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JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

ARGENTINA MENIS-67,88 m LA DISC
PERFORMERA PRIMEI ZILE DE ÎNTRECERI!

• Formațiile României conduc in clasamentele pe echipe • Alina Gheorghiu, 
Ilie Floroiu și Tudor Stan campioni balcanici @ Ploaia a

desfășurarea concursului

I n surietul muzicii fanfarei,
blicii, gătit sărbătorește, și- ___ _________
țări participante la Jocurile Balcanice care, anul' acesta", sărbă- 
45 de ani de existență. Prin fața tribunelor au trecut echipele

la ora 16, pe pista Stadionului Repu- 
,-au Tăcut intrarea echipele celor cinci

toresc . . ______ _______ ___ ,___
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, Turciei și României, care au luat loc pe 
verdele crud al gazonului. S-au intonat imnurile de stat ale celor cinci 
țări și s-au înălțat drapelele, după care a luat cuvîntul tovarășul ge
neral It. Marin Dragnea, președintele C.N.E.F.S. și al Comitetului Olim
pic Român, care, după ce a subliniat importanța acestei competiții în 
ansamblul atletismului mondial, a urat deplin succes participanților și 
a declarat deschise întrecerile.

Atletul român Gheorghe Cefan, campion și recordman balcanic 
la 3600 m obstacole, a rostit tradiționalul jurămînt al atleților partici- 
panți la Jocuri, timp în care, pe un înalt stindard, a fost ridicat steagul 
bleu al J.B.A. Apoi au început disputele celei de a XXXIV-a ediții a 
Balcaniadei atletice. Din păcate nu

ploaie torențială a decis întreruperea 
rioadă de timp.

pentru multă vreme, deoarece o 
concursurilor, pentru o bună pe-

Argentina Menis a avut 
comportare excelentă, la nivelul 
cel mai ridicat demonstrat vre

odată de ea.

ARGENTINA MENIS 
S-A REVANȘAT...

subAruncarea discului a stat 
semnul disputei dintre recordma
nele Bulgariei și României, Maria 
Vergova și, respectiv, Argentina 
Menis, două dintre cele mai re
dutabile aruncătoare din lume. 
Recent, la concursul preolimpic 
de la Montreal, cele două atlete 
s-au întîlnit, victoria revenin- 
du-i sportivei bulgare la o dife
rență de aproape patru metri. La 
reîntoarcerea în țară, Argentina 
a recunoscut — sportiv — meri
tele învingătoarei sale, dar n-a 
uitat să adauge că... n-au intrat 
zilele-n sac și că în acest sezon 
mai sînt concursuri în care se va 
întîlni 
propiat

Ieri, 
părut, 
să facă totul pentru un 
mare. N-am mai văzut-o 
la Constanța din toamna 
1972, după J. O., atunci 
realizat un nou record cu 67,32 m. 
Ei bine, ieri, la prima aruncare 
Argentina Menis a obținut o 
performanță excepțională : 67,88 m 
— nou record, al doilea rezultat 
mondial din acest an și al trei
lea din istoria probei. Surprinsă 
de această aruncare, replica 
Măriei Vergova a fost mai palidă 
decît ne așteptam. într-un fel, s-a

repetat povestea 
de la Balcaniada 
numai că atunci cea care a sur
prins, cu un record de 68,48 m, a 
fost Marta Vergova !

Ieri, Argentina Menis a fost 
indiscutabil superioară adversarei 
sale. Iată, pentru o mai bună 
edificare, aruncările celor două 
atlete, în ordinea efectuării lor i 
Menis 67,88 m, Vergova depășit; 
64,68 m — 53,00 m, 61,?2 m * — 
63,12 m, 65,16 m — 62,60 m, 61,86 m 
(concursul s-a întrerupt, mai apoi, 
din cauza unei extraordinare a- 
verse de ploaie). Proba a fost 
reluată după mai bine de jumă
tate de oră, sub o ploaie măruntă, 
dar cercul alunecos și, în gene
ral, întreaga atmosferă n-au mai 
îngăduit obținerea unor rezultate 
mai bune, așa că clasamentul a 
fost întocmit pe baza cifrelor în
registrate la primele aruncări

Clasament : 1. ARGENTINA
MENIS (R) 67,88 m — nou
cord ; campioană balcanică, 
Maria Vergova (B) 63,12 m, 
Rumiana Bahcevarova (B) 55,04

Florența Ionescu (R) 53,12 
Vassiliki Karafilly (G) 50,76 
Kosa Stojkovici (I) 43,12 m.

influențat

I Șl M1INE

I SÎMBĂTĂ

de anul trecut 
de la Sofia,

h'gr ■
alergătorilor la 10 000 m (sus), 
ciștigă cursa de 100 m (jos).

re-
2.
3.

in, 
m, 
m,

Die Floroiu conduce plutonul 
Vassilies Papageorgopoulos

stil de mare campion proba de 
10 000 m, pe care a dominat-o cu 
autoritate. El s-a instalat la con
ducerea plutonului după citeva 
zeci de metri, imprimînd o trenă 
căreia nu i-au putut face față de
cît Mikhael Kousis (Grecia) și ce
lălalt reprezentant al nostru Cătă
lin Andreica. Aceasta însă doar 
pînă la jumătatea distantei, cind 
Ilie. alergînd un tur de stadion în 
63 de secunde, se distanțează la 
aproape 20 m de alergătorul grec. 
Diferența se mărește, apoi, tură 
de tură, ajungînd.la sfîrșitul cursei,

rPROGRAMUL DE

I
ora 9 : decatlon

mg, pentatlon — lungime; 
ora 9,30 : 400 mF — serii, 
decatlon — disc ; ora 9,50 : 
pentatlon — 200 m ; ora 10: 
decatlon — prăjină.

oro 16,30 : 20 km marș
(pe traseul din str. Maior 
Coravu) ; ora 17 : 100 mg F
— serii, lungime B, greuta
te F, suliță B ; ora 17,15 : 
200 m B — serii ; ora 17,30: 
200 mF — serii ; ora 17,45: 
1500 m B ; ora 17,55: 1500 
m F ; ora 18 : greutate B ; 
ora 18,15 : 110 mg B — se
rii, decatlon — suliță ; 
18,30 : 400 "
ora 18,40 : 
nală ; ora 
obst. ; ora
— 1500 m 
m F 
4x100

I

(Continuare în pag. a 3-a)
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DUPĂ PRIMACLASAMENTELE
BĂRBAȚI FEMEI

4.
5.
6-

Cronici de
Romeo VILARA 
și Vladimir MORARII
Fotografii de
Ion MIHĂICĂ

1. ROMÂNIA
2. Bulgaria
3. Iugoslavia
4. Grecia

Ilie Floroiu, recordmanul nostru 
!n probele de fond, a cîștigat în

ILIE FLOROIU — ÎNVINGĂTOR 
AUTORITAR

GENERALE,

ora 
serii ; 
— fi- 

3000 m

cu Vergova, cel mai a- 
prilej fiind Balcaniada, 

campioana noastră 
incă la încălzire,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Liliana Panaiotova obține o victorie neașteptată la 100 m

ASTĂZI Șl MilNE, PE STADIONUL

MECIURI ATRACTIVE DE FOTBALCampionatele republicane de ciclism

IN CADRUL 5»

■r

CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI»DOUA TITLURI REPREZENTANȚILOR

23 AUGUST":

1. ROMÂNIA
2. Grecia
3. Iugoslavia
4. Bulgaria
5. Turcia

ni s-a 
decisă 

rezultat 
așa de 

anului 
cînd a

ȘCOLILOR SPORTIVE BUCURESTENE
9

telefon), 
bată puter-

PLOIEȘTI, 8 (prin
Vîntul a continuat să 
nic, în rafale și în ziua a treia a 
campionatelor republicane de ci
clism. în asemenea condiții atmo
sferice vitrege, juniorii aflați în 
concurs au trebuit să facă dovadă 
de o adevărată voință de fier 
pentru a încheia cu bine o probă 
atît de grea cum este contratimpul 
individual. Și, spre cinstea lor, 
peste 95% din cei plecați în cursă 
au trecut și linia de sosire, obți- 
nînd rezultate 
toare.
Marin 
rești 
teanu) 
cucerit

tehnice mulțumi- 
La juniori mari, Valentin 
de ia Șc. sp. nr. 2 Bucu- 
(antrenor — Dan Budiș- 

și-a apărat cu succes titlul 
anul trecut, în timp ce la

rești, Gh. Lăularu (antrenor 
Burlacu), 
JUNIORI
Valentin 
ră 40,847,

.A. i*i t<r 1
A. Bumbac (Șc. sp. nr. 1) 44:29 ; 
4- D. Donciu (Șc. sp. nr. 1) ; 5. I. 
Radu (Metalul Plopeni) 45:18 ; JU
NIORI MICI (15 km.) — 1. Gh. 
Lăutaru 23:30, medie orară 38,300, 
campion republican ; 2. S. Ana
(Șc. sp. nr. 1) 24:16 ; 3. I. Vin- 
tilă (Petrolul Ploiești) 24:30 ; 4. A. 
Dobre (Șc. sp. nr. 2) 24:31 ; 5—6. 
M. Manole (Șc. sp. nr. 2) și S. 
Savu (Dunărea Galați) 24:32.

Sîmbătă are loc proba de semi- 
fond seniori, iar duminică aceeași

Dar, iată rezultatele :
MARI (30 km.) — 1. 

Marin 44:04, medie ora- 
campion republican ; 2. 
(CIBO Brașov) 44:13; 3.

Meciurile din -cadrul „Cupei 
municipiului București" și mani
festările sportive care întregesc 
cuplajele fotbalistice găzduite as
tăzi și miine de stadionul „23 Au
gust" din Capitală marchează fi
nalul „Săptămînii sportului bucu- 
reștean", acțiune organizată de 
către Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport.

Prezentăm cititorilor 
gramul complet al 
manifestărilor sportive 
dionul „23 August" :

• Sîmbătă, ora 15,30 : Unirea 
Tricolor — Minerva (fotbal femi
nin) ; _

ora 17 : SPORTUL STUDEN
ȚESC — PROGRESUL (arbitri : 
C. Dinttlescu, la centru, M. Stan 
și E. Svitlec, la linie).

în pauza meciului : demonstra
ție de lupte.

ora 19 : DINAMO

noștri pro- 
jocurilor și 
de pe sta-

RAPID

în pauză, campionatul intersec- 
toare de tras la frînghie.

• Duminică, ora 15,30 ; Venus 
— Luceafărul (fotbal feminin) ;

ora 17 : meci pentru locurile 
3—4 (St. Constantinescu — D. Pre- 
descu, Gh. Manta).

în pauză,
(probă de

ora 19 :
CIPIULUI 
nich — C.
-Am redat în numărul nostru de 

ieri ultimele vești de la echipele 
ce-și dispută „Cupa municipiului 
București". Revenim astăzi 
succinte declarații culese din 
patru tabere.

Dumitru Nicolae-Nicușor 
trenorul echipei DINAMO) : „Este 
o ocazie optimă pentru a ne cris
taliza formula de echipă. Vom 
rula pe parcursul celor două zile

concurs dc călărie 
ștafetă — obstacole) ; 
finala „CUPEI MUNI- 
BUCUREȘTI" (A. Mu- 
Juja, A. Juja).

cu 
cele

(an-

m B —
200 m F
18,50 :
19,10 : decatlon 

: ora 19,30 : 400
— finală ; ora 19,40 : 
m B.

DUMINICA
16 : maraton, prăjină;

16,50 : disc B ; ora 
17,20 : 200 m B — finală, 
înălțime F ; ora 17,30 : 400 
m B — finală ; o-ra 17,45 : 
110 mg — finală, triplusalt ; 
ora 18 : 100 mg F — fina-

*lă ; ora 18,20 : suliță F
ora 18,45 : 5000 m : ora 19
4x100 m F ; ora 19,10
4x450 m Fj ora 19,20
4x400 m B; ora 19,40
Festivitatea de închidere.

Colceriu (vicepreședintele
SPORTUL STUDEN-

Ion Molroc (antrenorul echipei 
RAPID) : „Dacă astăzi trecem de 
Dinamo, vom așeza în vitrina 
noastră, lingă „Cupa României", o 
alta mai mică, aceea a municipiu
lui București. Vom prezenta o e- 
chipă inedită, cu toate achizițiile 
noastre, care au avut o bună com
portare in meciurile de verificare 
de pină acum".

Liviu 
clubului
TESC) „Sintenj singura divizio” 
nară A bueureșteană care nu fi
gurează pe lista cîștigătoarelor a- 
eestui trofeu. Sîntem deciși să 
s. argem gheata acum, la a IX-a 
ediție".

Constantin Dumitrescu (preșe
dintele clubului PROGRESUL) : 
„Ne-am pregătit cu sirg pentru a-l 
ceasta competiție. O vom ataca cui 
aplombul pe care l-am dovedit ol



RECORD DE CONOJRENTI FINALELE TURNEULUI
ȘAHULUI
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FINALA

SPECTACULOASE IN

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

R. PEXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 8 AUGUST 1975
eîștigarl

73 83 77

21 35 62

LA BAZA

DIN 10 AUGUST 1975

-IHrtmcr (R.F.G.) 2 (1).
Duriga (Cehoslovacia) 2. 

Negulescu l'A, Buzbuchi

VELIȘTII ÎN

rncrf
Du

al
P«
P«

clubului „Hospitalet” din 
șl-a început turneul în 

întîlnind formația 
ca-

MÎINE, „TRAVERSAREA

MĂNUȘA LITORALULUI» LA BOX
AGENDALA FINALELE REPUBLICANEALE CANOTORILOR JUNIORI

ORȘOVA, 8 (prin telefon). 
Pentru prima dată în istoria ca
notajului nostru, finalele campio
natelor republicane de juniori se 
desfășoară în pitorescul decor al 
Dunării, de-a lungul falezei fru
mosului oraș care este noua Or
șova. Parcă pentru a onora acest 
eveniment, 21 de cluburi și aso
ciații sportive din țară au înscris 
în competiție un număr record 
de-participant! — 442 !

In prima reuniune a campio
natelor, consumată vineri dimi
neață, au fost programate curselo 
eliminatorii. întrecerile au fost 
urmărite de un public numeros 
și cald, care a avut posibilitatea 
să asiste la curse pline 
namism, adevărat recital 
S-a debutat cu schitul 
în care tinerii sportivi din Orșova 
au reușit să se califice pentru 
finale, alături de juniorii din 
București (Steaua), Constanța și 
Tg. Mureș. O evoluție bună au 
avut și participanții în proba de 
schif 2 vîsle juniori I In care, la 
capătul celor 2000 m, au obținut 
dreptul de a participa la finala 
de duminică echipajele de la

de di- 
nautic. 
simplu.

IL l ASTA SEARA. 
LA CONSIANTA

Steaua (7:58), Voința Arad (8:17), 
Electrica Timișoara (8:18) — seria 
I, C. S. Școlarul (8:05), Șc. sp. 
Timișoara (8:06) și U. T. Arad 
(8:36)’ — seria a Il-a.

A urmat proba de schit 2 rame 
juniori I. Și aici am putut urmări 
dispute interesante, la capătul 
cărora am consemnat calificarea 
în finală a canotorilor de la Șc. 
sp. 1 București (8:31), Șc. sp. 
Arad (8:55), Șc. sp. Timișoara 
(9:17), Șc. sp. Constanța (8:27) și 
C.F.R. Timișoara (8:56).

După ce în cursul dimineții 
s-au mai desfășurat preliminariile 
Iă 4+1 rame copii și juniori I, 
schif simplu copii și 4+1 juni
oare I, așteptam primele finale, 
programate după-amiază. Vremea 
nefavorabilă a făcut, însă, im
posibilă continuarea concursului, 
finalele fiind amînate pentru sîm
bătă după-amiază. Pînă atunci, 
în reuniunea de sîmbătă _ dimi
neață vom mai putea asista la 
recalificări, urmînd ca duminică 
întrecerile să ia sfîrșit cu ultimele 
finale.

Astă seară, cu începere de la 
ora 19, în Sala sporturilor din 
Constanța se vor desfășura fina
lele celei de a IV-a ediții a tur
neului internațional die box dotat 
cu trofeul „Mănușa litoralului" • 
După disputele preliminare, 22 de 
sportivi s-au calificat în această 
ultimă fază a competiției, în care 
vor lupta pentru a intra în po
sesia prețiosului trofeu. Finalele 
se anunță extrem de atractive, iar 
la cîteva categorii de greutate se 
prevăd dispute de bună calitate. 
Cu un interes deosebit sînt aștep
tate meciurile A. Dumitrescu —• 
Șt- Duminică (cocoș), Gh. Ciochi
nă — N. Buteseacă (pană), El. 
Ghiță — C. Lică (ușoară), Al. Tîr
boi — V. Filip (mijlocie mică) și

Joi au început la Constanța, P« 
Marea Neagră, în dreptul portu
lui Tomis, întrecerile campiona
tului național de yachting. La cele 
patru clase — Finn, „F.D.” (Olan
dezul zburător), Snipe și Star — 
concurează 59 de ambarcațiuni de 
la C.N.U. București, Electrica

PRIN LOCALITĂȚILE CARE AU FOST AFECTATE DE INUNDAȚII
— --

DUPĂ ORELE DE MUNCĂ, ÎN TIMPUL VACANTEI, 
TINERII ÎȘI REFAC TERENURILE DE SPORT 

în ampla și dîrza bătălie pentru 
înlăturarea efectelor inundațiilor, c*-

- tățenii patriei noastre, animați d* 
spiritul responsabilității civice șl ai 
întrajutorării, muncesc fără preget fi 
cu un elan înzecit pentru ca, în cel 
mai scurt timp posibil, toate activi
tățile producției materiale și spiri
tuale să se desfășoare la imperativul 
actualității.

în orele de răgaz, după ce își fac 
datoria la locurile de muncă, tinerii 
din așezările lovite de furia apelor 
continuă să participe în aceste zile 
la lucrările de refacere a bazelor 
sportive, pentru ca aceste „labora
toare14 ale sănătății, de pregătire a 
performanței, să reintre curînd ți 
complet în circuitul vieții cotidiene. 
Nenumărate exemple în acest sens 
am cules într-un raid-anchetă p# 
care l-am efectuat, zilele trecute, pe 
itinerarul: Nehoiu, Rupea, Moreni, 
Găești, Titu.

ACOLO UNDE NISIPUL Șl MlLUL 
AJUNSESERĂ PÎNĂ LA BARELE 

TRANSVERSALE
Comuna Nehoiu a fost eel 

greu lovită de revărsarea rîului 
zău. Frumosul complex sportiv 
asociației sportive Carpați (de 
lingă I.F.E.T.), amenajat chiar 
malul rîului, s-a transformat peste 
noapte, după retragerea apelor, în
tr-un deșert nisipos. Pe terenul de 
fotbal, dunele de nisip și mil ajun
geau pînă aproape de barele trans
versale ale porților. N-au scăpat d* 
ravagii nici arena de popice, vestia
rele, terenurile de handbal, baschet 
și tenis, pista de atletism.

