-a ediții a 
Balcaniadei de natație rezervată 
juniorilor.

In prima reuniune a finalelor,

„TROFEUL CARPAȚT LA HANDBAL
SÎMBĂTĂ ■

PROGRAMUL DE AZI Șl MIINE WXWWWWWWW'

DUMINICĂ
BUCUREȘTI (Palatul Sporturilor și Culturii) BUCUREȘTI (Palatul Sporturilor și Culturii)

Ora 17,30 : România II — Iugoslavia (m) Ora 17.30 : România II — U.R.S.S. (f)
Ora 18,45 : U.R.S.S. — R.D. Germană (f) Ora 18,45 :: Iugoslavia — Cehoslovacia (m)
Ora 20 : România I — Cehoslovacia (f) Ora 20 România I — U.R.S.S. (m)

PLOIEȘTI (sala Victoria) PITEȘTI (Sala sporturilor)

Ora 17 : România II _ Ungaria (f) Ora 17 România II — R.D. Germană (m)
Ora 18.10 > U.R.S.S. — R.D. Germană (m) Ora 18.15 : Cehoslovacia — Ungaria (1)
Ora 19,30 : România I — Cehoslovacia (m) Ora 19,30 : România I — R.D. Germană (f)

A <\W\\\W\W\\\\\\W\\W\\\\\\\\\\W\\

(Urmare din vag. 1) desfășurate in 
prezent în

WWW'

CAMPIOANA
m DELFIN

DISTING
sportivă

ÎN PRIMA ZI
româncă Mihaela

can — Cite 2, Matei, Enea (Româ
nia II). Au arbitrat Gh. Lungu și 
D. Purică.

R.D. GERMANA — IUGOSLA
VIA 21—20 (12—13). Intîlnire dra
matică, presărată cu faze care au 
entuziasmat publicul spectator. Ba
lanța victoriei a înclinat — alter
nativ — cînd spre o echipă, cînd 
spre alta. Handbaliștii din Iugoslavia 
au condus cu 10—8 și 
prima repriză, cu 14—12, 
a doua, dar rămînind in 
4 jucători de . cîmp în 
rioade (ca urmare a eliminărilor 
dictate de arbitri pentru joc ex
trem de dur în apărare) n-au pu
tut face față și au cedat. Reve
nirea echipei R.D. Germane a fost 
de-a dreptul impresionantă : în 
min. 56 conducea cu 21—18 ! Au 
marcat : Kahlert 7, Biihme 6, Gan- 
schow 2, Hildebrand 2, Rost 2, La- 
kemachcr 1 și Engel 1 — pentru 
R.D. Germană. Miliak 6, Serdaru- 
sici 3, Pokrajac 3, Krivokapici 3, 
Bojovici 2, Karalici 2 și Radenovici 
1 — pentru Iugoslavia. Au condus 
foarte bine V. Sidea și P. Cârli- 
geanu (România).

PITEȘTI

12—9, în 
in cea de 
5 și chiar 
unele pe-

R. D. GERMANĂ — CEHO
SLOVACIA 20—12 (8—7). O partidă 
foarte frumoasă a inaugurat jocu-

loca- 
Sala 
unui

rile feminine 
litate. Publicul 
sporturilor a fost martorul 
joc foarte rapid, dirz, pe alocuri 
chiaț „tare". Jucătoarele germane 
au început puternic (au condus cu 
2—0 in min. 3, 3—1 în min. 4 și 
6—3 în min. îl) dominînd auto
ritar partida. Replica handbaliste
lor cehoslovace s-a produs în 
partea a doua a primei reprize 
cînd acționînd mai agresiv in apă
rare au stopat multe din acțiu
nile adversarelor și atacînd vi
guros au făcut ca scorul, la pau
ză, .să fie doar 8—-7. După această 
situație, nimeni nu s-a așteptat, 
in repriza secundă, ca fostele cam
pioane ale lumii, sportivele din 
R. D. Germană, să realizeze o 
desprindere atît.de netă si să-și 
adjudece victoria la un scor atît 
de mare.