Imediat s-a trecut la treabă, vacan
ța și concediile multor animatori șl 
practicanți ai sportului din Nehoiu 
s-au transformat în ore de munci 
patriotică, pentru ca noul sezon 
competițional să găsească baza spor
tivă deschisă ca și in trecut. Ba, mai 
mult, tinerii fotbaliști, prlntr* car* 
ing. Ion Gradea, strungarul Cornel 
Papncică, mobilizați de Nicolaa Co»- 
tache. directorul întreprinderii. Con
stantin Stanciu, secretarul comita
tului U.T.C., și Ion Bogdan, președin
tele asociației, au adăugat eforturi
lor lor în producție străduința da « 
obține calificarea tn divizia C, jp» 
care au reușit-o evolutnd pa alt* te
renuri. Ei s-au angajat ca ptnă 
august, cînd va începe noua adtțte U 
campionatului, terenul să fi* apt dto 
joc șl tribunele gata să gdzdvdattd 
pe cei aproape 2 ooo de suporteri,

MII DE ORE Dt MUNCA 
PATRIOTICA

ta ora 2 noaptea, apela au cu
prins orașul, toate amenajările spor
tive find calamitate”, ne-a spus se
cretarul comitetului orășenesc Rupea 
al P.C.R., Vasile Mihăilă. Ștrandul, 
cu cele două bazine, cu cabinets și 
peluzele de iarbă fi flori, loc favo
rit de agrement nu numai pentru lo
calnici, ci și pentru turiști, nu mai 
era vizibil, chiar șl gardul împrej
muitor, din prefabricate, fiind smuls 
de viitură. în poploăria alăturată, 
apa s-a ridicat plnă la 2 metri, iar 
terenurile de fotbal și tenis, din ace-

Mîine. duminică 10 august a.c., va 
avea loc la București, In strada Doam
nei nr. 2, cu începere la ora 18.00 
tragerea specială Pronoexpres. După 
tragere va urma un film artistic.

Rețlne-țt 1 Și 
procura bilete 
ttvă tragere I

astăzi, vă mai puteți 
pentru această atrac-

M. Culineac — C. Chiracu (mijlo
cie).

Iată programul galei finale, în 
ordinea categoriilor : R. Turan 
(Farul) — N. Șeitan (Litoral Man
galia), I- Faredin (Farul) — D. 
Burdihoi (Dinamo Buc.), A. Du
mitrescu (Steaua) — Șt. Duminică 
(B.C. Galați), Gh. Ciochină (Steaua) 
— N. Buteseacă (B.C. Galați), M. 
Stamatescu (Metalul Buc-) — L 
Mantu (Steaua), FI. Ghiță (Steaua) 
— C. Li că (Farul), Gh. Agapșa 

. (Farul) — I. Tîrîlă (B.C. Galati), 
Ăl. Tîrboi (Farul) — V. Filip (Fa
rul), M. Culineac (Rapid Buc.) — 
C- Chiracu (B.C. Galați), A. Hiera 
(Litoral) — I. Gyorffi (Dinamo 
Buc.) și I. Dascălu (Farul) — V. 
Lehăduș (B.C. Galați).

București, Știința, Electrica, Ma
rina — toate din Constanta, Ma
rina Mangalia și Nautica Orșova. 
Prima regată s-a desfășurat pe 
un traseu de 5 mile și pe un vînt 
de forță 1/2. Iată cîștigătorii : Finn
— N. Opreanu (C.N.U. București); 
„F.D.“ — I. Alexandru — L. Pa- 
naiiesc.u (Știința Constanța) ; Snipe
— E. Groza — P. Tonea (C.N.U. 
București) 1 Star (3 ambarcațiuni
— concurs republican) — M. Du- 
mitriu — I- Iliescu (C.N.U. Bucu
rești). Regata de vineri dimineața 
s-a amînat, din cauza vîntului 
prea puternic. (CORNEL POPA — 
coresp. județean).

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE JUNIORI

Cîteva partide întrerupte între 
fruntași, în rundele a 4-a și a 5-a, 
fac Incertă situația în clasamentul 
turneului internațional de juniori 
de la Pitești. Astfel, fostul lider, 
Rovid, are două întîlnirl netermlna- 
te cu Buzbuchi și Borkowski (dar 
rămîne autorul unul rezultat de sută 
la sută în primele 3 runde). De a- 
semenea, foarte Important este re
zultatul întreruptei dintre Marschner 
șl Lukov. Dintre reprezentanții noș
tri (care se comportă, deocamdată, 
modest), singurul cu un rezultat de 
peste 50 la sută este ieșeanul 
Foișor.

Iată clasamentul după 5 runde : 
Oetzel (R.D.G.) 3>/2. Rovid (Ungaria) 
3 (2), Foișor 3, Lukov (Bulgaria),
Borkowski (Polonia) 2’/2 (1), Heghe- 
duș 2f/j. Marschner ( "" ‘
Mărășescu, ’ 
Dominte, 
1 (1).

Echipa 
Barcelona 
țara noastră. .... 
bucureșteană Universitatea. La 
pătul unul meci Interesant și echi- < 
librHt £ 3 — "liCZ'/hT’ll 1 
de 5—3 7+3 — 2 = 1,. 
țațele tehnice : M. Borrel Vidai 
Șubă */2—%. Ghindă 
Forner ‘/2—Vi, J. L. 
— Stoica 0—1, Bena 
dor 0—1, A. V. Del

Stoenescu 
i/2—y2, J. P. Garcia 
Nicoiaide — A. P.

Șahiștii spanioli vor întîlni în con
tinuare pe I.T.B., după care vor 
juca la Ploiești, cu Petrolul, șl la 
Timișoara, cu formația noastră cam
pioană, Medicina.

gazdele au învins cu scorul
• ' - - -= 3). Iată rezul-

— J. Collado 
Alfara Ayllon 
— J. Marcha- 
Pozo — Zara 

L. Haritver 
— Barbu 0—1, 

Rabadan 1—0.

Numeroși elevi ai Grupului școlar Chimie din Găești vin zilnic, in frunte 
cu maistrul lor Gh. Dinu, to baza sportivă afectatâ^muncind^cu insufle- 
țire la recuperarea stadionului F '

lași perimetru, dispăruseră sub apela 
învolburate.

Acum, in Rupea, cu excepția unul 
singur teren de fotbal, toate bazeis 
sportive au fost redate activității, 
datorită acțiunilor cetățenești, tn 
care tineretul — prin cele aproape 
7 000 de ore de. muncă patriotică 
prestate — a fost la înălțime.

STADIONUL DIN MORENI 
A FOST PUS IN SIGURANȚĂ

Din cauza ploilor torențiale, car* 
au prăvălit de pe dealul vecin, liana, 
a» adevărată 
Flacăra din 
de două ori 
7 și 18 iulie, 
după prima 
irosit la cea 
darii acestei 
luat măsuri __ 
istoria să nu se mai repete. Astfel, 
pentru apărarea stadionului și a așe
zărilor aferente s-au săpat două șan
țuri colectoare, acțiune la care s-au 
evidențiat in mod special frații 
Gheorghe și Alexandru Bica, Vasile 
Sz.il a g hi, animatori ai activitățti 
sportive din cadrul asociației, pre
cum și elevii școlilor profesional* 
din acest centru al industriei petro
lifere.

PWN MOBILIZAREA TUTUROR 
RESURSELOR

Nefericită coincidență la Găești, 
unde rlul Potopul a ajuns să-și me
rite numele, devastînd, pur și sim
plu, stadionul asociației Chimia, 
după ce a spart digul ce încerca să 
i se opună. Cînd oamenii au putut 
să ajungă la teren, au mai găsit din 
gardul împrejmuitor doar stîlpii, tn 
timp ce apele inundaseră toate încă
perile de la parter ale grupului so
cial. Și, după cum ne-au spus lo
calnicii, acest riu Potop este trecut, 
în mod obișnuit, cu piciorul..,

Cînd apele — care atinseseră îa 
stadion cota de doi metri — s-au re
tras în matca lor, pagubele au fost 
estimate la 400 000 lei. Iubitorii spor
tului din Găești și-au dedicat o par
te din timpul lor liber refacerii ba
zei sportive, cu aceeași abnegație cu 
care nu și-au drămuit eforturile la

cataractă, stadionul 
Moreni a fost Inundat 
la un scurt interval: la 
Și dacă eforturile depuse 
izbitură a apelor s-au 
de a doua, acum gospo- 
bătrine baze sportive au 
de siguranță pentru ca

refacerea unităților industriale, a 
obiectivelor de interes cetățenesc din 
oraș. Zilnic, tineri de la grupul șco
lar profesional, de la liceul teoretic 
și școlile generale, împreună cu 
membri ai asociației Chimia, au cu
rățat mîlul rămas în încăperile gru
pului social, au transportat plăcile 
stricate ale fostului gard pe malul 
rîului, pentru consolidarea digului, 
au început reamenajarea pistei de 
atletism și a gazonului de pe terenul 
de fotbal (distrus în proporție de 60 
la sută).

„Deși orașul nostru a fost afectat 
în proporție de 90 la sută — ne-a 
spus prim-vicepreședintele Consiliu
lui popular orășenesc Găești, Ion 
Dima — printr-un efort colectiv, prin 
mobilizarea tuturor resurselor mate
riale și morale, sub conducerea or
ganelor de partid, urbea va renaște 
mai frumoasă decît înainte, aportul 
său la viața economică și culturală 
a țării find pe măsura potențialului 
său crescut. Iată numai un singur 
exemplu din perimetrul sportului: 
după ce stadionul Chimia va fi re
făcut — în cursul acestui sezon — 1 
se vor adăuga noi terenuri de volei 
și tenis, iar tribuna își va mări capa
citatea la 2 500 de locuri".

$1 COPIII AU FOST LA DATORIE
Deși în timpul verii plraiele Suta 

fi Negrișoara seacă, umflate pesta 
măsură de ploile abundente de la 
începutul lunii iulie, ele au ajuns să 
inunde mari porțiuni din orașul Titu, 
printre care și baza sportivă a Șco
lii generale nr. 1. Văzînd însă cum 
evoluează lucrurile, directorul școlii, 
Gheorghe Popescu, și-a mobilizat de 
urgență elevii, care au răspuns du 
mult curaj și promptitudine. Micii 
sportivi au săpat pe sub gardul din 
beton canale de scurgere a apei de 
pe baza sportivă.

Iar acum, aceiași copii se bucură 
în zilele de vacanță de binefacerile 
sportului pe terenurile de fotbal, 
handbal și volei pe care ei înșiși 
le-au salvat de furia apelor. Erau 
doar bunuri obștești.

Raid-an cheta realizat de
Paul SLĂVESCU 

și Tr. ANDRONACHE

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^  
$

• Programul concursului Prono
sport de mîine este compus din cele 
mal echilibrate meciuri ale ultimei 
etape din „CUPA DE VARA”. Nu 
uitați : și astăzi mal puteți participa 
la concursul la mîine folosind pe lin
gă celelalte forme de participare *1 
„Buletinul Unic”.

tragere se va face astfel i 
municipiul București de la 
august pînă la 8 octombrie 1975, 
în țară de la 22 august pina la 
8 octombrie 1975 inclusiv;

LACURILOR" DUCUREȘTENE
In organizarea

Municipal din 
ne va fi organizată 
întrecere de natație 
„Traversarea lacurilor". Sînt invi
tați să participe toți înotătorii do
ritori. Startul se va da la ora 9,30, 
la stăvilarul Herăstrău (lingă 
restaurantul Bordei). Traseul va 
avea, de-a lungul lacurilor He
răstrău și Bordei, aproximativ 1 
km. înscrierile, pe categorii 
vîrstă, la locul startului.

MILANO, ÎNAINTEA „TURNEULUI 
SECOLULUI"

Clubului Sportiv 
Capitală, mîi- 

tradiționala 
intitulată

SERBARE CULTURAL-SPORTIVA
Duminica, începînd de la ora 8, se 

va desfășura la baza sportivă ..Tim
puri Noi" (Calea Dudești) o serbare 
cultural-sportivă, organizată de Co
mitetul U.T.C. al sectorului 4 în co
laborare cu C.E.F.S., în cinstea Con
gresului al X-lea al U.T.C. și a Con
ferinței. pe țară a U.A.S.C.R. în pro
gram figurează, printre altele, o șta
fetă combinată, întreceri și demon
strații de volei, handbal. baschet, 
box, șah, înot, judo, tenis.

După cum s-a mal anunțat, 
cietatea Italiană „Voia Spetazzoli 
(care se oferise să finanțeze meciul 
Fischer—Karpov) organizează la 
Milano un „super-turneu” cu par
ticiparea celor mai puternici jucă
tori ai lumii.

Vicepreședintele federației italiene 
de șah, Nicola Palladino (directorul 
tehnic al turneului), a făcut cunos
cut că șl-au confirmat participarea 
la întrecere campionul lumii, A. 
Karpov, foștii deținători al titlului 
T. Petrosian și M. Tal. precum și 
marii maeștri S. Gligorici, L. Liu- 
bojevici. B. Larsen, L. Portisch, U. 
Andersson, S. Mariotti. In locul lui 
L. Kavalek, va juca proaspătul cam
pion al S.U.A., W. Browne. Se pare 
că directorul coordonator al federa
ției americane vrea să vadă care 
sînt perspectivele tînărului mare ma
estru de a lupta pentru titlul mon
dial. N-au dat încă un răspuns de
finitiv V, Hort șl R. Hiibner.

Sistemul de desfășurare este ori
ginal. După un turneu obișnuit, 
primii 4 clasați vor continua întrece
rea astfel : se 
mifinale a cîte 
și 2 cu 3), iar cîștigătorii lor vor 
susține un meci de 6 partide pen
tru desemnarea învingătorului a 
solut. Prima rundă, la 20 august.

vor juca două se-
4 partide (1 cu 4

„CUPEI SPERANȚELOR'*

SUCCES DE PARTICIPARE Șl JOCURI
PRIMA REUNIUNE

ROMAN, 8 (prin telefon). A- 
junsă la a VIII-a ediție, -Cupa 
speranțelor” la oină, rezervată co
piilor pînă Ia 14 ani, s-a bucurat 
de un remarcabil succes mobili- 
zatoric, dovada constituind-o re
cordul de participare — aproape 
1 000 echipe în faza de masă și 
21 de formații — reprezentând tot 
atîtea județe — în finala ce se 
dispută pe patru terenuri din lo
calitate. Finalistele au fost împăr
țite In patru serii, prin tragere la 
■sorți. Aceste echipe și-au dispu
tat întîietatea cu multă ardoare, 
chiar în prima reuniune organi
zată sistem turneu, după regula
mentul 
de joc, 
urmind 
ticipare 
mat sîmbătă după-amiază și du
minică.

Deși multe echipe nu au venit 
pregătite pentru jocul cu 3 mingi 
(asupra căruia vom reveni cu a- 
mănuntele cuvenite într-un nu
măr viitor), marea majoritate a 
micilor oiniști s-au adaptat rapid 
la condițiile regulamentului, sus- 
ținind partide spectaculoase. Ur-

experimental cu 
primele clasate 
a obține dreptul 
la turneul final,

3 mingi 
în serii 
de par- 
progra-

OINĂ

mărind confruntările din cea mal 
valoroasă grupă, a IV-a, unde sînt 
angajate și unele dintre favorite, 
se poate afirma că deținătorii 
trofeului, jucătorii de la Școala 
generală din Turnu Roșu (jud. Si
biu), confirmă așteptările. Ei au 
învins cu 5—0 pe principalii lor 
adversari, elevii Școlii generale 
din Curcani (jud- Ilfov). Alte re
zultate din grupa, a IV-a : Șc. 
gen. Șuroaia (Vrancea) — Șc. gen. 
Drăgănești (Olt) 9—2, Șc. gen. 
Turnu Roșu — Șc. gen. Dragn 
(Sălaj) 15—2, Șc. gen. Curcani — 
Șc. gen. Suroaia 4—2. Iată și alte 
rezultate mai importante din ce
lelalte serii : Șc. gen. Văcărești 
(Dîmbovița) — Șc. gen. BărgăoanI 
(Neamț) - - -
(Buzău) 
toșani) 
rești — 
lomița) 
leorman) — Șc.
3—6, Șc. gen. 9 Btrlad — Șc. 
Simbăia (Bihor) 2—4, Șc.
Râd așii Crasna (Gorj) — 
Rahia (Maramureș) 7—4.

7—8, Șc. gen. Rîmnicelul 
— Șc. gen. Avrămeni (Bo~ 
5—2, Șc. gen. 187 Bucu- 
Șc. gen- Radu Negru (la- 

4—0, Șc. gen. Olteni (Te- 
gen. BărgăoanI 

gen. 
gen-

Troian IOANIȚESCU

TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES

ATRIBUIE

AUTOTURISME, EXCURSII IN U.R.S.S
CHINEZĂ Și R. D. GERMANĂ

CÎSTIGURI ÎN BANI

Astăzi ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor I



JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

la aproape 120 m. De remarcat că 
timpul lui Floroiu, 28:33,8, nou re
cord al Jocurilor Balcanice, este 
cel mai bun obținut de constăn- 
tean într-o alergare desfășurată în 
țară.

Clasament : 1. ILIE FLOROIU 
(R) 28:33,8 — campion balcanic, 2. 
M. Kousis (G) 28:50,0, 3. C. Ân. 
dreica (R) 29:22,2, 4. Z. Kuzmano- 
vici (I) 29:30,4, 5. M. Kalemoglu 
(T) 29:31,6, 6. S. Nakos (G) 30:01,2.

TUDOR STAN APROAPE DE 70 Ml

Tudor Stan, nu era considerat, 
înaintea probei, principal favorit 
la aruncarea ciocanului. Compor
tarea și rezultatul său de ieri 
ne-au reamintit că, acum 2—3 ani, 
Stan era deținătorul recordului 
mondial la juniori și toată lumea 
îi prevestea un viitor strălucit. 
Elevul antrenorului Constantin 
Mușat a avut ieri cea mai bună 
evoluție din cariera sa, deși con
dițiile de concurs — cu cercul 
alunecos — n-au fost cele mai 
bune ; ba, dimpotrivă !

Stan a fost, de la începutul în
trecerii, pe planul principal, izbu
tind în a cincea încercare o arun
care de 69,40 m, întrecînd cu a- 
proape un metru vechiul său re
cord național. Victoria sa este cu 
atît mai merituoasă, cu cit printre 

r m, 5. Radojka Franzotti
în

de

★

PA-

și 
au

PAPAGEORGOPOULOS — 
CEL MAI RAPID SPRINTER (I) 

m.

po- 
din 
din 
fost

CONFORM AȘTEPTĂRILOR, 
LA 800 M : SUSANJ !

m, 3. Maronia Lambru (G)

TUDOR STAN A

î-.ivinșii săi de ieri se află trei a- 
incători creditați cu rezultate de 
;te 70 de metri I
Clasament : 1. TUDOR STAN 

(R) 69,40 m — campion balcanic, 
2. T. Manolov (B) 66,98 m, 3. S. 
Stiglici (I) 66,80 m, 4. D. Mindov 
(B) 66,32 m, 5. Fr. Schneider (R) 
65,66 ni, 6. lerissiotis (G) 64,76 m.

PLOAIA Șl... ÎNĂLȚIMEA I

Dintre toate probele programa
te în prima zi a competiției, cea 
care a avut cel mai mult de su
ferit din cauza condițiilor atmos
ferice a fost, indiscutabil, săritura 
în înălțime. Ploaia violentă a în- 
trerupt-o la jumătate, atunci cind 
săritorii nici nu apucaseră să se 
acomodeze bine cu pista. După 
„pauză", atleții și-au reluat între
cerea, dar era evident că efortu
rile lor nu au cum să fie însoțite 
și de performanțe cit mai înalte, 
ștacheta căzînd din ce in ce mai 
des la încercările săritorilor.

Dimitrios Patronis, anul acesta 
autor al mai multor rezultate de 
peste 2,20 m, nu și-a putut etala 
clasa, mulțumindu-se cu un mo
dest 2,12 m, ca și ceilalți concu-

CONGRESUL
JOCURILOR
BALCANICE

DE ATLETISM

loc la Su
in ziua de 
de seniori 

la Celje 
iunie,

intr-unui din saloanele 
hotelului „Parc“ din Capi
tală s-au desfășurat ieri lu
crările Congresului Jocurilor 
Balcanice de atletism. Cu a- 
cest prilej, au fost stabilite 
datele competițiilor balca
nice din 1976. Astfel, Crosul 
Balcanic va avea 
men, în Bulgaria, 
14 martie, J.B.A. 
se vor desfășura 
(Iugoslavia) 18—20
iar Balcaniada juniorilor va 
fi găzduită de orașul Kava- 
la (Grecia) în zilele de 26 
și 27 iunie. - 

l

ren ți, cu rezultate mult mai slabe 
decit cele obișnuite lor.

Clasament : DIMITRIOS PA
TRONIS (G) 2,12 m, — campion 
balcanic, 2. D. Temin (I) 2,08 m, 
3. S. Ioan (R) 2,08 m, 4. D. Pre- 
zelj (I) 2,04 m, 5. C. Cîrstea (R) 
2,04 m, 6. P. Jekov (B) 2,00 ni.

SURPRIZĂ LA 800 M FEMEI

euro- 
la start, 
Nikolina 

mondială 
(revenită

Speram într-o victorie a Ma
rianei Suman în proba celor două 
ture de stadion, mai ales că Li
liana Tomova, campioana 
peana, nu era prezentă 
Atletele din Bulgaria, 
Sterevg și recordmana 
Svetla Zlateva-Koleva ,__ _____
după o lungă absență), au alergat 
foarte bine tactic și au adus re
cordmanei noastre o înfringere 
neașteptată. Mariana Suman a 
trecut în frunte după 300 m, ta- 
lonată de Zlateva, care nu i-a 
Permis nici o clipă să încetineas
că tempoul. Această ordine a fost 
păstrată pină cu 50—60 m îna
inte de sosire, cînd Stereva, si
tuată tot timpul 
ția a treia, a 
depășind-o pe Suman, care 
uzase forțele...

Clasament : 1. NIKOLINA STE
REVA (B) 2:00,5 — campioană
balcanică, 2. Mariana Suman (K) 
2:01,4, 3. Svetla Zlateva-Koleva 
(B) 2:02,1, 4. Ileana Silai (R) 2:04,4, 
5. Zora Tomecici (I) 2:05,2, 6. Da
nica Urankar (I) 2:12,8.

cursei pe pozi- 
atacat puternic, 
" ------ J lși

După două starturi greșite 
cursa masculină de 100 m, favo
ritul probei, corecordmanul eu
ropean Vassilios Papageorgopou- 
los, a avut o plecare excelentă și, 
de pe primii metri, și-a asigurat 
un avantaj care, în cele din ur
mă, s-a dovedit hotărîtor. Repre
zentanții noștri Toma Petrescu și 
Claudiu Su.șelescu au făcut efor
turi evidente și au avut satisfac
ția de a-1 fi succedat pe sprin
terul grec și de a fi urcat pe 
diurnul de premiere. Cu vint 
față și pe o pistă alunecoasă 
cauza ploii, rezultatele n-au 
cele care se scontau.

Clasament : 1. VASSILIOS 1 
PAGEORGOPOULOS (G) 19,4 
campion balcanic, 2. Toma Petres
cu (R) 10,5, 3. CI. Sușelescu (R) 

4. N. Istvanovici (I) 10,7,

EXISTA INCA RESURSE PENTRU SPORIREA EFICIENTEI
»

CENTRELOR DE ÎNVĂȚARE A ÎNOTULUI
RAID ANCHETĂ LA PRINCIPALELE

BAZINE DIN CAPITALĂc entrele da învățare a înotului reprezintă principalul izvor de 
selecție a copiilor in secțiile cluburilor sportive. Strinsa legătură 
dintre centrele de inițiere, școlile generale din cartierele apro
piate ți cioburile cu secții de inot ți polo, precum ți sprijinul 
reciproc pe care și-l pot acorda acestea sînt elemente care 
decid, in mare măsură, atingerea țelurilor pentru care centrul 

respectiv a fost creat. In dorința de a constata modul cum sînt selecțio
nați ți îndrumați micii înotători către secțiile de performanță ale cluburilor 
sportive, 
Capitală

am întreprins un roid-anchetă la principalele bazine de inot din 
unde, cu precădere, se învață stilul eroul.

CEL
PE

PUȚIN 
AN ÎN 

ÎN AER

ȘASE LUNI
BAZIN

LIBER!

bazin a- 
fost rea- 
notabile : 
titlul de

Cele patru bazine de la ștran
dul Obor al Școlii sportive nr. 2 
sînt asaltate zilnic de sute de co
pii. iar cei mai dotați dintre a- 
ceștia sînt selecționați în secția 
de performanță a respectivei școli. 
Acțiunea se desfășoară de ani de 
zile, dar roadele — în vederea ob
ținerii performantelor — nu sînt 
cele mai bune. Este drept, la cam
pionatele republicane în 
coperit din acest an au 
lizate unele rezultate 
Mihai Pascadi a cucerit 
campion la 50 m bras, iar Matei 
Teodorescu, Cristian Ungureanu și 
alții au urcat pe podiumul premia- 
ților. Numărul performerilor este, 
însă, prea mic față de masa de 
copii care învață înotul la ștrandul 
Obor. Cauza ? Iată cum a rezu
mat-o antrenorul-coordonator Ale
xandru Sehmaltzer : volum insufi
cient de instruire, continuitate re
dusă la bazin, după învățarea îno
tului.

O primă soluționare a acestei 
stări de lucruri va consta în pre
lungirea perioadei de pregătire în 
aer liber și toamna, luîndu-se din 
vrane măsuri pentru încălzirea a- 
decvată a bazinului și pentru a- 
menajarea corespunzătoare a ves
tiarelor.

COLABORARE FRUCTUOASĂ
De la bun început vom mențio-

P. Krizan (I) 10,8, 6. M. Ncdial- 
kov (B) 10,9.

ALINA GHEORGHIU CONFIRMĂ...

reușește 6,32 m 
Lidera concursu- 
trei centimetri 
performanțe și 

deja cîștigătoare,

treia, 
apoi 
bune 
pare

Cele mai bune performanțe din 
acest sezon în proba feminină de 
lungime anunțau o luptă strînsă 
între reprezentantele României, 
Alina Gheorghiu și Dorina Căti- 
neanu, campioana balcanică de a- 
nul trecut, Marouia Lambru (Gre
cia) prezentîndu-se cu rezultate 
mai modeste. La capătul primei 
serii de întreceri, Alina Gheorghiu 
se instalează în frunte cu 6,48 m, 
urmată de Lambru — 6,34 m, Că- 
tineanu depășind. în a doua sări
tură campioana europeană de sală 
de la Katowice 
și trece a 
lui adaugă 
celei mai 
cu 6,51 m . . „
mai ales că norii negri amenin
țau să se reverse asupra stadio
nului. După pauza de mai bine 
de o jumătate de oră, în condiții 
de concurs foarte grele, singura 
care reușește să-și îmbunătățeas
că rezultatul este Dorina Cătinea- 
nu. Foarte ambițioasă, ea sare 6,43 
m în a patra încercare și depă
șește oelelalte două sărituri, am
bele foarte bune. Așadar, dublă 
victorie românească la lungime 
femei.

Clasament : 1. ALINA GHEOR
GHIU (R) 6,51 m — campioană
balcanică, 2. Dorina Cătineanu (R) 
6,43 * " .
6,34 m, 4- Kiriacki Janakidu (G)
6,14 . - - - -
6,09 m, 6. Vcra Krstici (I) 6,01

Prezența la startul 
800 m a campionului 
Luciano Susanj era în 
întrunească sufragiile 
lor în a-i anticipa victoria, 
care a și obținut-o, de altfel, 
ușurință.

Așa cum nu-i știam, Ghipu 
Onescu, reprezentanții noștri, 
trecut la conducerea cursei, după 
300 m și s-au menținut astfel 
pină la 600 m, cind — așa cum 
îi este obiceiul — Susanj a sprin- 
tat irezistibil și... s-a dus ! I’e ul
tima linie dreaptă, Onescu a ce
dat evident, iar Ghipu a fost a- 
juns și întrecift, de doi adversari, 
eu vreo 30 m înaintea sosirii.

cursei
european 

măsură să 
specialiști- 

pe 
cu

reprezintă principalul izvor de

concret și cu eficiență de 
generală 

acoperit 
iernii, 

paloiști)

nr. 3, al cărei 
este folosit, in 
și de înotătorii 
de la Rapid ; in

foarte tineri poloiști care au în
vățat înotul in vara anului 1974 și 
că tot in aceste zile sint pe cqle 
să fie selecționați alți copii care 
vor lua parte la tabăra ce va fi 
organizată pe litoral. Antrenorul 
formației feroviare participantă la 
Divizia A, Constantin Vasiliu, este 
convins că bazinul din Giutești a de
venit de pe acum o pepinieră a 
poloului și că, din sutele de copii 
care vin zilnic la Rapid să învețe 
înotul, mulți vor deveni perfor
meri. Este drept, in acest sens 
secția de polo a clubului este a- 
julată 
Școala 
bazin 
timpul 
(viitori , ..................
compensație, fetele care manifestă 
aptitudini sint îndrumate spre 
secția de inot a Școlii generale nr. 
3, unde profesorul Vladimir Aga
ric! se ocupă de pregătirea lor. 
In sfirșit, un amănunt important : 
profesorii de educație fizică ai șco
lilor din cartier (Ema Drăgan de 
la Școala generală nr. 166, Dio- 
nisie Manole de la Școala gene
rală nr. 203 ș.a.) iși aduc propriii 
elevi la acest centru, unde-i 
inițiază in tainele înotului, iar cei 
mai dotați sint îndrumați spre sec
ția de polo a clubului Rapid.

TOATĂ ATENȚIA
SELECȚIEI

Scurt interviu cu prof. Remus 
Drăgușanu, coordonatorul centrului 
de învățare a înotului de la clubul 
sportiv Dinamo :

— Am reținut numărul mare 
de copii înscriși anul acesta la

ALINA GHEORGHIU LUCIANO SUSANJ
Clasament : 1. LUCIANO 

SANJ (I) 1:47,42 — campion 
canic, 2. M. Savici (I) 1:47,70, 
S. Mermigis (G) 1:47,85, 4. 
Ghipu (K) 1:48,74, 5. “ *
(R) 1:49,68, 6. M. Marinov 
1:50,65.

3. 
Gh. 

N. Onescu 
(B)

DUBLĂ VICTORIE ELENĂ 
LA 400 MG

Giorgios Paris și compatriotul 
său Stavros Tzortzis erau recoman
dați de performanțele anterioare 
drept favoriț i in proba de 400 mg. 
Și, intr-adevăr, desfășurarea cursei 
a consemnat o dispută strînsă în
tre cei doi alergători greci, înche
iată in cele din urmă cu victoria 
lui Paris, după ce Tzortzis condu
sese aproape 350 m. Bună compor
tarea lui Dorin Melinte, clasat al 
treilea. In .schimb, campionul tării, 
Ion Rătoi a obținut un rezultat 
mult mai slab decit la „naționale".

Clasament : 1. GEORGIOS PA
RIS (G) 59,4 — campion balcanic, 
2. S. Tzortzis (G) 50,6 3. D. Me
linte (R) 51,3, 4. .1. Penca (I) 52.2, 
5. I. Rătoi (R) 52,3, 6. I. Iordanov 
(B) 52,3.

PAVLICICI, ÎNVINSĂ LA 100 M !
Tripla campioană balcanică de 

anul trecut, iugoslava Jelica Pav
licici, este considerată, cu 11,1, una

»
lucra intr-un bazin cu

învățare mai 
uniformizare 
instructor a- 
indiferent in

tajul de a se __________
apa constant încălzită, intr-un ba
zin adine, de competiții. în care 
micii înotători trebuie să se 
descurce neapărat, neavînd spri
jin pe verticală. Care sint efectele 
acestor avantaje ?

R, D. : Firește, o 
rapidă a înotului, o 
a mișcărilor, fiecare 
vînd aceleași condiții _______
ce sector al bazinului lucrează.

— Și în vara aceasta, ca și tn 
alți ani, la sfîrșitul fiecărui ciclu 
se va face o selecție. Cei cu reale 
calități vor continua, în toamnă, 
la bazinul acoperit Floreasca. A- 
semănător procedează și alte clu
buri din București și provincie. 
Totuși, cum se explică succesul 
copiilor din provincie care, la cam
pionatele naționale, cuceresc ma
joritatea titlurilor ?

R. D. : Explicația o veți găsi 
tot la capitolul selecție. La Reșița, 
Oradea și Brăila, spre exemplu, 
la selecționarea copiilor se ține 
foarte mult seama și de cartierul 
unde locuiește viitorul performer. 
De ce ? Cu cit puștiul va locui 
mai aproape de bazin, cu atît mai 
mult va avea posibilitatea să prac
tice cu regularitate inotul. Vom 
proceda Ia fel, selecționînd înotă
torii dintre viitorii elevi ai școli
lor din apropierea bazinului Di
namo, deci și al celui de la Flo
reasca.

CONSULTAȚII 
SUPLIMENTARE

frumos colorate,
copiii intre 5 si 15 ani la

Panouri mari, 
invită

paa 
de anii trecuți, u» 

in munca de selecție.'
a finele raidului-anchetă am reținut citeva concluzii utile
celor ce se ocupă cu multă dragoste de inițierea în 
inot a celor citeva mii de tineri școlari. De la bun începui 

trebuie subliniat numărul crescînd, de la an la an, al celor cs 
doresc să învețe abecedarul acestui sport. Cu atît mai mult ar < 
necesar ca antrenorii și profesorii care lucrează la aceste centre 
să folosească și experiența lor pedagogică, să-i atragă permanent 
la bazin, să-i facă să iubească inotul. în acest fel, mai mult <0 
sigur, numărul celor care la toamnă vor îmbogăți secțiile de perfor
manță ale cluburilor din Capitală va fi mult sporit.

In acest sens ar fi de dorit și o mai strînsă colaborare între an
trenorii din cluburi și tehnicienii centrelor, o participare direct* 
a primilor, mai ales la fazele finale ale fiecărui ciclu de invățare, 
atunci cind pot fi intuiți cu oarecare aproximație viitorii performerii 
In felul acesta, sintem convinși, eficiența centrelor va fi cea aftep- 
totă. iar această acțiune de mosc rsi va aăsi intreoaa in

&
|

3

din oele mai bune specialiste d 
pe continent în proba de vitez 
pură. Adversarele sale de ieri n> 
dețineau performante mai bune d 
11,4. Și totuși, Pavlicici nu a ăș 
tigat ! Autoarea marii surprize est 
tînăra Liliana Panaiotova (Bulga 
ria), cunoscută publicului bucureș 
tean de acum doi ani, cind cuce 
rise titlurile balcanice de junioar 
la 100 și 200 m. Ieri, Pavlicici : 
luat, totuși, cel mai bun start, : 
condus pină la jumătatea distan 
tei, dar Panaiotova — asemănătoe 
re ca alură cu Irena Szewinska - 
a depășit-o cu relativă ușurință. 
Viorica Enescu s-a clasat a treia 
și. desigur, nu putea mai mult.

Clasament : 1. LILIANA PANA
IOTOVA (B) 11,4 — campioană 
balcanică, 2. Jelica Pavlicici (1) 
11,6, 3. Viorica Enescu (R) 11,7, 4. 
Zdravka Șipoklieva (B) 11,9, 5. 
Marouia Lambru (G) 12,0, 6. Diana 
Sokac (I) 12,0 7. Maria Ionescu 
<R) 12,2.

In întrecerea decatloniștflortf 
după trei probe conduce repre
zentantul nostru Vasile Bogdan cu 
2 283 p, iar la pentatlon, tot după 
trei probe, în frunte se află Penka 
Sokolova (Bulgaria) cu 2 534 p. 
Concursurile poliatloniștilor se În
cheie astăzi.

bazinul de inot a.l Palatului 
merilor. Adică, la centrul de in- 
vițare a înotului, unde lucrează 
zilnic 14 specialiști.

Firește, cei care au străbătut la 
sfirșitul ciclului o lungime, două da 
bazin capătă brevet. Sint absolv 
venți. Dar in clasa superioară, cant 
se cheamă secția de performanUI 
a clubului sportiv „Cutezătorii, 
promovează numai copiii care și-os 
însușit temeinic procedeul craul 
Și acest lucru preocupă îndeaproape 
pe instructorii care predau matul 
la Palatul pionierilor. Astfel, ta 
vederea examenului, ei dau și con
sultații suplimentare tuturor celor 
1 200 de 
— cifră

copii înscriși pină acum 
record pe Capitală.

UN SALT CALITATIV
Aici, la Centrul d>e pregătire o- 

limpicâ al C.N.E.F.S. de la Șosea, 
unde ființează unul dintre cele 
mai vechi centre de învățare ■ 
înotului din Capitală, cursurile de 
însușire a procedeului craul sini 
predate la cel mai înalt nivel, 
printre cei 17 dascăli numărîndu-se 
apreciați tehnicieni ai acestui stil i 
maeștrii sportului Vladimir Mo
rarii, Valentin Medianu. Ion Min.

S-a optat pentru craul, deoarecu 
alunecarea este cea mai apropia** 
de mișcarea naturală a corputa* 
Experiența a arătat că procedee* 
este însușit ușor de către cotriț 
cîteva zile din cele 12 cit dw 
rează un curs urmînd a fi rezer
vate perfecționării. Este un 
înainte, față 
salt calitativ



DATORIA CA!ACIȘTILOR Și CANOIȘTILOR DUPĂ REGRESUL DE LA CAMPIONATELE MONDIALE

ftRGINTUf DE LA BELGRAD SĂ FIE SCHIMBAT IN „AUR" LA MONTREAL!
<\\\\\\\\\\\\^^^^^

De două decenii prezenți in elitra mondială, ciștigători a nu
meroase titluri (21), medalii de argint (18) și bronz (22), 
caiaolștii și canoiștii români s-au înapoiat de la recentele 

campionate ale lumii ou un bilanț în regres, sub nivelul celor ante
rioare, dar care confirmă, totuși, realele posibilități de afirmare, în 
continuare, ale acestor sportivi în arena internațională și, desigur, 
la Jocurile Olimpice din 1976. Trebuie să spunem că în interpretarea 
pur statistică a acestui bilanț —* 6 LOCURI II și DOUĂ LOCURI III 
— supără absența „aurului" (după mulți ani), pierderea unor pozi
ții fruntașe la cîteva probe, ocuparea locului 3 în clasamentele ge
nerale (neoficiale) pe puncte (97 p — după echipele Uniunii So
vietice 127 p și Ungariei 122 p) și medalii (de asemenea, după 
echipele Uniunii Sovietice și Ungariei, ambele cu cite 12 medalii). 
Analiza, în baza acelorași repere statistice, făcută bilanțului olim
pic situează, în 
(după formațiile

Fără îndoială, ne așteptam la mai mult, avînd în vedere rezul
tatele bune și foarte bune realizate de sportivii români la ediția 
trecută a C.M. — octombrie 1974, la Xochimilco — și, de ase
menea, ținînd seama că nu ne mai desparte decit un an de cea 
mai importantă confruntare sportivă mondială, Jocurile Olimpica 
de la Montreal. Finalele de la Ado Ciganlija nu pot fi, însă, după 
opinia noastră, reduse și cu atît mai puțin comentate și explicate 
exclusiv prin clasamentele generale sau cele ale diferitelor probe. 
Nu mai Insistăm aici asupra acelor aspre, dar aproape inevitabile 
legi nescrise ale sportului, care stabilesc adesea nu numai clipele 
marilor și strălucitelor victorii, ci și pe acelea amare ale înfrânge
rilor care, însă, se cer primite bărbătește, cu fair-play, cu respect 
pentru valoarea astăzi mai bună a adversarului, dar și cu ambiția 
tot atît de bărbătească a pregătirii revanșei de mîine.