Au marcat : Richter șî Lange — 
cite 5, Krelzschmar — 4, Kahnt 
și Krause — 2, Rost și Kiihn 
— cite 1 pentru R. D. Germană, 
respectiv Foltynova — 5, Matiso- 
va — 4, Boledovicova, Vaseva și 
Angylova — cite 1. Au condus M. 
Marin și R. Iamandi (România).

ROMANIA I — ROMANIA n 
21—12 (14—7). Victorie destul de le
jeră a primei noastre reprezentati
ve care s-a impus prin varietatea și 
mai ales prin viteza acțiunilor 
ofensive, prin siguranța în apă-

Cei doi antrenori, C. Popcs- 
Băiășescu, au rulat în
carc, în general, a dat 
O plăcută surpriza au 

citeva dintre tinerele 
autentice speranțe

rare, 
cu și D. 
tnegul lot 
satisfacție, 
furnizat-o 
jucătoare, 
handbalului nostru.

Punctele au fost realizate 
Ibaflula-Luiaș și Arghir — 
5, Furcoi — 4, Cojocaru — 3,

tînăra . ___ ________
Georgescu in vîrstă de 14 ani (an
trenor Mihai Mitrofan) a cucerit 
titlul balcanic in proba de 100 m 
delfin, stabilind un nou record na
țional de fete categoria 
timpul dc 1:10,1. Alți patru 
tivi români, Angela Vanioși, 
lia Roșu, Ilari on Sveț și 
Lucaclu au avut comportări 
făcătoare, obținind locul 2.

Iată rezultatele tehnice ale pri
melor 6 probe din program :

JOI) m liber (f) : 1. Jana Marko- 
vici (lug.) 64,2, 2. Angela Vameși 
(România) 65,4. 3. Tsanta Fotini
(Grecia) 68,0 ; 100 m liber (b) ; 1. 
Petar Georgiev (Bulgaria) 156,0, 2. 
Uarion Svcț (România) 57,3 (rec. 
personal). _3. Vanghelios Koskinas 
(Grecia) 
Svetlana 
2:55.1, 2. 
2:58,5, 3. 
garia) 2:59,0 ; 201) m bras (b) : 1. 
Morfis Nicolau (Grecia) 2:38,4, 2. 
Slobodan Radovanovici (Iugoslavia) 
2:40,0, 3. Nikolai Vakareev (Bul
garia) 2:40,1 ; 100 m delfin (f) ; 1. 
Miliaela Georgescu (România) 
1:10,1, 2. Dubravka Blejlci (Iugo
slavia) 1:10,4, 3. Katerina Fatsca 
(Grecia) 1:12,5 ; 100 m delfin (b) : 
1. V. Koskinas (Grecia) 62.3, 2. Ho- 
ria Lucntdu (România) 63,0. 
Urancar (lug.) 
6 probe, în 
Iugoslavia cu 
România cu 24

A cu 
spor- 
Ceci- 
Horia 
satis-

57,9 ; 200 m bras (f) : 1. 
Bogdanovici (Iugoslavia) 
Cccilia Roșu (România) 

Vanghelina Teneva (Bul-

3- T.
64.2. După primele 
clasament conduce 
25 p, urmată de 

p și Grecia cu 23 p.
ale

de : 
eîte 

_,______ .. ________ Co-
jocărița, Pctrovici, Mihoc și Pițigoi
— cite 1, respectiv, Hobincu — 4, 
Mihăilă, Lăcustă. I și Amarandci
— cite 2, Marcov și Lăcustă II
— cite 1. Arbitri : I. lonescu și D. 
Racovcanu (România).

UNGARIA — U.R.S.S. 17—10 
(10—4). Victorie meritată a for
mației maghiare în fața selecționa
tei secunde a Uniunii Sovietice, 
datorită unui joc combinativ, 
eficace. Handbalistele so-vietice au 
ratat mult. între care și 3 din ce
le 6 aruncări de la 7 m. Au mar
cat : Slrzelbiscki — 7, Totharsani 
și Csik — cite 2, Vadasz — 4, 
Laki și Csiha — cite 1, respectiv, 
Zaikovskaia — 3, Koresteleva — 
2, Balan, Mihailova, Avram, Aba
kumova și 
arbitrat T. 
(România).