în ceea ce ne privește, vom încerca să situăm și să comentăm 
acest bilanț in cadrul mai larg, general, al celei de a Xil-a ediții 
a campionatelor mondiale, sugerînd cîteva repere atît pentru apro
piata analiză proiectată, operativ, de federația de specialitate, cît 
și pentru activitatea viitoare a■ loturilor noa-stre reprezentative, in- 
sistind, în mod firesc, asupra evoluțiilor și concluziilor prilejuite de 
desfășurarea finalelor olimpice.

ambele clasamente, echipa noastră pe locul 4 
Uniunii Sovietice, Ungariei și R. D. Germane).

I
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ECORD DE
PORTANTE,

ACEST OBIECTIV CERE CAMPIONILOR NOȘTRI
UN MAI MARE VOLUM DE

RĂSPUNDERE Șl DĂRUIRE
Am urmărit, ca și în alți ani, 

cu atenție și prețuire, munca de 
pregătire a loturilor noastre re
prezentative de caiac-canoe pentru 
campionatele mondiale de la Bel
grad. Afirmăm, fără rezerve, că in 
acest an la Snagov nu s-a mun
cit mai puțin ca altă dată, că ni
meni nu s-a culcat pe laurii câști
gați la Xochimilco sau la edițiile 
mai vechi ale „mondialelor". In li
nii mari, a fost urmat cu strictețe 
planul obișnuit de pregătire, s-au 
făcut chiar unele retușuri impor
tante și eficiente, timpii realizați 
de majoritatea echipajelor selec
ționate au devenit recorduri ale 
Snagovului... Dar. după cum s-a 
văzut, n-a fost îndeajuns pentru ca 
in finalele de la Belgrad să poa
tă fi schimbat, măcar in două-trei 
finale. „argintul" (destul de nu
meros) cu „aurul''" cuvenit campio
nilor. Era nevoie — ne-am con
vins de acest lucru urrriărind fi
nalele de la Belgrad — ca timpli- 
reoord ai Snagovului să fie DOAR 
UNUL DIN CRITERIILE de eva
luare a șanselor sportivilor români 
de a urca — primii — pe podiu
mul de onoare. Tot atât de impor
tantă era. credem, și CUNOAȘTE-

MULT MAI EXACTĂ A VA-REA
LORILOR ATINSE DE PRINCI
PALII ADVERSARI, a progrese
lor realizate de echipajele tinere

Vajsile Diba. locul 
de K I — 500 m

II în finalele 
și ștafetă

de la câmpia 
anul trecui, a

PREGĂTIRE,
TOTALĂ!

PARTICIPĂRI, CREȘTERI VALORICE
NOI CANDIDAȚI LA TITLURI Șl MEDALII

K 2 — 500 m, ambele probe figurînd
medalie de 

in programul Jocurilor Olimpice
Larion Serghei — Policarp Mallhin, medalie de argint la K2,— 1000 m, 

bronz la

sau cele „surpriză" 
natele mondiale de 
noutăților in selecția diferitelor e- 
chipaje și în metodica de pregă
tire. In această ordine de idei, ne 
îngăduim să arătăm că o aseme
nea concluzie s-a desprins limpe
de încă de la ediția 1974 a C.M., 
după care, ele altfel, ziarul nostru 
sublinia, printre altele : „Este clar 
că. in viitor, cucerirea sau păstra
rea pozițiilor fruntașe va fi tot mai 
dificilă, va cere mai multă muncă 
și dăruire, așezarea întregului pro
ces de pregătire pe baze științifi
ce, studierea atentă a tot ce apare 
nou in acest domeniu, căutări ne
întrerupte pentru depistarea unor 
talente autentice care să se poată 
afirma rapid in arena internațio
nală"'. Știm că federația de spe
cialitate a împărtășit, la timpul 
respectiv, această opinie, că biroul 
federal, specialiștii loturilor repre
zentative au acționat in această di
recție. dar SE PUTEA Șl TRE
BUIA SA SE FACĂ MAI MULT.

Se vede că nu este îndeajuns ca 
astăzi să se muncească mai mult 
ca ieri, că trebuie stabilit exact 
CE și CIT înseamnă acest MAI 
MULT, că fixarea parametrilor, a 
obiectivelor trebuie să vizeze ob
ținerea unor performanțe maxime 
nu a unora CEVA mai bune de
ci t cele anterioare.

în contextul acelorași condiții

subiective ar putea fi. de aseme
nea, amintite o serie de alte con
statări negative — starturi întâr
ziate, finișuri lipsite de ritmul și 
tenacitatea care hotărăsc adesea 
campionul unei probe, surprinde
rea tactică de către uncie echipa
je adverse etc —, dar. firește, a- 
naliza acestora este, în primul 
rînd, de competența antrenorilor, a 
colegiului de specialitate, a birou
lui federal.

Ne vom opri, in schimb, asupra 
unor aspecte, e drept puține, dar 
care au evidențiat necesitatea în
tăririi responsabilității personale a 
sportivilor, a muncii educative în 
general. Cu tot respectul și pre
țuirea pentru talentul și valoarea 
lui Ivan Patzaichin (de altfel, me
daliat cu argint la Belgrad), tre
buie să spunem că în finala pro
bei de canoe simplu 500 m el nu 
a oferit un exemplu, renunțând — 
după un start slab — la lupta pen
tru un loc cit m.ai bun, atunci, când 
și-a văzut risipite șansele la titlu 
sau la o medalie. Locul 7. după 
ci li va sportivi de valoare modestă, 
trebuie să rămână un accident, re
gretabil. in strălucita carieră a lui 
Ivan Patzaichin.

Cu atît mai mult a surprins a- 
bandonul altui valoros sportiv, 
Atanasie Sciotnic, in proba de oa- 
iac 10 000 m, care fără nici un mo
tiv temeinic — deși era singura 
finală la care trebuia să participe 
— a renunțat după circa 2 000 m, 
ieșind din cursă spre stupefacția 
tuturora !

Ne-am obișnuit, și de aceea pre
tindem întotdeauna, ca TOȚI com- 
ponenții loturilor de caiac-canoe 
să facă în TOATE împrejurările 
nu numai, dovada talentului, a va
lorii și pregătirii. ci și a puterii 
lor de mobilizare și dăruire depli
nă, de responsabilitate totală fată 
de misiunea de cinste de a repre
zenta tara noastră in marile com
petiții internaționale. Exemplele a- 
mintite (în mai mică măsură s-ar 
putea vorbi și de allele) arată, 
însă, că și în acest domeniu tre
buie acționat cu mai multă fermi
tate, continuitate, și exigență și, 
fără îndoială, biroul federal, an
trenorii lotului pot contribui cu e- 
ficiență sporită la îmbunătățirea 
muncii educative, pentru ca in 
viitor — și ne gîndim, in primul 
rînd, la Jocurile Olimpice — ca- 
iaciștii și canoiștii români să în
dreptățească pe deplin așteptările 
tuturor celor care-i urmăresc cu 
dragoste și simpatie, care-i aplau
dă cu căldură de ani de zile.

TOATE PÎNZELE SUS! 1

Asistăm, de cîți- 
ani, la un feno- 

jn obiectiv, în- 
jjstrat, de alt- 
, în majoritatea 
orturilor creș- 
■ea considerabilă 

interesului și, 
iplicit, a ei'ortu- 
or morale și ma- 
riale, pentru cit 
ai buna repre- 
ntare a unui 
ire număr de 
,-i in competițiile 
ternaționale (în 
ecial la campio- 
itele mondiale și 
Jocurile Olimpi- 

) de caiac-canoe. 
eosebit de con- 
udentă în acest 
ns ni s-a părut 
fi, mai ales, edi- 
i trecută a cam- 
onatelor lumii, 

care, în afara 
hipclor cu im- 
esionante „cărți 
• vizită" (Unga
ri și Uniunea So- 
ctică), am con
nmat o afirma- 

viguroasă a e- 
ipei R. D. Ger- 
ane, dar și a 
<>r echipaje din
dia. Polonia, .Spania. Nor- 
:gia. Bulgaria etc. Este motivul 
re ne determina, în analiza C.M. 
n Mexic, să adăugăm bineme- 
•atelor elogii aduse sportivilor 
mâni concluzia că finalele de 
Xochimilco au evidențiat „mir 

țiile valorice in ierarhia mon- 
ală a caiacului și canoei de 
.re va trebui să se țină seama, 
ai ales, 
r
ad. 1975) și 

din 1978“.
Confirmarea 
st totală la 
mpionatelor 
că ne referim doar la probele 
impice, constatăm că titlurile și 
edaliile au revenit sportivilor 
prezentând 9 țări, iar in clasa- 
entul pe puncte figurează nu 
ai puțin de 18 echipe, din tota- 
1 celor 29 — evident record de 
irticipare care. în diferite probe, 

măsura mai mică sau mai 
are, a îngreunat și chiar a com
ical drumul spre 
aților.
Italianul Oreste 
urpriză" de la 
venit (împreună 
•zegorz Sledziewski) campion al 
mi la K 1 — 1000 m (cîștigînd, 

altfel, și proba — ncolimpică 
de fond !). Canoistul bulgar 

irislav Ananiev a confirmat' și 
cîștigînd medalia de bronz, 

intru mulți o surpriză de pro- 
rții, pentru specialiști un rezul- 
; aproape previzibil, victoria e- 
ipajului spaniol la K 4 — 1000 

(și chiar „bronzul" cucerit în

în perspectiva viitoare- 
campionate ale lumii (Bel- 

a Jocurilor Olimpi-

acestei concluzii a 
recenta ediție a 

mondiale in care.

podiumul Iau-

Perri, marea 
Xochimilco, a 
cu polonezul

aminteam. Pot fi date și alte 
exemple (evoluțiile și rezultatele 
unor echipaje din Uniunea Sovie
tică, Ungaria, Polonia etc.), care 
atestă substanțiala creștere a per
formanțelor, echilibrul de forțe 
între multe echipe și. echipaje.

Să adăugăm tuturor acestor 
constatări obiective faptul că edi
ția din acest an a campionatelor 
mondiale, desfășurată evident sub 
semnul pregătirilor și verificări
lor hotărîtoare pentru Jocurile O- 
limpice de la Montreal, a stimulat 
în cadrul tuturor echipelor mari 
ambiții de afirmare, antrenamen
te mai intense ca oricînd, o sus
ținută mobilizare a tuturor capa
cităților tehnice, în scopul cuceri
rii acelor atît 
țiuni olimpice.

Ni se pare 
că în sportul 
drumul totalei 
astfel, extrem de anevoios, că nici 
o echipă nu mai poate emite as
tăzi pretenții la... toate titlurile 
și medaliile, că — în sfîrșit — po
zițiile fruntașe pot fi păstrate 
doar cu mare greutate, 
este, după părerea noastră, 
general, fenomenul real și 
tiv existent la această oră 
mea caiacului și canoei. Real 
obiectiv.
pole și de aceea este firesc să 
se nască întrebarea dacă. în com
parație cu alte echipe. formația 
noastră reprezentativă, factorii de 
resort (biroul federației de spe
cialitate, colegiul de antrenori, 
specialiștii cărora li s-a încredin
țat pregătirea lotului etc.) au fă-

condițiile create, valoarea, talen
tul sportivilor, competența cadre
lor tehnice, pentru ea rezultatele 
obținute să se înscrie la cota ce
rințelor formulate prin documen
tele de partid în legătură cu spor
tul de 
noastră.

înainte 
semenea 
mințim, doar ,_____  _ ___ .
cîteva puncte de referință, că? în 
total au fost 
(6 de argint 
ceea ce arată 
sportivii români 
diata apropiere 
în unele probe

performanță din țara

de a răspunde unei a- 
legitime întrebări, rea- 

pentru a fixa alte

de importante op-

evidentă concluzia 
caiacului și canoe.i 
afirmări a devenit,

Acesta 
cadrul 
obiec- 
în lu- 

și 
insă, pentru toate echi-

obținuțe 8 medalii 
două de bronz), 
că, în general, 

s-au aflat în ime- 
a campionilor — 

___ ____  .____  la numai cîteva
zecimi de secundă ! — că la une
le probe olimpice au fost obți
nute rezultate superioare în com
parație cu ediția mexicană a C.M. 
(K2 — 1000 m, CI — 1000 m), că 
din bilanțul global trebuie să 
desprindem cîteva rezultate bune 
și foarte bune, cum sînt cele rea
lizate de echioajele de 
și 1000 m, K1 — 500 
1000 m, CI — 1000 m. 
m fete etc., cărora se 
le adresăm aprecierile 
tate.

Au fost, însă, după cum arătam, 
și mai multe motive de insatis
facție și — în ciuda condițiilor 
obiective pe care le-am enumerat 
în dorința de a înfățfșa dificulta
tea existentă astăzi în „colecțio
narea de medalii" — trebuie să 
spunem că ele au și cauze subiec
tive, asupra cărora — firește, fără 
pretenția de a le epuiza — ne

și

K2 — 500 
m, C2 — 
K1 — 500 
cuvine să 
binemeri-

I
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Concluziile noastre, pe care le supunem atenției factorilor 
resort, sînt — în ansamblu — de natură să evidențieze faptul 
deși au fost pierdute unele poziții, echipa de caiac-canoe a 

țării noastre și-a păstrat loeul printre cele mai puternice echipe 
din lume, că în unele probe a lipsit foarte Puțin ca reprezen
tanții României să-și înscrie numele pe tabloul de onoare al în
vingătorilor, că există resurse evidente pentru ca Ia viitoarele 
ediții ale campionatelor mondiale, dar înainte de acestea la Jocu
rile Olimpice, argintul să fie preschimbat în aur. O spunem cu 
convingere și încredere, dar nu fără a reaminti că această afir
mare- nu va veni de la sine, că PENTRU CUCERIREA EI VA FI 
NECESARĂ APLICAREA FERMĂ A ÎNVĂȚĂMINTELOR RE
ZULTATE DIN DESFĂȘURAREA FINALELOR DE LA BEL
GRAD, o revizuire și completare a lotului, o îmbunătățire a me
todicii de pregătire, stabilirea unor obiective de performantă la 
cote mult mai ridicate, măsuri eficiente pentru acoperirea valo
rică corespunzătoare a tuturor celor 11 probe olimpice, omogeni
zarea în toate planurile a echipajelor susceptibile de selecționare.

Credem, de asemenea, că atît la caiac băieți, la caiac fete, 
tehnică a evoluțiilor și rezul- 
șanselor reale în lupta pentru 
poate descoperi noi soluții și 
exprime într-o substanțială
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cit — mai ales — la canoe, analiza 
țațelor obținute la Belgrad, ca și a 
medaliile olimpice de la Montreal, 
poate determina măsuri care să se 
creștere a nivelului performantelor.

La Belgrad, echipajul Larion Serghei — Policarp Malîhin a 
demonstrat o foarte bună pregătire, constanță valorică și o mare 
ambiție de afirmare. Referindu-ne numai la probele olimpice 
(altfel ar trebui să evidențiem și evoluția echipajului de caiac 4 
fond, chiar și a ștafetei), putem arăta că, de asemenea, Vasile 
Diba, Ivan Patzaichin, Maria Mihoreanu, Gheorghe Danilov și 
Gheorghe Simionov, componenții echipajului de K 4—1 000 m (în 
ciuda locului ocupat) sînt sportivi de valoare mondială, capabili 
de rezultate din cele mai bune. Este, însă, necesar ca Ia Jocurile 
Olimpice echipa României să alinieze la start sportivi talentați, 
excelent pregătiți, PENTRU TOATE PROBELE, care să emită în 
mod justificat pretenții la titluri și medalii.

Sportul caiacului și canoei este de multă vreme, spre lauda 
celor care-1 conduc și care-1 practică, unul din punctele forte ale 
delegației olimpice a țării noastre. De la această poziție plină de 

, răspundere, de la înțelegerea profundă a sarcinilor formulate de 
partid privind reprezentarea cu cinste și demnitate a sportului 
românesc Ia J.O. de la Montreal trebuie, după părerea noastră, 
să continue — după analiza bilanțului de la Belgrad — munca, 
întreaga activitate a biroului federal, a specialiștilor și. neîndo
ielnic, a tuturor sportivilor fruntași.

Aurul olimpic, toate medaliile de la Montreal 
cîștigate acum, în acest ultim an, în această ultimă 
gătirilor, dar și a ambițiilor, a marilor eforturi, a 
permanentei autodepășiri, o cursă în care caiaciștii 
români au toate șansele să termine învingători.

Toate pînzele sus, pentru întreaga „flotilă" a Snagovului 1
Hi» GAFÎlS’iTEăM’J

încep să fie 
cursă a pre- 
dîrzeniei și 
și canoiștii
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A ÎNCEPUT NUMARATOAREA INVERSA LA MONTREAL

AMBIANTĂ TAVORABÎIĂ SPORTIVIIllf! ROMÂNI•>

ÎN CAPITALA OTIMPiÂOtl Of VARĂ 1976
La Montreal a început numără

toarea inversă. Peste mai puțin 
de un an, purtătorul flăcării <>- 

i Iimpice va pătrunde pe marele 
stadion, vestind începerea celei 
de a 21-a ediții a Jocurilor 
yară. ~ 
nadiană în această ultimă și 
tărîtoare perioadă ?

Sportivii noștri care au partici
pat la Montreal, la concursurile 
preolimpice, ne-au înfățișat-o, pe 
scurt, la înapoiere.

Imaginea 
oferă imensul 
înalță viitorul 
și noapte, aici 
de muncitori, 
sele elemente 
prefigurează viitoarele 
Peste 60 de macarale 
capabile să ridice piese de 450 de 
tone i record mondial, 
— își - ‘

. .de
Cum arată metropola ca- 

ho-

cea mal izbitoare o 
șantier pe care se 
Parc olimpic. Zi 
trudesc peste 1500 
manevrînd diver- 
prefabricate care 

instalații, 
unele

se pare ! 
întind brațele gigantice 

spre cer. Peisajul se schimbă de 
Ia o zi la alta și această 
statare dă senzația că pînă 
sfîrșitul 
rile

con- 
. la 

lunii septembrie lucră- 
de suprastructură exterioară 

vor fi încheiate. Lunile de iarnă 
vor permite executarea amenajă
rilor interioare (care au și în
ceput la velodrom).

In imediata apropiere a Stadio
nului olimpic se zăresc bazele 
piramidale ale celor 4 blocuri ce 
vor forma Satul olimpic, 
construiește în ritm de 
pe zi. în blocul numit 
tocul toate sportivele. In 
titulat B va fi găzduită

Aci se 
un etaj
A vor 
cel în
de lega-

Imnul României a rasunat de cinci ori
întrecerile preolimpice de la 

Montreal aveau menirea să tes
teze, pe de o parte, capacitatea 
organizatorică și, pe de alta, ni
velul „febrei olimpice" la publi
cul local. Din observațiile dele
gației noastre reiese că organi
zarea a întrecut așteptările. Co- 
mitetul de organizare a Jocurilor 
Olimpice (COJO) pare să fie stă- 
pîn pe toate problemele rămase 
în suspensie.

Spectatorii din Montreal, mai 
obișnuiți cu manifestările sportive 
profesioniste (basebal, golf, fotbal 
american, hochei pe gheață), do
vedesc totuși interes pentru dis
ciplinele sportive olimpice și o 
mereu creseîndă sete de a cu
noaște mai îndeaproape pe spor
tivii celebri ai acestor ramuri. 
Este, de altfel semnificativ fap
tul că toate biletele pentru O- 
limpiadă, rezervate populației 
locale, au și fost vîndute 1 ~

șl corect 
ției față 
canadian ____
pe sportivii români. în sala Fo
rum, eh 17.000 de locuri, privitorii 
sînt așezați foarte aproape de 
scena sportivă, astfel că ei au 
putut aprecia bine evoluțiile gim
nastelor Nadia Comăneci și Teo
dora Ungureanu, De asemenea, 
cei 7000 de spectatori, care au 
făcut neîncăpătoare tribunele sta
dionului din parcul Kent, au 
aplaudat victoriile românești — 
și îndeosebi maniera în care au 

Mariana 
și Gheor-

în 
de 
a îmbrățișat ’cu "căldură

exprimarea admira- 
performanțe, publicul

Fair

fost obținute de către 
Suman, Natalia Andrei 
ghe Cefan.

în această ambianță 
este o mîndrie pentru 
că_ drapelul românesc 
înălțat pe catarge de 
imnul țării noastre a 
Montreal de 5 ori 1

favorabilă, 
noi faptul 

a fost 
14 ori, iar 
răsunat la

Contribuție la inițierea publicului
publi-La opera de atragere 

cului local spre sporturile 
— cu toate valențele lor specta
culare —, sportivii români au 
contribuit din plin, în primul rînd 
prin comportarea lor frumoasă și 
performanțele de înaltă ținută sau 
valoare, iar pe de alta prin in
teresul cu care au fost urmăriți

a . 
olimpice

gimnastică a Europei 
Ioc pe pagini întregi, 

și sub titluri 
pitorești : „Comăneci — 

„A opta minune a 
fetiță de 13 ani" (în 
limbă franceză „Mon- 

sau „Zîna sportu- 
(în cotidianul de 

„The Gazette"), 
amintim că în materie 

micuțele noastre 
descurcat

și-a găsit 
cu imense 

dintre

-

Președintele C.O.J.O.. Roger Rousseau (la mijloc), oferă delerjatilor 
români. Emil Ghibu (in stingă) și Valentin Constandache, drapelul 

de la Montreal 1976Jocurilor Olimpice

ția (masculină) a României, că
reia i s-au rezervat apartamen
tele de la etajul 11 — o opțiune 
favorabilă, .
niște și aer curat. De altfel, 
tregul Sat olimpic 
de avantajul 
imediata 
botanice, 
faptul că 
dotate cu 
dițipnait.

Concomitent,
cepția 
pentru 
situată 
paralel 
Laurențiu.
acest 
are

pentru că asigură li- 
în- 

beneficiava
de a fi plasat în

> a "..........
mai 

încăperile

vecinătate
fără a 1

toate
instalații de aer

Grădinii 
vorbi de 

sînt 
con-

re-s-a și
pistei de apă — comună 
canotaj și caiac-canoe — 
în chiar centrul orașului, 
cu maestuosul fluviu Sf. 

Canalul artificial, cu 
adevărat „stadion nautic", 

excepționale virtuți specta
culare, pentru că din larga tri
bună de pe mal se poate urmări 
orice cursă di 
altul !

la un cap la

Deși oarecum extracentral, 
centrul Claude Robillard este 
altă construcție importantă (mai 
ales pentru handbaliștii noștri, 
care vor juca aci !). Așezat în- 
tr-un cartier de locuințe lipsit de 
instalații sportive, noul centru, 
aflat în construcție, are ca piesă 
principală o imensă clădire din 
armătură metalică, de aproxima
tiv 2500 de tone, pe 5 nivele. 
Aci, la interior, vor putea fi 
practicate numeroase discipline 
sportive : atletism (pistă de 200 
m cu 4 culoare), înot, gimnastică, 
lupte, box etc. Sala este însă în 
primul rînd rezervată turneului 
olimpic de handbal.

Iată, pe scurt, primele impresii 
cu care s-a întors de la Montreal 
delegația Comitetului Olimpic 
Român, care a însoțit grupul 
de sportivi români participanți la 
„mini-Olimpiada" recentă. Apre
cierea, la fața locului, a stadiului 
lucrărilor pregătitoare a fost utilă, 
mai ales într-o perioadă în care 
înfăptuirea întocmai a planului 
de construcție era uneori pusă la 
îndoială. Delegația română a con
statat că lucrările sînt într-o

de reprezentanții opiniei publice 
canadiene, de ziariști și comenta
tori de radio și televiziune.

în largile rubrici sportive ale 
presei cotidiene din Montreal — 
cu spatii foarte mari consacrate 
în proporție de 90% 
profesioniste

vedetelor
campioana de

fotografii 
cele mai 
superbă", 
lumii, o 
ziarul de 
treal—Malin") 
lui românesc" 
limbă engleză 
Să mai 
de poliglotism 
gimnaste s-au ____ ,___ _____
de bine — și în franceză, și în 
engleză — atunci cînd a fost vor
ba (și a fost în trei rînduri) să 
răspundă întrebărilor comentato
rilor posturilor de televiziune.

O interesantă apreciere face 
Doug Gilbert, în „The Gazette", 
atunci cînd — atacînd tema pre
cocității în sport — face o dis
tincție netă : „Una e să fii re
cordmană a lumii la 13 ani la 
înot și cu totul altceva la gim
nastică, unde munca tehnică este 
mult mai variată și mai amplă, 
produeîndu-ți uimire cînd o pri
vești mai 
constatare 
fapt: față 
rea unui 
rățnîne pentru totdeauna aceeași 
în gimnastică, " . / ",
cările sînt variate prin însăși e- 
xistența a 4 aparate, iar execu
tantul — întocmai actorului pe 
scenă — trebuie să producă mereu 
alte exerciții (și obligatorii, și li
ber alese) ! Iată un compliment 
meritat pentru precocitatea cam
pioanei noastre și a partenerelor 
ei de echipă.

Principalele interviuri și repor
taje au înfățișat elogios nu numai 
comportarea și valoarea sportivi
lor noștri, ci și dezvoltarea de 
ansamblu a educației fizice și 
mișcării sportive din țara noastră. 
Același „The Gazette" scrie : „Ro
mânii au ajuns în ultima vreme 
la înalt nivel olimpic. Comporta
rea atleților și gimnaștilor lor 
este un indiciu. Vara viitoare, ei 
vor realiza probabil cea mai bună 
performanță a lor la Jocurile

de aproape", 
confirmă 
de

stil
înot, 
este

destul

Această 
o stare dc 
unde rnișca- 
singulară și

dimpotrivă, miș-

,,MONTREAL-MATIN“ publică această fotografie cu următoarea 
explicație : „Sus, pe podium, românca Nadia Comăneci salută mul
țimea pe care a cucerit-o. Pe locul 3, Teodora Ungure-anu se bucură 

dc triumful compatrioatei ei"

Olimpice. La Miînchen, au obținut 
3 medalii de . aur, 6 de argint și 
7 de bronz. Ei vor culege mult 
mai multe, aici, la Montreal". 
Autorul articolului, apreciind va
loarea reală a sportului nostru,

Studiu necesar pentru
candidați!© r

Delegația noastră, condusă de 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S. 
și secretar general al Comitetu
lui Olimpic Român, însoțită în 
timpul vizitei de atașatul olimpic 
Nicolae Deaconu, din cadrul re
prezentanței economice române Ia 
Montreal, a desfășurat o acțiune 
susținută pentru stabilirea' unor 
legături de lucru cu șefii princi
palelor sectoare ale Comitetului 
de organizare (COJO).

Delegația română a. avut o în- 
tîlnlre cu președintele COJO,

Vedere generală aeriană a Parcului olimpic, în plină construcție, tn stingă — velodromul ; în fată — 
acoperișul piscinei ; iar in fund — pilonii, dispuși in oval, pe care se va sprijini marele stadion olimpic

forța sa demonstrată mai ales în 
anii 1974—1975, nu face decît să 
intuiască înseși aspirațiile spor
tivilor noștri, dornici de rezultate 
cit mai bune la viitoarea O- 
limpiadă.

modelarea pregătirii 
noștri

Roger Rousseau, cu care a făcut 
un util schimb de păreri asupra 
organizării Jocurilor Olimpice, 
asupra activităților de educație 
fizică și sport din România și 
Canada, asupra relațiilor sportive 
dintre cele două țări. în cursul 
acestei întrevederi, Roger Rouss
eau a oferit Comitetului Olimpic 
Român drapelul Jocurilor Olimpi
ce de la Montreal 1976, care ta 
fi înălțat la locurile de antrena
ment ale candidaților olimpici 
români, pînă la plecarea spre 
orașul—gazdă a Jocurilor.

Studiindu-se condițiile de adap
tare a sportivilor noștri la un fus 
orar nou, la ambianța climatică 
variată (căldură acceptabilă, dar 
cu schimbări bruște de tempera
tură, cu umiditate mare, cu a- 
verse rapide și uneori vînt), s-a 
constatat că va fi nevoie de o 
perioadă de familiarizare înainte 
de concurs.

Analiza bazelor sportive pa 
care se vor disputa întrecerile o- 
limpice, a caracteristicilor lor 
principale (suprafață de joc, mi
croclimat, aparaturi folosite, di
mensiuni, luminozitate, distanța 
față de Satul olimpic etc) a per
mis tragerea unor concluzii care 
vor folosi la modelarea corespun
zătoare a pregătirii candidaților 
noștri. De pildă, pista atletică 
pentru alergări, făcută din tar
tan de tipul „3 M“ (Minnesotta), 
li s-a părut atleților noștri — și 
nu numai lor — cea mai rapidă 
și mai odihnitoare dintre toate 
suprafețele de material sintetic 
pe care le-au întîlnit pînă atunci. 
Dovadă sînt șl rezultatele de 
certă valoare internațională pe 
care le-au realizat cu prilejul 
concursului preolimpic de la Mon
treal. După cum s-a aflat, același 
tartan — de culoare roșie pe cu
loarele de alergare și bej ia 
pistele de elan — va fi utilizat 
și la marele Stadion olimpic aflat 
în construcție.

Mai sînt doar 11 luni pînă la 
inaugurarea Jocurilor Olimpice 
de vară și considerăm că recenta 
vizită a delegației sportive româ
ne — care va fi urmată de una 
a grupului de canoiști și caia- 
ciști — s-a dovedit deplin folo-



ÎN TABERE, SPORTUL NU CUNOAȘTE... VACANȚĂ

Se afirmă adesea — și nu fără temei — ca 
vacanța de vairă reprezintă pentru elevi și 
studenți o perioadă de bogată și intensă 

activitate. Fiindcă zilele vacanței n-au drept echi
valent o stare de lincezeală, de imobilitate fizica 
și psihică, ci, dimpotrivă, ele se caracterizează 
printr-o odihnă activă, prin valorificarea in mod 
creator a acestei etape de relaxare, binevenita la 
capătul unui an de muncă rodnică.

intr-adevăr, din programul fiecărei tabere (nu
mărul lor este, pe ansamblul federațiilor și al ju
dețelor, de ordinul sutelor) activitățile de mișcare, 
exercițiul f'rzic organizat, ca și practicarea aisci- 
plinei sportive preferate sint nelipsite. Modalită
țile de cuprindere a tinerilor prezenți in asemenea 
tabere intr-o activitate sportiva susținuta, cit mai

plăcută, mai atractivă, sint multiple, pornind de la 
exerciții de gimnastică efectuate dimineața, la 
înviorare, și pină la minicampionate la sporturi 
individuale (șah, tenis, tenis de masă, cros sau a- 
lergări pe distanțe scurte, notație) sau jocuri spor
tive (volei, baschet, fotbal, handbal).

Rindurile noastre își propun să surprindă unele 
aspecte legate de felul cum se desfășoară activi
tățile sportive ale vacanței de vară, in cîteva ta
bere pentru elevi și studenți, cu elemente de re
ferință pozitive și... mai puțin pozitive, să consti
tuie totodată — indirect — un schimb de expe
riență pentru cei interesați. Fiindcă vacanța de 
vară 1975 se află in plină desfășurare, mereu alte 
și alte serii de elevi și studenți urmînd să fie be
neficiarii taberelor instalate în locurile cele mai 
pitorești ale patriei...

BUȘTENI

AR FI NECESARA
MAI MULTĂ
Din șiragul frumoaselor stați

uni înșirate de-a lungul Prahovei 
stațiunea Bușteni 

vecinătatea 
de piciorul 

localitatea împru- 
la colosul de

NĂVODARI IILWIHA NU SE DEZMINTE
CONTINUITATE

C.î.nd spui astăzi Năvodari, par
că nu-ți mai vine numaidecît in 
minte imaginea îndeletnicirilor — 
prioritare odinioară — ale popu
lației băștinașe, îndeletniciri care 
au inspirat sugestivul toponim, ci 
— mai degrabă — peisajul nou 
care definește existența micii așe
zări de pe țărmul mării. Un pei
saj avind în prim-plan indus
tria chimică și. alături, vasta zo
nă a cochetelor construcții ce 
adăpostesc taberele de vacanță. 
Aoest modem complex, prin care 
se perindă în fiecare sezon zeci 
do mii de școlari și preșcolari, a 
adus Năvodarilor o largă faimă și 
o apreciere unanimă. L-am vi
zitat recent, firește în intenția de 
a consemna citeva aspecte legate 
de activitatea sportivă 
desfășoară cu școlarii 
tabără...

— Seria aceasta — 
prof. Stelian Popescu. 
ceul pedagogic din Deva, 
locu torul nostru 
te li 000 de școlari, impărțiți in 
detașamente, unități și tabere. In 
fiecare grupare se organizează zil
nic. alături de alte acțiuni spe
cifice, o bogată activitate spor
tivă, pentru care au fost trimiși 
aici mai mulți profesori de edu
cație fizică.

— In ce constă programul spor
tiv alcătuit pentru oaspeții 
bercilor ?

— Organizăm, pe categorii 
virstă, concursuri de alergare 

lungime de 
la frânghie, 
de arunca- 
precum și 

fete

care se 
aflaiți in

ne spune 
de la Li- 

inter- 
cuprindc pes- 

împărțiți

ta-

de 
(vi-

teză). de săritură in 
pe loc, de tracțiune 
de „pistă aplicativă", 
re la coș de pe loc, 
meciuri de handbal, utît la 
cit și la băieți, și de fotbal, între
ceri la șah și tenis de masă. 
Nc-am propus, de asemenea, 
organizăm un curs de inițiere la 
înot... La buna desfășurare a 
nora dintre competiții își 
contribuția și alți profesori, 
specialiști în educație fizică, 
care posedă carnet de arbitru 
diferite discipline.

— Care este ponderea sportului 
în cadrul activităților zilnice ale 
taberelor ?

— Atit ca număr al acțiunilor, 
cit și ca număr de participanta la 
competițiile organizate in fiecare 
grupare a complexului, activitatea 
sportivă deține, fără îndoială, iii- 
tiietatea. De altfel, cu sportul

să

u- 
aduc 

ne- 
dar 

la

Forță, dârzenie, voință — de o parte și de alta a frînghiei l

se deschide fiecare zi, fot» elevii 
participind la înviorare sub con
ducerea profesorilor ; el 
cea mai mare parte din 
petrecut de copii pe plajă 
între băi, au loc unele

ocupă 
timpul 
(unde, 
dintre 

concursurile amintite) ; și tot spor
tul se bucură de un regim prio
ritar după-amiaza, cind terenu
rile taberelor ALBATROS, TE
MERARII. PERLA VACANTEI, 
CUTEZĂTORII și chiar DELFI
NUL (bază sportivă a preșcolari
lor, pe care adesea ne extindem) 
sint arhipline pină seara...

— In ce fel este stimulat inte
resul elevilor pentru sport ?

— Felul in care este eșalona
tă activitatea competițională 
întreaga perioadă reprezintă 
real stimulent. Astfel, la venirea 
în tabără, in primele zile, se fac 
concursuri de selecție in fiecare 
detașament, după care încep în
trecerile la acest nivel, apoi pe 
unitate și, in sfirșit, pe tabără. 
Pentru scria anterioară, de pildă, 
s-au organizat si întreceri pe com
plex. Vă închipuiți ce rivalități se 
nasc intre grupări și cit entuziasm 
al pasionaților (căruia nu-i re
zistă nici... profesorii) înconjoară

fiecare competiție. Dar cele mai 
atractive și mai animate sini în
trecerile inter-jiulețene.

Aurelian BREBEANU

spre obîrșie, _ . 
este privilegiată de 
Bucegilor. Rezemată 
Caraimanului, 1— 
mută măreție de 
piatră, lumină de la soarele care 
o scaldă, frumusețe de la natura 
și oamenii acestor plaiuri. Pe 
scurt, e un loc ideal de odihnă și 
refacere, pentru meditație și re- 
întîlnire ou sine. Dar nu numai 
pentru aceasta...

Recunoscînd aptitudinile stațiu^ 
nii, de ani de zile, la Bușteni 
funcționează o tabără permanentă 
studențească. Cite 400 de tineri și 
tinere pe serie (de cite 12 zile) se 
perindă prin Bușteni de la sfârși
tul sesiunii de examene și pînă 
toamna, cind pereții de piatră ai 
munților se îmbracă în brumă, 
cind pădurile de fag de la poale 
își pun pe creștet coroane de ara
mă. Și totuși, Buștenii nu sînt ținta 
finală a fiecărei serii de odihnă. 
Tabăra studențească — de altfel 
foarte frumoasă, practică și per
fect utilată scopului — nu este 
decît cuibul din care zilnic își iau 
zborul spre creste, la Babele, la 
Omul, pe Coștila sau Bucșoiul, 
grupuri mai mari sau mai mici de 
studenți vacanțieri. Parafrazin- 
du-i pe alpiniști, am putea-o com
para cu o tabără de altitudine de 
unde cei mai buni finalizează cu
cerirea înălțimilor rîynite. Dar tot 
in acest aspect regăsim și nea
junsul că nu toți, cu mic cu marc, 
prin propriile forțe, ajung pe vîrf, 
ci numai o parte, cei mai cuteză
tori- E drept că ceilalți compen
sează cu excursii mai mici spre 
Sinaia, la Pirîul Rece sau cu dru
muri ceva mai lungi, cu autoca
rul, la Poiana sau în Brașov.