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

LA MONTREAL

Selepina — cite 1. Au
Curelea și P. Tircu

Câlin ANTONESCU

MONTREAL, 25 (Agerpres) — In
tr-un interviu acordat ziarului ..l-a 
Prcsse", la un an înaintea deschide
rii Jocurilor Olimpice de vară, Jean 
Drapeau, primarul orașului Montreal, 
a declarat că organizarea întrecerilor 
va costa mult mai mult decit se pre
văzuse inițial. Se speră, totuși, ca prin 
loteria olimpică, prin medaliile 
memoratlve și emisiuni speciale 
timbre filatelice, să fie realizate 
mele necesare bugetului.

Pe de altă parte, antreprenorul 
neral însărcinat cu construcția stadio
nului olimpic, Boland Desourdy, a 
declarat că toate instalațiile vor fi 
gata în termenul prevăzut. Recent, 
șantierul din Montreal a fost vizitat 
de vicepreședintele C.I.O., Van Kar- 
nebeek, însoțit de Henry Banks, di
rector tehnic. Intr-0 conferință de 
presă, cei doi reprezentanți ai C.I.O. 
s-au declarat satisfăcuțl de stadiul 
actual al lucrărilor.

co
de 

su-

«e-

TIMONIERUL" KARAJANAL 70-LEA RECORD scrlpția „Campionatul mon
dial ‘

Nu de mult, la Vilnius, 
.supergreul" sovietic Va
lii Alekseev (31 ani) a sta- 
>i)it cel de al 70-lea record 
nondial al său: 245 kg. la 
tllul aruncat. Totuși -Alek- 
,eev nu-și poate savura in 
Inlște sueesul. Intr-adevăr, 
u prilejul campionatelor 
le haltere ale Bulgariei, tî- 
uirul Hristo Placikov (23 
ni) a reușit să-l depose- 
leze pe marele său 
le recordul lumii la 
muls: 192,5 kg!
Reamintim ultimele 

uri obținute de cei doi c ■>- 
□șl In acest duel „prin co- 
espondență'*: la Iambol. 
’lacikov — 422,5 kg; la Vil
lus. Alekseev — 422,5 kg

rival 
stilul

tola-

Prima cursă transmedite- 
raneeană (Marsilia—Alger 
șl retur) a fost inaugurată 
la 21 iulie, reunind la start 
19 veliere, printre care și 
yachtul „Helisara", avînd 
la timonă pe celebrul diri
jor Herbert von Karajan. 
Organizatorii cursei apre
ciază că primele ambarca
țiuni vor sosi la Alger că
tre sfîrșitul acestei săptă
mâni, întoarcerea la Marsi- 
lia fiind prevăzută pentru 
29 iulie.
SPORTIVI Șl PROFESORI

Anul acesta, în Franța, 
la probele concursului de 
profesorat în educație fi
zică și sport s-au prezen-

(decl o proporție de 37.6 
la sută). La bărbați, șef 
de promoție este Henri 
BOerio, campion de gim
nastică al țării, iar la le- 
mei — Sylvaine Deltour, 
campioană de caiac. Cunos
cutul alergător de garduri 
Guy Drut nu s-a clasat 
dccît al 31-lea.

MEDALII ARTISTICE
210 medalii de aur, ar

gint și bronz se decern la 
actualul campionat mon
dial de natație. Pe supra
fața fiecărei medalii, cu un 
diametru de 6 cm, este 
gravată o reproducere 
după „Omul modular" de 
Leonardo da Vinci. Încon
jurată de emblema F.I.N.A. 
Reversul reprezintă simbo-

• PE SCURT • PE SCURT O PE SCURT •

de nalație, 1975, Call".