JUDEȚUL MUREȘ

ACTIVITĂȚI POTRIVITE
PREFERINȚELOR COPIILOR

pe
ll:ll Mii dc tineri, elevi 

și eleve, veniți din în
treaga țară, iși petrec 
aceste minunate zile 
de vacanță în taberele 
organizate pe cuprin
sul județului Mureș. 
Majoritatea dintre a- 
cestea — adevărate 
colonii unde domnește 
tinerețea și voia bună 
— se află situate în 
locuri pitorești, pe 
văile Mureșului, Gur- 
ghiului, la Sovata, în 
poieni de munte, a- 
proape de cursuri de 
apă, elemente 
vorizează un 
de activitate 
de bogat și

„In cadrul 
ții zilnice, un impor
tant loc îl ocupă spor
tul — ne spune An
drei Galfi, directorul 
taberelor de vacanță 
în cadrul Inspectora
tului școlar județean. 
I)e altfel. în toate ta
berele, printre cadrele 
didactice se numără 
cei mai entuziaști 
profesori de educație 
fizică din județ"-

Aveam să ne con
vingem de aceste lu
cruri vizitînd citeva 
unități. La Răstolița, 
de pildă, unde iși 
petrec cele două săp- 
tămîni de tabără elevi 
din județele Sibiu, 
Bacău, Covasna, ca 
și din altele, erau în 
toi întrecerile de vo-

care fa- 
program 
deosebit 
atractiv, 
activită-

lei, fotbal, baschet, 
tenis de masă. Di
rectorul taberei, Vio
rel Florea, profesor de 
educație fizică la 
Școala generală nr. 2 
din Tg. Mureș, subli
nia, nu fără mindrie, 
că selecționata de fot
bal a taberei a învins 
de citeva ori puterni
ca echipă a Răstoli- 
ței, că Inspectoratul 
județean 
bara cu 
mingi de 
amenajate 
organizate 
inițiere în

La ‘ ”

a dotat ta- 
rachetc și 

tenis, fiind 
terenuri și 
cursuri de 

. acest sport. 
I.ăpușna, una 

dintre cele mai fru
moase stațiuni monta
ne ale județului, 
băra este un fel 
„sat de vacanță", 
mini-hoteluri, cu 
renuri de sport, de la 
care pleacă poteci 
spre adincurile pădu
rilor. Prof. Liviu Ra
liu. ne relata că încă 
de la deschidere au 
fost inițiate campio
nate 
sport, 
disputate, 
spectatori 
drumeții 
Finaliștii- 
plătiți 
plăcute din lemn ce 
se lucrează în tabără 
și diferite recompen
se... dulci.

Peste 250 de elevi 
și eleve populează

ta- 
de 
cu 
te-

de 
de 
au 
pe

pe ramuri 
deosebit 

deși nu 
decît 
ocazionali, 

vor fi răs- 
cu diplome,

tabăra dc la Sovata. 
Aici, printre preocu
pările sportive obiș
nuite, un loc de sea
mă îl ocupă înotul, 
deviza comandamen
tului fiind ca „TOTI 
COPIII VENIȚI AICI 
SA ÎNVEȚE A ÎNO
TA".

In municipiul Tg. 
Mureș au fost orga
nizate cinci tabere cu 
un electiv de peste 
600 de elevi și eleve 
pe serie. Am vizitat 
unitatea de pe lîngă 
Grupul școlar comer
cial, condusă de prof. 
Viorel Suciu, și am 
aflat că programul ei 
a fost elaborat după 
preferințele copiilor. 
El cuprinde, în prin
cipal, vizite la uni? 
tățile industriale ale 
orașului, la muzee și 
— în așa-zisele „zile 
nautice" — un pro
gram special complex 
la baza nautică a Ca
sei pionierilor din Tg. 
Mureș. De altfel, a- 
cestmod de a elabora 
programul de tabără, 
după preferințele co
piilor, explică parti
ciparea lor unanimă 
și entuziastă la toate 
acțiunile inițiate în
cadrul taberelor or
ganizate în județul
Mureș.

Viorel TONCEANU

Intr-una_ din cele mai frumoase stațiuni montane din județul 
Bistrița-Năsăud, la Colibița, Casa Pionierilor din orașul de reșe
dință al acestui județ a organizat o reușită tabără dc vacanță. In 
grupe de cite 30 de pionieri, aici se odihnesc, fac sport și desfă
șoară activități specifice copiilor (simpe lioane pe teme muzicale, 
tehițice etc.) cei mai vrednici purtători ai cravatelor roșii cutehnice etc.) cei mai vrednici purtători ai cravatelor roșii 

tricolor, evidențlații în viața de organizație.
O preocupare centrală a participantilor la tabără este legată de 

realizarea marii acțiuni a acestui an „Asaltul Carpaților". In 
cest sens, copiii bistrițeni ajută efectiv la reamenajarca unor tra
see turistice, precum și la fixarea unor marcaje orientative. Este 
o acțiune» la care prezența se înregistrează integral !

Si încă un amănunt : la Colibița — așa cum se poate vedea și 
din imaginea alăturată — elevii și pionierii locuiesc in căsuțe 
speciale, tip camping, care au fost construite chiar de beneficiarii — --------------- ... .....................................- -■ •

a-

lor, reprezentanții cercurilor aplicative ale Casei Pionierilor 
orașul Bistrița...

Text și foto:
;an

pito- 
pe- 
Or- 
mi- 
aer 
nu

eci, pretutindeni în țoră — în locuri 
rești — pionierii, elevii și studenții își 
trec o parte din vacanța lor în tabere, 

ganizatorii caută să ofere celor veniți zile 
nunate de destindere, odihnă, mișcare în
liber, programe culturale. Bineînțeles, nicăieri 
lipsește sportul, acest prieten nedespărțit al tine
retului. Dar, pentru ca exercițiul fizic, sportul, să 
ocupe locul ce i se cuvine în viața taberelor tre
buie ca :

• Din programul organizat — și nu spontan — 
al taberelor să nu lipsească exercițiile fizice și ac
tivitățile sportive ;

• In fiecare tabără să existe cel puțin un pro-

Excursia — cu piciorul șau auto
carul — rămine dominanta tabe
rei. Exercițiul fizic, ca o preocu
pare sistematică atît de necesară 
după o perioadă de intense efor
turi intelectuale, se mai comple
tează prin jocuri sportive, mini- 
fotbal, handbal, volei. Există $1 
un campionat al taberei pe fie
care serie, cu premii și diplome.' 
In seria trecută s-a organizat 
chiar o întrecere cu reprezentati
va celeilalte mari tabere studen-, 
țești de la Pîrîul Rece.

Și totuși, deși existentă, activi
tatea sportivă — mai ales sub as
pectul continuității — 
părut convingătoare, 
pentru că "în tabăra 
este nici un profesor 
fizică. Eventual chiar 
studenți dc la facultățile de edu
cație fizică ar putea prelua sar
cinile organizatorice pe discipline 
și preferințe, asigurind sportului 
caracterul dc permanență și nu al 
unei complementaliități întâmplă
toare. In al doilea rînd, însă, rela
ția ou administrația stațiunii nu ni 
s-a părut perfect elucidată in ceea 
ce privește posibilitatea folosirii 
tuturor bazelor sportive ale ora
șului, inclusiv a terenurilor de 
fotbal, pistei, terenurilor de tenis 
etc. E posibil ca această neclari
tate să fie tocmai expresia fap
tului că nevoia de sport și mișca
re a taberei nu este prea bine 
susținută organizatoric.

Activitatea cultural-eduoativă se 
desfășoară in clubul amenajat în 
vechea sală de sport a liceului, 
unde sint jocuri de șah, rarnny, 
o discotecă. o bibliotecă (a liceu
lui), posibilități oe oferă clipe de 
odihnă, divertisment sau reverie.

Viața e totuși complexă in ta
bără. Răspunzînd chemării și co
mandamentului acestor zile, stu
denții petrec o parte a vieții de 
tabără efectuind munci patriotice 
(săpături, nivelări, terasări) la 
pirlia de bob de la Sinaia sau la 
construcția atelierului-șiooală ai 
liceului din Bușteni.

Mihai BARA

• nu ni s-a
Mai lnttl 

amintită nu 
de educație 
un grup de

■

IJj

*4

*
ii

Mai ales acum, în zilele 
însorite ale verii, suprafe
țele bazei sportive „Voini
cel ul“ din Capitală găzdu
iesc activități specifice virs- 
telor mici. Mai mult sau 
mai puțin... organizat, pre
școlarii cartierului asaltează, 
din orele dimineții pină la 
lăsarea serii, aparatele de 
joacă ale parcului de dis
tracții : joaca în aer liber — 
primii pași spre pasiunile 
sportive de mai târziu...

Foto : D. NEAGU

fesor de educație 
ordoneze întreaga

• Intre conducerile taberelor și organele looale 
să se sudeze o strînsă legătură, care să ducă 
la folosirea intensivă a terenurilor, a bazelor spor
tive, ia alegerea celor mai adecvate trasee pen
tru drumeții și excursii.

Se va putea da astfel viață unei importante pre
vederi din Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie-martie 1973, care stabilește ca în tabe
rele școlare și studențești să se organizeze com
petiții' interne, crosuri, marșuri, excursii și drumeții, 
turism și alte activități sportive cu o largă sferă 
de cuprindere a tineretului.

fizică, oare să inițieze și să co
ci cti vita te în acest domeniu ;
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• CONCURSUL 
PENTRU LOTUL DI
VIZIONAR B AL 
ARBITRILOR. Luni 
și marți va avea loc 
in Capitală concursul 
pentru ocuparea ce
lor 28 de locuri, re
zervate municipiului 
București, din lotul di
vizionar B al arbitri
lor. La concurs pot 
participa cavalerii flu
ierului care au făcut 
parte din lotul B în 
1974—75 și cei din lo
tul C în 1974—75 cu o 
vechime în acest lot 
de minimum 3 ani. 
Luni după-amiază, pe 
stadionul Republicii, 
se vor da două probe 
fizice (400 m și 4 x 10 

iar marți după- 
pe același 
alte două 

fizice (50 m și 
de rezistență 

minute). Tot 
de la ora 19,30, 
ține testul teo-

m), 
amiază, 
stadion, 
probe 
proba 
— 12 
marți, 
se va . 
retic la sediul I.E.F.S.

0 IN CURSUL ZI
LEI DE LUNI, la se
diul F.R.F., va avea 
Ioc reorganizarea G6- 
legiului divizionar A, 
care va funcționa pe 
perioada anului com- 
petițional 1975/76. Fie
care club sau asocia^ 
ție 
cite

' în 
consultativ, care va 
dezbate, lunar, pro
bleme curente ale Di
viziei A-

0 LOTUL DE JU
NIORI, care se pre
gătește in tabăra de 
Ia Bistrița, are înscris 
in programul său încă

sportivă va avea 
un reprezentant 
acest organism 

care 
lunar,

trei jocuri-test me
nite să stabilească, în 
mare,' efectivul de 
talente necesar for
mării echipei repre
zentative „U.E.F.A. 
’76". Azi, este prevă
zută o întîlnire, la 
Reghin, cu o echipă 
locală ; duminică, ju
niorii evoluează la 
Bistrița; ,iar miercuri, 
în cadrul ultimei zile 
de tabără, ei vor dis
puta încă o partidă, 
în compania divizio
narei B Gloria Bis
trița.

0 CUPLAJ 
STADIONUL 
CIPAL DEN 
NAPOCA. Mîine, 
la ora 15, 
Municipal va găzdui 
un atractiv cuplaj 
fotbalistic. In deschi
dere, vor juca echi
pele de veterani ale 
duhurilor Universita
tea și C.F.R., 
care se vor 
cadrul unul 
verificare, 
rele A „U“

0 F- C.
— ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 3—0 (2—0). 
Golurile au fost rea
lizate de Radu II. 
Astăzi, de la ora 17, 
F.C. Argeș va întîlni 
pe Paneotolikos Agre- 
mon (Grecia). (Al. 
Momente, coresp. ju
dețean).

0 U.T.A. — V-M. 
TIMIȘOARA 4—2 
(3—2). Autorii goluri
lor : Domide (min. 
1), Pojoni (min. 22), 
Axente (min. 33), Ște- 
fănescu (min. 87), res
pectiv Belanov (min.

PE 
MUNI- 
CLUJ- 

de 
stadionul

după 
întîlni, în 
meci de 

diviziona- 
și C.F.R.

ARGEȘ

Am 
petale

DIVIZIONARELE A DIN CLUJ-NAPOCA ÎNAINTEA STARTULUI

32 și 34). (L Ioana, 
coresp. județean).

O PROGRESUL BAI- 
LEȘTI — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 
(tineret-speranțe) 2—0 
(0—0). Au înscris : 
Calotă și P. Ion, (Gh. 
Gheorghișan. coresp.)

• AURUL BRAD 
— F-C. ZAK KIKIN- 

(IUGOSLAVIA) 
Golurile 

î marcate de 
(min. 68) pen- 

Aurul, Stoica 
81) pentru F.C. 
(Al. Jurcă, co-

DA 
1—1 <0—0). 
au fost 
Colda ( 
tru 
(min. 
Zak. 
resp.)

0 MÎINE, PE STA
DIONUL AUTOBU
ZUL DIN CAPITA
LA. Amatorii de fot
bal din Capitală pot 
viziona mîine dimi
neață un frumos cu
plaj pe stadionul Au
tobuzul : de ' 
Sirena va 
compania 
Betonul și, 
nuare, divizionara B 
Autobuzul va întîlni 
pe T-M. București.

0 MECI AMICAL 
LA TIRGOVIȘTE. Pe 
stadionul din locali
tate se va desfășura 
mîine întîlnirea ami
cală dintre C.S- Tîrgo- 
viște și Gloria Buzău. 
Partida va începe la 
ora 11.

0 CONSFĂTUIRE. 
Luni 11 august. Ia ora 
18, îh sala clubului 
Grivița Roșie din Ca
pitală, va avea loc o 
consfătuire cu supor
terii și slmpatizanții 
clubului sportiv Ra-

la ora 9, 
juca in 
formației 
în conți -

IN CAUTAREA 
ELANULUI

Luni 14 iulie, în dimineața reu
nirii lotului după vacanța de vară, 
jucătorilor de la „U“ Cluj-Napoca 
le-a fost prezentat noul lor 
nor : Paul Popescu. Cum a 
prima întîlnire 7

— Bineînțeles că am avut 
le emoții. Era vorba doar 
debut, debutul meu ca antrenor la 
o echipă de Divizia A. Aici, la 
Cluj-Napoca, am venit cu dorința 
fermă de a munci mult. „U“ este 
o echipă care excelează prin ti
nerețe, iar mie — în cei 10 ani cit 
am fost antrenor la Metalul Bucu
rești — mi-a plăcut să lucrez cu 
jucători tineri, să-i pregătesc pen
tru marea performanță în fotbal. 
Sper din toată inima să realizez 
acest lucru și la „U“, club de mare 
tradiție in fotbalul nostru, care-mi 
oferă condiții bune de activitate.

Cu noul lor antrenor, „șepcile 
roșii" au făcut cunoștință — cum 
am spus — în 14 iulie. Cu meto
dele sale de lucru, în zilele ur
mătoare. Ritmul a fost accelerat 
din start. Așa se explică faptul că, 
de la începutul perioadei. „U“ 
Cluj-Naipoca a efectuat 30 de an
trenamente, plus patru meciuri de 
verificare. Joi 7 august, de exem
plu, „șeipcile roșii" au lucrat și di
mineața și după-amiaza. Diminea
ța, oei mai mulți dintre jucători, 
sub conducerea profesorului Neța, 
au efectuat exerciții ce vizau, în
deosebi, îmbunătățirea forței, a 
supleței. Un mic grup (Uifăleanu, 
Voroneanu, Ciocan) a făcut, sub 
supravegherea antrenorului prin-

antre- 
decurs

destu- 
de un

Anca șa Pexa — 
Barbu și Hurloi 
satisfacă stagiul 
— dispărut... fără

virf, ca multe al-

PIERDUT
cipaL o repetiție generală pentru 
examenul de a doua zi — testul 
de rezistență. După amiază, în
tregul lot (Lăzăreanu, Duha, Salo- 
mir, Albu, Porațchi, Vasiliu, Mu- 
șat — fost la Jiul, Ciocan, Bi- 
chescu, Furnea, Voroneanu — de 
la Industria sîrmei, Munteanu, Ui
făleanu, Coca, BatOcliu, Vaczi, Re- 
veș) a efectuat un al doilea an
trenament, cu specific tehnico-tac- 
tic. Au absentat 
ușor accidentați, 
— plecați să-și 
militar, și Matei 
adresă.

A fost o zi de ___. __________
tele. Zile ou care jucătorii au in- 
oepuit să se obișnuiască. De altfel, 
cu toții au răspuns bine efortului 
impus, un efort hine dozat, cu 
efect direct șl evident în meriu- 
rilie susținute pînă acum. „U" este 
una dintre echipele care nu s-a 
zbătut pentru a pleca într-un tur
neu peste hotare. S-a mulțumit 
cu invitația lui F. C. Baia Mare 
de a participa la turneul organi
zat în frumosul oraș din nord-til 
țării. A câștigat acel turneu (1—0 
cu Gloria Bistrița, 1—6 cu F. C. 
Baia Mare), a câștigat și meciul 
cu Armătura Zalău. disputat 
miercuri 6 august, prin golurile 
marcate de Vaczi și F urne a.

— In partida cu L_._
Mare m-am convins ce poate echipa 
afirmă antrenorul P. Popescu. A 
jucat realist, grupat și simplu în 
apărare, realizing in același timp 
ieșiri foarte iuți și extrem de pe-

C1MPEANU II

F. C. Baia

riculoase in atac. Așa mi-aș dori 
să evolueze și in campionat. Si să 
nu mai rateze atît de mult, ca
pitol la care continuă să se... evi
dențieze !

Ratări care, adăugăm noi, i-au 
pricinuit atâtea necazuri in campio
natul trecut Și atît de multe e- 
moții în finalul întrecerii, cînds-a 
salvat de la retrogradare în ultima 
clipă. Pentru a nu mai trăi astfel de 
emoții, „U“ a imprimat pregătirilor 
sale un tempou cu adevărat tine
resc, care i-a făcut pe mulți din
tre jucători să scrișnească din 
dinți. Cursa n-a fost deloc u- 
șoară. Au acceptat-o, însă, cu to
ții, ea fiind absolut necesară in 
tentativa de a da Iui „U“ aureola 
de altădată : elanul și combativi
tatea.

C. F. R., LA ORA SCHIMBULUI DE GENERAȚII

EA PRESUPUNE MUNCA SI UTILITATE!
în mingea cure-

PE TEMELE JOCULUI

mai făcut remarca.
rînduri, că fotbaliștii noștri

— indiferent de nivelul competi- 
țional la care participă — au a- 
deseori tendința de a se compli
ca în situații foarte simple, ape- 
lînd, în special, la mijloace de 
exprimare tehnică insuficient în
sușite sau neconforme cu cerin
țele acțiunii de joc. Așa, de pildă, 
unii exagerează în a pasa cu căl- 
cîiul numai de dragul efectului 
estetic, alții folosesc, după 
un fel de stereotip, depose
darea — takling, fără să fie ne
voie de așa ceva sau driblinguri 
savante în care pînă la urmă a- 
jung să se autofenteze. In cele 
mai multe cazuri însă, exagerările 
vizează procedeul de lovire a 
mingii cu exteriorul, chiar dacă 
mai avantajos și mai util în eco
nomia fazei ar fi o pasă cu ristul, 
cu latul sau chiar cu șpițul. De ce 
acest lucru ? Pentru că este ceva 
mai altfel decît ceea ce se face în 
mod obișnuit în materie de teh
nică individuală ; pentru că așa 
fac Beckenbauer, Overath, Nees- 
kens sau la noi Dumitru și, deci, 
așa „se poartă". Ca și cînd va
loarea acțiunii și eficiența ei s-ar 
judeca nu după caracterul de uti
litate a execuției, ci după efectul 
spectacular al acesteia.

Evident, a folosi o gamă cit 
mal variată de procedee tehnice 
Si mai ales a face uz de noutățile 
care apar în domeniul tehnicii de 
loc este o cerință a fotbalului 
modern. Mai mult chiar, se poate 
spune că un jucător care vrea să 
progreseze trebuie să aibă curajul 
a Încerca lucruri mai dificile, mal 
puțin comune, cu ajutorul cărora 
să-și surprindă adversarul. în a- 
ceastă idee, o pasă cu exteriorul, 
de pildă, precis executată și o- 
portună. trebuie apreciată ca ceva 
de mare utilitate în contextul unei 
acțiuni ofensive. Ca să poți pasa 
Insă bine, întrebuințînd acest pro
cedeu tehnic, trebuie mai întîl să 
stăpinești tehnica unei astfel de 
execuții. Oricine procedează alt
fel lasă impresia că o face nu
mai din dorința de a fi la modă. 
Așa cum am avut prilejul a con
stata de multe ori în meciurile 
precedentei ediții de campionat, 
cînd în proporție de peste 80 la 
sută din cazurile în care trans- 
nâterea mingii s-a făcut cu exte
riorul s-au înregistrat greșeli ce 
puteau fi evitate dacă jucătorii 

■ în cauză ar fi optat pentru alte 
procedee mai indicate. în raport 
cu situația creată, sau. mai ales.

știut să lovească bine 
exteriorul.

Pentru aceasta nu 
ciente numai intenția 
la modalități tehnice 
rajul de a le pune în 
cului. Mai înainte 
impune cunoașterea perfectă 
iot ceea ce se 
de manifestare 
indiferent dacă 
procedeu clasic 
dern. A reuși însă așa ceva pre
tinde multă muncă Ia antrena
ment, mii de repetări, individual 
sau în colectiv, exersări în con
diții apropiate de joc, apoi în 
jocuri-școală, de verificare și a- 
micale. Numai astfel, după aceea, 
în competiția propriu-zisă, un fot
balist adevărat se va putea con
sidera apt a face fată cu succes 
cerințelor reale ale tehnicii.

sini silfi
de a apela 
noi și eu- 
practica jo- 
de orice se

include in sfera 
a tehnicii pasei, 

este vorba de un 
sau de unul mo-

Mihai ÎONESCU

VIOREL VI&AN
văzut de TOMULEȚ

în această vară, C.F.R. Cluj- 
Napoca l-a pierdut pe unul dintre 
cei mai buni jucători ai săi — 
Tegean — legitimat, conform ar
ticolului 8, la Universitatea Cra
iova (conducătorii asociației clu
jene n-au nimic... împotriva a- 
plicăril respectivului paragraf de 
regulament ; au rămas, însă, sur
prinși cînd au văzut că clubul 
craiovean a dat drept de joc lui 
Țarălungă, Oprea și Mincioagă 
pentru Dinamo Slatina în loc să 
gîndească, cum se specifică și în 
regulamentul de 
a ceda pe unul

Cluj-Napoca!?).

transferări, 
dintre ei 

Un

de
la...
altC.F.R.

jucător, pînă nu de mult titular 
al formației, Dragomir, s-a hotă- 
rit să se retragă din activitatea 
competițională. La rîndul său,

Marius Bretan, căpitanul vișini
ilor de pe Someș, punînd mai 
presus de orice interesele echipei 
la care a jucat atîția ani, a spus 
deschis antrenorilor săi: „Mă
pregătesc, voi fi gata orieînd să 
răspund solicitărilor, voi juca atît 
cît veți considera de cuviință, dar 
este absolut necesar ca în for
mație să fie promovat un jucător 
tînăr, cu mult mai multe posibi- 
lități". Marius Bretan, sportivul 
exemplar, a înțeles foarte bine 
MOMENTUL pe care-1 străbate 
acum C.F.R. Cluj-Napoca : 
mentul schimbării 
moment dificil în viața oricărei 
echipe și cu atît mai mult la 
una cu mai modeste posibilități 
de achiziționare peste noapte a 
unor jucători consacrați. In con
secință, s-a considerat că singu
rele soluții posibile pentru în
noire sînt promovarea jucătorilor 
remarcați la 
speranțe și 
„necunoscuți" 
ferioare. Așa au apărut în lotul 
C.F.R.-ului 
Tiisegy,

s-a întimplat în

mo-
generațiilor,

echipa de tineret- 
titularizarea unor 
din eșaloanele in-

fundașii 
din propria 

portarul Tulinschi 
Ciocan

Olaru și 
pepinieră, 

(Gaz metan), 
și mijlocașul 

Arieșul Turcia), 
(Dinamo Slati- 

(Unirea Dej), 
de vorbă cu a- 
ne spunea, cu

C. Rădti-

fundașul 
Itîla (ambii de la 
atacanții Petrescu 
na) și Gostilean

„Am stat mult 
cești jucători — 
două zile în urmă,. dr. 
Icscu. Le-am explicat clar că 
în schimbul promovării, al posi
bilității de a se consacra, trebuie 
să ofere ascultare și disciplină. 
Disciplină în pregătire, disciplină 
în joc, disciplină în viața parti
culară. Dacă vor înțelege și se 
vor comporta ca atare, înseamnă 
că totul va fi bine, că vom reuși, 
în viitorul campionat, să ne auto- 
depășitn, să 
îneît să nu __
zona de jos a clasamentului Divi-

zici A, cum 
ultimii ani".

Indiscutabil, 
dr. Constantin 
zintă un obiectiv destul de ambi
țios și nu ușor de realizat. Lo
tul ceferiștilor din Cluj-Napoca 
se pregătește. însă, cu niarca-i se
riozitate care a caracterizat întot
deauna mănunchiul de jucătoii ai 
acestei divizionare A. Și cu un 
surplus de atenție pentru atac, 
linia deficitară a „U“-lui clujean. 
In turneul efectuat în Cehoslo
vacia — e adevărat nu in condi
ții dintre cele mai bune, 
jucînd 4 meciuri în 6 zile (0—1 
cu Kysuckc Nove-Mesto, 0—2 cu 
Strojarne' Martin, 0—0 cu T. J. 
Trinec și 0—2 cu T. J. Mos- 
taren Prezno) — atacanții n-au 
reușit să marchez,e nici un gol (!), 
deși printre ei se află, la ora ac
tuală, un jucător, Moga. care în 
campionatul trecut a oferit sur
prinzătoare execuții—gol. un Goști- 
lean — golgeterul echipei de la 
care a fost transferat, și un mereu 
neobosit Mihai Adam, hotărît să 
nu cedeze în disputa cu bătrînul 
record de eficacitate al lui Titus 
Ozon. Este trio-ul de la care su
porterii C.F.R.-ului așteaptă golu
rile victoriilor din noul campio
nat.

cele afirmate de 
Rădulescu repre-

C.F.R.

Laurențiu DUMITRESCU

PETROLUL, DECISA
SA IASA DIN ANONIMAT

întîlnire plăcută, pe culoarul 
ți»l de specialitate, cu Mihai 
fostul internațional al echipei

jucăm în așa fel 
ne mai zbatem în

IN PREAJMA ÎNCEPERII CAMPIONATULUI

ASPECTUL ECHIPAMENTULUI FACE PARTE
DIN „CARTEA DE

Observații privind ținuta
Ne-am convins de atîtea ori că 

o echipă, cit ar fi ea de valoroa
să, nu lasă o impresie bună în 
fața 
are 
din 
sau

publicului spectator dacă nu 
și o ținută corespunzătoare 
punct de vedere disciplinar 
al echipamentului.

Despre disciplină s-a 
mereu și credem că în 
perioadă, cînd ne aflăm 
unui nou campionat, în pragul 
unui sezon de care se leagă noi 
speranțe de progres, antrenorii și 
conducerile secțiilor nu vor scăpa 
din vedere această importantă la
tură a pregătirii echipelor de care 
răspund.

în aceste rînduri, am vrea să 
amintim despre o îndatorire ele
mentară a formațiilor noastre : 
ti nul a echipamentului cu care se 
prezintă Ia joc. în campionatul . 
trecut au mai apărut formații cu 
echipamentul neîngrijit, decolorat 
sau mototolit, eu numerele jucă-

vorbit 
această 
în fața

jucătorilor

VIZITA" A
și modul de
arbitri, cînd aceștia 
situația să dea un 
să noteze pe spor-

efectuare

ECHIPEI
a schimbărilor

tat chiar și pe 
s-au aflat în 
avertisment și 
tivul în cauză.

în campionatul viitor, ar fi de 
dorit ca toate echipele să aibă 
numerele pe tricouri aplicate pe 
un fond de culoare care să fie în 
contrast cu cea a numărului. Așa 
cum a apărut Rapid în finala 
„Cupei"- în alte țări. jucătorii 
poartă numere și pe jambiere. La 
noi, însă, nici la chiloți nu s-au 
pus ; iar dacă s-au pus, la unii 
fotbaliști ele nu corespund cu cele 
de pe tricouri. Pe unele tricouri 
în dungi, numerele nici nu se deo
sebesc, ca să nu mai vorbim de 
numerele aproape șterse pe care 
le întîlnim adesea.

Pentru că și așa numerotarea nu 
prea se respectă, nefiind în con
cordantă cu așezarea in teren, ar 
fi bine ca jucătorii din lotul fie
cărei formații să primească la în-

22), ca la campionatul 
se procedează in

(de la 1 la 
mondial. Așa 
foarte multe târî.

Pentru a se elimina confuziile 
și încălcările de regulament, pen
tru care multi jucători au primit 
cartonașe galbene, ar trebui și la 
noi ca la fiecare stadion să existe 
tăblițe cu numere de Ia 1 la 22, 
cu ajutorul cărora să se arate de 
la margine cine trebuie să iasă 
din teren și cine urmează să intre. 
Ne-am convins de utilitatea a- 
cestui procedeu la ultimul turneu 
final al C.M. De aceea facem pro
punerea ca el să fie introdus și la 
noi, pc toate stadioanele (de alt
fel, pe stadionul Steaua a și in
trai in obișnuință).

Sînt cîteva observații de care 
F-R.F. și cluburile noastre ar tre
bui să tină seama pentru desfă
șurarea în condiții cit mai bune 
a campionatului, de la care se 
așteaptă un plus de calitate.

federa- 
lonescu, 

____ __________ Petrolul, 
actualmente vicepreședinte al clubului cu 
același nume Dialogul se înfiripă cu în
trebarea clasică ~ ' - ... —

— Se 
hotârlre 
fapt pe 
echipă, 
Bușteni, 
omogenizare sînt in toi. Miercuri, echipa 
a dat primul examen al sezonului, întm- 
cind pe Caraimanut cu 2—1, prin golurile 
marcate de Pantoa și Ene. Vineri a ur
mat o altă partidă, cu Azotul Slobozia, 
pe care a intrecut-o la scorul de 5—0. 
Au marcat Panteo, Fl. Dumitrescu, Ga
bel, Florea și Stingaciu.

— Se spune că echipa Petrolul din a- 
cest moment nu mar seamănă cu aceea 
care a terminat trecutul campionat...

— Asta așa e. In primul rind, noul an
trenor a făcut multă ordine aici, a cintâ- 
rit bine fiecare component al lotului, o- 
perind numeroase și îndreptățite schim
bări de jucători. S-a renunțat la cei care 
nu iși prea vedeau de treabă, unii re
fractari la cerințele pregătirilor. Dintre 
cel vechi au mai rămus dour portarii An
drei și Mirza, Gabel, Angelescu, Pisau 
și Ion Eparu, cărora li s-au alăturat nou 
venițli Pantea, Fl. Dumitrescu, N 
cu, juniorii Greaca și Stingaciu, 
la Steaua, Ene de la Gloria 
Munteanu de la C.F.R. Pașcani, 
Epura de la Progresul București, 
ghe lonescu de la Constructorul 
Negoiță de la Metalul Plopeni și 
provenit din pepiniera noastră. Tuturora 
li s-a cerut seriozitate, disciplină, dărui
re pentru interesele generale ale clubu
lui și cred că ei au înțeles aceste im
perative. Aș mai adăuga că s-a făcut 
apel șl la serviciile experimentatului 
Mocanu, a cărui contribuție, sint sigur, 
va cîntări mult în ansamblul formației*.

Așadar, Petrolul se pregătește să ia un 
start bun în Divizia B, care să o rea- 
ducă în primul eșalon al fotbalului.

„Ce face Potrolul t“ 
pregătește cu o ambiție și cu e 
dirzâ, care caracterizează de 

noul ei antrenor, cindva coleg de 
Gheorghe Dumitrescu. Acolo, la 
antrenamentele și jocurile da

N. lone»- 
, toți de 

Buzău, 
Marin 

Gheor- 
Galați,: 
Florea,

Stelian TRANDAFIRESCU



a Început balcaniada de natație

In prima zi, reprezentantele româniei

© Patru recorduri naționale și 
două balcanice ® Selecționata 
țării noastre conduce in clasamentul 
pe echipe ® Comportare slabă 
a înotătorilor și poloiștilor

SALONIC, 8 (prin telefon). 
Peste 4 000 de spectatori au luat 
loc joi seară, la lumina reflec
toarelor, în tribunele Piscinei na
ționale din Salonic (inaugurată 
cu acest prilej), pentru a asista 
la primele starturi ale Balcania
dei. In seara respectivă, în cen
trul atenției s-a aflat echipa fe
minină a României, pusă pe fapte 
mari. Concret, înotătoarele ro
mânce au cucerit primul loc în 
toate cele patru probe ale zilei, 
stabilind tot atîtea recorduri na
ționale, precum și singurele două 
recorduri balcanice ale reuniunii.

Cursa de 1:02,42, la 100 m liber, 
a Danielei Georgescu (care și-a 
dominat net adversarele) s-a do
vedit un puternic stimulent pen
tru înotătoarele românce. Bucu- 
resteanca a corectat recordul na
țional cu sase zecimi de secundă 
și este prima sprinteră româncă 
devenită campioană balcanică. în 
finala cursei de 200 m bras (vic
torie 
niei), am asistat Ia un splendid 
duel 
Anca 
pe rînd. dar în final ploieșteanca 
s-a dovedit mai ambițioasă. Este 
pentru a doua oară consecutiv 
cînd Camelia Hoțescu cucerește 
titlul balcanic. A intrat apoi în 
.scenă" Anca Groza. In formă 
foarte hună, ea nu a lăsat par- 
tprmrelor de întrecere nici o 
șocantă în proba de 100 m del
fin. o-știgată cu 1:05.82 — nou 
record național si balcanic. Mul
tipla camoioană a României avea 
să contribuie decisiv și la ștafeta 
4^100 m liber. In primul schimb, 
Daniela Georgescu (1:02.30) a mai 
smuls propriului său record 12 
sutimi de secundă, dar avantajul 
luat do ea nu a putut fi men
ținut do Valeria Dragomir și 
Angola Vamoși, care au înotat 
sub posibilități. Astfel că atunci 
cînd Anca Groza a preluat șta
feta, Iugoslavia avea un avans de 
doi—trei metri. Anca Groza a 
înotat. însă, admirabil, a refăcut 
centimetru cu centimetru și a 
încheiat, ca și Daniela Georgescu, 
în 1:02.30.

Fchipa României ar fi savurat 
pe deplin cele patru victorii dacă 
o serie de înotători ar fi luptat 
cu aceeași ambiție ca fetele. Ex- 
centîndu-i pe Slavic și Șopte- 
reanu, ceilalți înotători au con
curat slab, risipind o parte din 
zestrea de puncte acumulată de 
fete. Nici echipa de polo nu a 
strălucit în meciul inaugural sus
ținut în compania formației țării 
gazdă. Partida s-a încheiat cu un 
scor egal : 5—5 (1—0, 1—1, 2—2, 
1—2). Băieții noștri au condus

DANIELA GEORGESCU

dar
au

permanent cu două goluri, 
greșelile comise în apărare 
permis poloiștilor greci să obțină 
o remiză surprinzătoare. Au 
înscris Nastasiu 2, C. Rusu, CI. 
Rusu, V. Kus pentru România, 
respectiv Statakis 3, Garifalos și 
Palios.

dublă pentru culorile Româ-

între Camelia Hoțescu și 
Georgescu. Ele au condus

Rezultatele curselor de înot î 
100 m LIBER (f) l 1. D. Georgescu 
1:02,42 — rec. nat. ; 2. Aflonitou 
(G) 1:04,33 ; 3. Djelajac (I) 1:04,42 ; 
...8. Vamoși 1:06,01 ; 100 m LIBER 
(M) i 1. Georgiev (Bulgaria) 54,18 ;
2. L............... ~ ........ " “■ ‘
54:86 ;.. 
200 M 
2:52,88 ;
3. Dusnjak (I) 
BRAS (B) : 1. Divijak _(I) 
2. ToukoUmonis 
Șoptereanu 
2:39,76; " 
Groza 1:05,82
2. Moșnalik (I) 1:09,06 ;
stantinidou (G) 1:09,82 ; 4. IVI. 
Georgescu 1:11,90; 100 M DELFIN 
(M) : 1. K. Koskinas (G) 1:00,27 ;

Koskinas (G) 1:00,44 ; 3.
(B) 1:01,00 ;... 5. Miclăuș

; ... 8. Furtunescu 1:03,16 ;
M LIBER (F) : 1. România 
— rec. naț. și bale. ; 2. Iu- 

;3. Grecia 4:20,89 ;

Slavic 
55:31 ; 

Hoțescu 
2:53,37 ; 
200 M 
2:32,78 ;

(G) 2:34,59 ; 3.
2:36,68:... 5. Aldea

100 M DELFIN (F) : 1.
rec. naț. si bale. 
--------  3. Kon- 

4.

Milos (I) 54:83 ; 3.
Oprițcscu 
(F) : 1. 
Georgescu 

2:54,09 ;

6.
BRAS
2. A.

2. V.
Stoev 
1:02,05 
4X100 
4:18,40 
goslavia 4:18,66 
4X200 M LIBER (M) : 1. Bulga
ria 8:08,50 ; 2. Iugoslavia 8:10,22 ;
3. Grecia 8:11,62 ; 4. - - •
8:22,40.

Clasament pe echipe : 
nia 92 p, 2, Iugoslavia 
Grecia 81 p, 4. Bulgaria 
trecerile continuă.

România

1. Româ-
82 p, 3.

72 p. în-

CONCURSUL DE PENTATLON
La Budapesta a început un 

concurs de pentatlon . modern, la 
care participă sportivi din
U.R.S.S.. România, Spania, Aus
tria, Bulgaria și Ungaria.