CU PISTOALELE 
PE TEREN

localitatea Goiania, 
statul brazilian Geias,

In
din _____
un meci de fotbal s-a în
cheiat în mod tragic, în 
urma • unui schimb de 
focuri provocat de dictarea 
de către arbitru a unei lo
vituri dc pedeapsă de Ia 
11 m. Un suporter înfocat 
a vrut să împiedice execu
tarea penaltyului și a să
rit, cu un pistol în mînă, 
pe teren. El a plătit acest 
gest cu viața, fiind împuș
cat de un .adept al celei
lalte echipe. în schimbul 
de focuri care s-a iscat, 
au fost omorîți încă doi

ATLETISM • Tn concursul de la 
Cleveland, Ron Livers a cîștigat să
ritura în înălțime cu 2,24 m. Gha- 
neza Alice Annum a alergat 100 m 
în 10.5. Trei victorii ale atleților 
etiopieni: M. Tadese 1:47,0 la 880 y; 
M. Yfter 13:11.9 la 3 mile; J. Mo
hammed 8:31.2 la 3000 m obst.

BASCHET • La Atena. în Cupa 
intercontinentală (m): Brazilia — 
Grecia 75—72 (40—39).

CICLISM e Rutierii polonezi au 
cîștigat primele două etape ale Tu
rului Scoției: S. Szozda r- 144 km 
(Glasgow — Ayr) în 3h41:14; R. 
Szurkowski — 166 km (Ayr — Dum
fries) în 3h40:44. ® Eddy Merckx a 
terminat învingător în cursa de la 
Renaix (Belgia), acoperind 105 km 
în 2h27. ~ ‘ ■"
lea.

FOTBAL 
specialitate 
antrenor al

F. Gimondi a sosit al 13-

a Federația ungară de 
l-a numit în funcția de 

________ .. echipei naționale pe L. 
Baroti, care a mai condus-o in pe
rioada 1939—66. a Turneul de la 
Mielec (Polonia) a fost Cîștigat de 
formația locală Stal, care a între
cut în finală cu 1—0 echipa ce
hoslovacă Talran Presov. ■ La Sa
rajevo, în meci amical: Zelezni- 
ciar — O.G.C. Nice 2—1. • Echipa 
Ativtroliei a rptrac riin nrf’lilYlî”

țat oficial un purtător de cuvlnt al 
F.I.F.A.

HOCHEI 9 Gunther Sabetzki 
(R.F.G.) a fost ales președinte al 
Ligii internaționale de hochei pe 
gheață, urmînd în acfeastâ funcție 
lui John Ahearne (74 ani), care a 
demisionat. Ca vicepreședinte 
confirmat Miroslav Subrt 
slovacia). « Echipa Canadei 
participa la turneul olimpic 
Innsbruck, anul viitor. In

a lost 
(Ceho- 
nu va 
de ]a 

___ scțiimb 
hocheiștii frunzei de arțar4’, inten
ționează să se prezinte la C.M. din 
anul 1977.

ȘAH © Cu o rundă înainte de 
sfirșit, în turneul de la Amsterdam 
conduc Llubojevici, Smejkal și 
Boehm, cu cîte 8‘/2 p (din 14). FI. 
Gheorghiu, care a cîștigat la Boehm 

cu Ree. ocupă locul 11, 
După G runde, în tur- 
Lublin: Kozlov 5 p^ 
p, Macewski S1/» P-
Primele rezultate din 

„Cupei

și a remizat 
cu 6*/3 p. e 
neul de la 
Barczay 4’/3

TENIS a 
finalele zonei europene a 
Davis": la Barcelona, Spania — Sue
dia 1—1 (Orantes — Andersson 6—li 
6—3, 6—4; Higueras — Borg 3—6. 1—6, 
1—6); la Braga. Cehoslovacia — Fran
ța 1—0 (Kodes — Dominguez 6—1,’ 
6—4. 1—6. 4—0; Hrebec — Jaulfret s

at%25c3%25aet.de