Proba de călărie a fost cîștigată

BALCANIADA DE BASCHET
A JUNIORILOR

In ziua a doua a campionatu
lui balcanic de baschet pentru ju
niori, găzduit de orașul iugoslav 
Ceaceak, reprezentativa României 
a întîlnit redutabila echipă a țării 
gazdă, deținătoarea titlului. După 
o primă repriză echilibrată, la 
sfîrșitul căreia baschetbaliștii iu
goslavi nu au izbutit că acumu
leze decît un avantaj de un punct, 
în a doua ei s-au detașat și au 
cîștigat cu 89—72 (39—38). 
neral, a fost o întrecere 
vă, ale cărei faze au fost 
aplaudate de cei 4 000 de 
tori. Punctele formației 
au fost înscrise de :
Mynio 10, Gh. Radu 8, Netolinschi 
6, Căpușan 6, Tecău 8, Sipoș 10, 
David 6, Tacaci 2. Cele mai mul
te puncte ale învingătorilor : Ni- 
koiici 27, Pripanovici 18, 
16. Au arbitrat Rendan 
și Biositis (Grecia)-

în cealaltă partidă, .. ...
Grecia 82—73 (36—35). întrecerile
continuă.

In ge- 
atracti- 
deseori 
specta- 
române 

Szabo 16,

Măriei
(Turcia)

Turcia

în „Cupa Balaton" la handbal feminin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A DEBUTAT
CU 0 VICTORIE IA SCOR: 30-7

ediție a tradițio- 
internațibnale de 
dotată cu «Cupa

Cea de a 5-a 
nalei competiții 
handbal feminin 
Balaton" a debutat în localitatea 
Veszprem din Ungaria. înainte de 
a oferi cîteva amănunte referitoa
re la jocurile din prima zi, re
amintim că acest turneu reunește 
la start cîteva dintre cele mai pu
ternice formații ale handbalului 
feminin mondial — Ungaria, 
U.R.S.S., România și Cehoslovacia 
—, care se găsesc în plină peri
oadă de pregătire pentru partici
parea la Campionatele mondiale, 
programate 
acestui an.

Revenind 
inaugurale, 
tul bun al 
niei, care a surclasat selecționata

orașului Veszprem. La capătul US 
nei partide deosebit de spectacu-i 
loase, pe care au dominat-o dirt 
primul și pină în ultimul minut,’ 
handbalistele românce au obținut 
victoria cu 30—7 (11—3). Golurile 
formației noastre au fost înscrisei

Magda Mikloș 7, Rozalia Șoș 
Simona Arghir 4, Maria Boși 
Nadire Ibadula-Luțaș_ 4. Cristi-
Petrovici 2, Doina 
Mariana Mihoc, în

în U.R.S.S. la finele

la întrecerile zilei 
vom consemna debu- 
reprezentativei Româ-

Campionatele balcanice de volei (juniori)

ÎN DERBY-UL FEMININ o

ROMANIA - BULGARIA 3-1
Programul jocurilor din cam

pionatul balcanic al juniorilor — 
care se desfășoară în 
reasca din Capitală — a 
gurat după-amiază de 
dintre reprezentativele 
ale României și Bulgariei. Partida 
era deosebit de importantă pentru 
ambele formații, deoarece cîștigă- 
toarea devenea virtuală campioa
nă, avînd în vedere că echipa 
Greciei nu constituie un adversar 
dificil. Cu o forță superioară de 
atac (în special prin Maria Obre- 
ja), voleibalistele noastre au con
trolat în permanență disputa — 
excepție făcînd finalul setului I, 
cînd au cedat inițiativa, pierzînd 
în prelungiri — reușind să se im
pună cu 3—1 (—16, 11, 4, 10). For
mația Bulgariei, avînd doar pe 
Usunova principala realizatoare, 
nu a putut opune prea multă re
zistență. Arbitrii B. Baikal (Tur
cia) și P- Savici (Iugoslavia) au 
condus bine următoarele formații:

sala Flo- 
fost inau- 
întîlnirea 
feminine

ROMANIA : Doina Rusu (Victo
ria Georgescu), Marilena Grigo- 
raș (Kate Tcacenco), Ioana Șiclo- 
van (Doina Popescu), Irina Petcu- 
leț, Maria Obreja, Doina Botezau. 
BULGARIA : Hotaceva (M. Kiri- 

Nitseva, Usuno- 
Kirilova, Milcva

MODERN DE LA BUDAPESTA
de românul Albert Covaci 
ghiarul Horvath, care au 
cite 1 068 p.

Pe echipe, victoria a 
formației U.R.S.S. — 3160

și ma- 
realizat

revenit
p.

D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

MONEDE OLIMPICE 
DE AUR

Parlamentul canadian a ho- 
torît baterea unei monede de 
aur cu valoarea nominală de 
o sută de dolari, menită să 
contribuie la finanțarea Jocu
rilor Olimpice din 1976. Se 
apreciază că veniturile pro
venite din vînzarea pieselor 
de aur vor fi de aproximativ 
30 de milioane de dolari.

„CARTA CICLIȘTILOR"
In Camera Comunelor a 

fost prezentat proiectul unei 
„Carte a cicliștilor”, al cărei 
scop îl constituie încurajarea 
practicării mersului cu bici
cleta în rîndul populației 
britanice, în vederea econo
misirii carburanților. Potrivit 
aprecierilor, s-ar putea eco
nomisi peste 300 000 000 de 
lire sterline pe an, în cazul 
In care toți londonezii care 
locuiesc la mai puțin de 8 
km de locul de muncă ar 
folosi vehîcolul pe două roți 
ca mijloc de deplasare. Se 
avansează propuneri pentru 
crearea de piste speciale 
pentru cicliști pe toate dru
murile și în toate parcurile 
din capitală, ca și sporirea 
numărului locurilor de par
care.

OLIMPIADA SI SISTEMUL 
DECIMAL

Nimic nu i-a convins pînă 
acum pe canadieni să treacă 
la sistemul metric de măsu
rare — nici „capitularea” 
treptată a Marii Britanii, nici 
exemplul hotărît al Australi
ei. De cînd însă li s-a încre
dințat sarcina de a găzdui 
viitoarele Jocuri Olimpice,

s-au hotărît în fine șl cana
dienii să intre în rîndul co- 
vîrșitoarei majorități a țărilor 
(95 ia sută din populația glo
bului întrebuințează sistemul 
decimal). Primii pași au fost 
făcuți: astfel, de la 1 apri
lie, temperatura se anunță în 
grade Celsius. Se preconi
zează ca pînă la sfîrșitul de
ceniului procesul să fie în
cheiat.

PILOTI AFRICANI 
LA VOLAN

Pentru prima oară a fost 
înregistrată la faimoasa 
„Cursă de 24 de ore” de la 
Le Mans, în Franța, prezen
ța unui pilot de pe continen
tul african. E vorba de Da
niel Thiaw, din Senegal, fost 
atlet de performanță. într-o 
declarație făcută presei, el 
și-a exprimat speranța că, 
în ciuda dificultăților ineren
te ale începutului, automobi
lismul se va impune în cele 
din urmă și în Africa, laolal
tă cu celelalte sporturi în 
care s-au făcut remarcați 
pînă acum reprezentanții a- 
eestui continent.

40 DE ANI
IN ȘAUA BICICLETEI

Cunoscutul ciclist englez 
Regg Harris, de 5 ori cam
pion mondial la viteză, s-a 
retras din activitatea sportivă 
la vîrsta de 55 de ani, par- 
ticipînd zilele trecute la 
campionatele de velodrom 
desfășurate la Leicester, unde 
a fost întrecut doar în fina
lă de Trevor Bull, un pistard 
mai tînăr cu 26 de ani? Anul 
trecut, după o întrerupere de 
17 ani, Harris a reușit un 
senzațional ,,come-back", cîș-

tîgînd titlul național de vite
ză. Regg Harris a început 
să concureze de la vîrsta de 
15 ani, astfel că poate fi 
considerat ciclistul cu cea mai 
amplă longevitate, activitatea 
sa întinzîndu-se pe o durată 
de 40 de ani.

MARȘUL 
OCTOGENARULUI

Salustiano Myo, în vîrsta 
de 83 de ani, din Madrid, 
și-a ameliorat propriul său 
record, încheind un marș fără 
întrerupere timp de 48 de 
ore. Ca de obicei, marșul lui 
Mayo a avut loc pe sub ar
cadele care înconjoară cele
bra Plaza Mayor din Ma
drid. Anul trecut, marșul lui 
durase 38 de ore. Finișul oc
togenarului a avut loc în zo
rii zHei, în aplauzele cetă
țenilor matinali ce se îndrep
tau spre locurile lor de mun
că.

SPRE 200 KM/h

în cadrul unui concurs 
care a avut loc. în stațiu
nea italiană de sporturi de 
iarnă Cervinia, schiorul 
austriac Johann Putz a 
stabilit un nou record 
mondial în proba de 1 km 
lansat. El a realizat o vi
teză medie orară de 166,512 
km. Vechiul record era de 
163,308 km și aparținea ita
lianului Albertelli. De re
marcat că Putz a utilizat 
o pereche de schiuri de 
serie și că — în cadrul 
aceluiași concurs — alți doi 
sportivi au corectat ve
chiul record. Este vorba de 
Schaller (Austrian — 165,289 
km și Caffoni (Italia) — 
165,213 km.

Dar noul record nu a a- 
vut viață lungă, pentru că, 
peste cîteva zile, tot la 
Cervinia, americanul Steve 
McKinney a stabilit un 
nou și fenomenal record 
pe kilometrul lansat, rea- 
lizînd incredibila viteză de 
191,387 km pe oră!

GERD MULLER — 
10 GOLURI INTR-UN 

MECI !
Intr-un meci de antrenament 

susținut la Vilsburg, echipa 
vest-germană de fotbal Ba
yern Munchen a învins cu 
scorul de 22-0 (10-0) forma
ția de categorie regională 
SV Vilshofen, dar noul antre
nor al campionilor europeni, 
Dettmar Cramer, a declarat 
că încă nu este mulțumit de 
Jocul echipei sale. De remar
cat că în meciul cu Vilshofen, 
„veteranul" Gerd Muller a 
marcat 10 goluri. Schuster a 
înscris 3 goluri, iar Becken
bauer și Torstensson cite 
două.

EVERESTUL — PE VER
SANTUL SUD-VESTIC

O expediție de alpiniști 
britanici va încerca, în lunile 
următoare, escaladarea vîrfu- 
luî Everest (8 848 m) pe ver
santul sud-vestic, unde au e- 
șuat pînă acum toate expe
dițiile. Everestul a fost urcat 
prima oară pe versantul s '< 
est (Hillary și Tensing in 
1953), apoi două expediții ale 
R.P. Chineze au cucerit Eve
restul pe versantul nordic, 
considerat cel mai dificil.

Expediția britanică este con
dusă de Chris Bonnington $i 
va cuprinde 26 de olpiniști, 
iar după sosirea în Nepal va 
fi sprijinită de 78 de șerpași.

de 
6, 
4, 
na 
și 
punctele gazdelor au 
te de Gelne 3, Beke 2 
2. In următoarea sa ,______  - -
prezentativa României va primi 
replica formației Cehoslovaciei, pe 
care a mai depășit-o de două ori 
in acest sezon.

In cealaltă serie a „Cupei Ba-, 
laton", prima zi a programat in-j 
tîlnirea U.R.S.S. — Danemarca.’ 
După o primă repriză extrem de < 
echilibrată, în care jucătoarele da
neze au avut inițiativa, condu- 
cînd la pauză cu... 3—1 (!), for-, 
mația sovietică s-a detașat, trep
tat. în învingătoare. Scor final 1 
12—7.

Cojocaru 2 
vreme ce 

fost marca- 
și Zvetkone 
partidă, re-

NĂSTASE IN SFERTURI
DE FINALA

LA NORTH CONWAY

lova), Sahanova, 
va (Petrova), S. 
(Petrunova).

în cea de a 
evoluat echipele 
Bulgariei și Greciei. A fost o 
tîlnire de nivel mediu, soldată 
victoria formației bulgare cu 3—1 
(9, —14, 8, 6). Au arbitrat bine P. 
Zoe și D. Dobrescu (România).

In ultima partidă. România — 
Turcia (m) 3—0, (3, 15. 1).

Azi, de la ora 15, România — 
Grecia (f). Iugoslavia — Grecia, 
România—Bulgaria (m).

★
Vineri dimineața, la sediul 

C.N.E.F.S.. s-au desfășurat lucră
rile conferinței balcanice de volei 
în cadrul căreia au fost discutate 
o serie de probleme organizatori
ce- S-a stabilit, cu această ocazie, 
ca edițiile din 1976 ale Campionate
lor balcanice să aibă loc in Iugo
slavia. la seniori, și în Bulgaria, 
la juniori. De asemenea, a fost 
acceptată propunerea federației 
bulgare de a se organiza o „Cupă 
balcanică". La această competiție 
va lua parte cite o echipă de club 
(cea mai tînără dintre primele 6 
divizionare A) din țările balcani
ce. Competiția, pentru care se fac 
înscrieri pînă la 15 septembrie, 
urmează să aibă loc în decembrie 
sau ianuarie în Bulgaria.

doua partidă 
masculine

au 
ale 
în- 
cu

Emanuel FÂNTĂNEANU

• Turneul internațional de te-1 
nis de Ia North Conway (S.U.A.) 
a programat ultimele două partide 
ale optimilor de finală. Ilie 
stase l-a întrecut cu 7—5. 
6—2 pe Roger Dowdeswell, 
Jimmy Connors a cîștigat cu 6—1, 
6—4 in fața lui Nikola Snear.

• In turneul de la Indianapolis, 
principalii favoriți au obținut vic
torii scontate. Arthur Ashe l-a 
întrecut cu 6—1, 6—1 pe Joaquim 
Loyo Mayo, iar Guillermo Vilas 
a dispus cu 6—3, 6—2 de Patricio 
Cornejo. Alte rezultate : Orantes
— Deli 6—1. 6—2, Fibak — Velas
co 6—4, 1—6, 6—4, Gisbert — Na- 
egelen 6—3. 2—6. 6—3. Molina — 
Cano 6—3, 2—6. 6—2, Onny Parun
— Stewart 6—4. 7—5.

In turul trei al probei feminine, 
americana Janet Newberry a dis
pus cu 7—6. 6—3 de Mariana Si- 
mionescu. Alte rezultate : Dona 
Ganz — Terry Holladay 6—3. 6—3, 
Dianne Fromholtz — Iris Riedel 
6—4, 6—1, Katja Ebbinghaus — 
Julie Heldman 7—5, 6—4.

® La Viena, în sferturile de fi
nală ale probei de simplu femei 
din cadrul campionatelor europene 
de tenis : Elly Appel — Martina 
Navratilova 6—2. 3—6, 6—4 (!), 
Olga Morozova — Antonella Roșa
6— 3, 6—0, Renata Tomanova
lena Granaturova 6—2, 
optimile de finală ale 
masculin : Metreveli — 
0—6. 6—1, Nowicki -
7— 6, 6—2. Taroczy — Petrov 
6—4. Pisecki — Volkov 6—3. 
Martorell — Stevaux 6—0, 
Pampulov — Ilutka 6—2. 
6—1.

Nă-
3-6, 

iar

E-
7—6. în 
turneului 
Ilin 6—1,

Machan
6—2,
6—2,
8—4,
3—6,

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM. în cadrul campionate

lor R.D. Germane, care se desfășoa
ră la Berlin, cunoscuta sprinteră 
Renate Stecher a cîștigat proba de 
100 m în 11,46. Manfred Kuschmann 
s-a clasat pe primul loc în cursa de 
5 000 m, cu 13:38,0, iar Hartmut 
Briesenick și-a adjudecat victoria în 
proba de aruncare a greutății : 20,58 
m. -în proba feminină de aruncare 
a suliței, victoria a revenit Jaqueli- 
nei Todten cu 61,46 m. • în cadrul 
concursului desfășurat pe stadionul 
olimpic din Helsinki, kenyanul Mike 
Boit a cîștigat proba de 800 m în 
1:45,2, suedezul Ricky Bruch arun
carea discului cu 66,12 m, iar finlan
dezul Markku Kukkoaho 400 m 
cu 45.9.

Performera concursului feminin a 
fost sprintera poloneză Irena Sze
winska, cronometrată în proba de 
400 m cu timpul de 51,1. Alte rezul
tate : 1 500 m : Rod Dixon (Noua 
Zeelandă) — 3:37,8; 5 000 m: John 
Ngeno (Kenya) — 13:31,2.

întrecerile au fost urmărite de 
neste 30 000 de spectatori. © în u 
tima zi a concursului de la Koblenz 
(R.F. Germania), americanul Pat 
Matzdorf a cîștigat săritura în înăl
țime cu 2,20 m. în proba similară fe
minină, pe primul loc s-a situat 
sportiva vest-germană Karin Geese 
cu 1,85 m. în cursa de 5 000 m, bra
zilianul Da Silva Romao a stabilit 
un nou'- record național cu timpul de 
13:43,16, iar australianul Don Baird 
a cîștigat proba de săritură cu pră
jina cu rezultatul de 5,35 m.

BASCHET. în „Cupa intercontinen
tală", la Rio de Janeiro, Brazilia — 
Iugoslavia (m) 81—75 (34—37), princi
palul realizator fiind brazilianul Ca- 
rioquinha. autorul a 33 de p. Din 
formația oaspete s-a evidențiat Jer- 
kov. oare a înscris 19 puncte. • La 
Ciudad de Mexico, în cadrul acele

iași competiții, Mexic — Grecia 
73—67 (39—39).

CĂLĂRIE. La Kiev se desfășoară 
în aceste zile campionatele europene 
la dresaj. Prima probă, ,,Premiul 
Sf. Gheorghe", a revenit concurentei 
elvețiene Christine Stuekelberger 
(„Kamara"), cu 1 462 p. Pe locul 
2 s-a clasat vest-germanul Harry 
Boldt (,.Lido“) — 1 452 p.

CICLISM. Etapa a șasea a Turului 
R.D. Germane, desfășurată pe traseul 
Hoyerswerda — Goerlitz, a fost cîș
tigată de Eberhard Sanftleben (R.D-' 
Germană), cronometrat pe distanța 
de 148 km cu timpul de 3h 49:57. în 
clasamentul general individual, pe 
primul loc a trecut Michael Schiff- 
ner, urmat la 23 secunde de coechi
pierul său Dietmar Kaebisch. Fostul 
lider, Hans-Joachim Hartnick, se află 
pe locul 3, la 56“ de Schiffner.

FOTBAL. Reprezentativa R.D. Ger
mane, aflată în turneu în Mexic, a 
Jucat la Monterrey cu o selecționată 
a cluburilor mexicane. Gazdele au 
obținut victoria cu 1—0 (1—0), prin 
golul înscris în min. 25 de Manuel 
Manzo. © Peste 20.000 de spectatori 
au urmărit la Zagreb meciul amical 
dintre echipa locală Dynamo și for
mația Panathinaikos Atena. Partida 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.

ÎNOT. în cadrul concursului inter
național de la Pekin, înotătorul chi
nez Lo Ciao-in a cîștigat proba de 
200 m fluture cu timpul de 2:12,34; 
Sportiva mexicană Maria Teresa Ra
mirez Gomez a cîștigat cursa de 100 
m spate în 1:13,96.

POLO. La Quebec, în cadrul unuf 
nou turnau preolimpic, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu 6—3 formația 
Canadei.

YACHTING. Campionatul mondial 
la clasa „Olandezul zburător" s-a în
cheiat la Buffalo (S.TJ.A.Ț cu victoria 
fraților francezi Yves și Marc Pajot,' 
care au totalizat 16 p.


