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DIN ZORI PÎNĂ-N AMURG LA PROGRESUL, 
ALĂTURI DE ACTUALII Șl VIITORII PERFORMERI
• Atletismul să fie in frunte nu numai in teorie, ci ți în practică 9 Finala campio
natului mondial de fotbal din... 1986 a început I 9 Subcentru de lupte în comuna 
Bragadiru @ „La Wimbledon mi-a plăcut extraordinar iarba I" 9 După trei ani de 

muncă se „naște" un sabreur
renurile de handbal, baschet și 
volei, sălile de jocuri, lupte, 
scrimă, tenis de masă și forță 
cunosc efervescența pregătirilor 
efectuate cu sîrg și seriozitate.

★
pista de atletism, în
de „pitici" și „uriași", 

cunoștință : Nicolae

între Operă și stadionul „Re
publicii", chiar la - - -
lului Spirii, se 
Progresul. Citeva 
îngrijite, frumos 
dăruite sportului, 
se întimplă pe ele într-o zi de 
vară, din zori pînă-n amurg ? 
Curiozitate de reporter ? Poate 
numai atît, poate mai mult...

★
Miercuri, 6 iulie, ora 7,30. 

Temperatura : aproape 20 de 
grade. Cerul — acoperit de un 
strat subțire de nori, prin care 
se ghicește soarele. Sportivii 
ne-au luat-o înainte. Aproape 
toate cele 15 terenuri de tenis, 
cele trei terenuri de fotbal, te-

poalele Dea- 
află Parcul 

hectare bine 
amenajate, 

sănătății. Ce
Lingă 

conjurat 
o veche 
Gurău. Sexagenarul „nea Nicu" 
se ocupă cu grijă de fiecare 
dintre actualii sau viitorii 
tleți.

nostru a publicat 
critic la adresa a- 
de greutate. Te-a

ziar. 
Cră-

a-

Ce faci, nea Nicule ? 
întineresc lingă copii, 
îi învăț să alerge și 
corect, pe alții să găseas-

Pe
săunii 

sară 
că drumul spre performanță.

Și cu aruncarea greutății ?

— Sînt prea cruzi. Mai tîrziu 
vom vedea ce-o ieși din ei. 
Din cîți vor mai rămîne...

— Ziarul 
un foileton 
runcătorilor 
șocat ?

' — S-a scris bine la
Ne-ar trebui vreo 50 de 
ciunești, ca să iasă unul sau 
doi cu performanțe de peste 20 
de metri.

— Și cum să-i găsim ?
— Simplu, zic eu. Mai întii, 

la televizor, în emisiunile spor
tive, să fie prezentate „mode
le" de aruncători. Să vadă și 
cei fără „specializare" cum tre
buie să arate unul care poate 
izbîndi. Apoi, noi — antrenorii 
— ar trebui să ne ducem în 
școli, să-i ajutăm pe profesori 
să predea atletismul, să facă 
selecție, să...

— Și altceva ?
— Privește pista asta : beton, 

nu altceva ! Și groapa de sări
turi ? Parcă-i groapă de var... 
„Altceva" ar fi să punem atle
tismul în frunte nu numai în 
teorie, ci și în practică.

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

Locuitorii comunei Scorni
cești din județul Olt, mii de 
oameni ai muncii din satele și 
comunele învecinate au condus 
joi, pe ultimul său drum, pe 
Alexandra Ceaușescu, mama 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La funeralii au participat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți membri ai familiei, pre
cum și tovarășii Manea Mănes- 
cu, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Teodor Coman, Miu Dobrescu, 
Ludovic Fazekas, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ștefan Mocuța, Va
sile Patilineț, Mihai Telescu, 
Ion Ursu, Richard Winter, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Stănescu. Tovarășii din condu
cerea de partid și de stat au 
venit împreună cu soțiile.

Au luat parte, de asemenea, 
la funeralii, delegații ale co
mitetelor județene ale P.C.R. 
din întreaga țară, în frunte cu 
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid, președinții 
consiliilor populare județene, 
membri ai guvernului, condu
cători ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și 
obștești.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășei Elena Ceaușescu, fa
miliei i-au fost prezentate con
doleanțe pentru pierderea grea 
suferită prin încetarea din 
viață a tovarășei Alexandra 
Ceaușescu.

In cursul după-amiezii de 
miercuri și in dimineața zilei 
de joi, sătenii din Scornicești 
și din localitățile apropiate, 
care au cunoscut-o și prețuit-o 
pe Alexandra Ceaușescu, i-au 
adus un ultim omagiu trecind 
prin fața catafalcului, așezat in

17 - 27 iulie, in Capitală
Poate că n-or fi auzit toți copiii de faima lui Eugen Iordache. 
de năpraznicele lui șuturi la vinclu. Cind il văd insă la lucru, 
exemplificind, iși dau seama că au in față un maestru.

Foto : V. BAGEAC

VIZITA DELEGAȚIEI SPORTIVE DIN MEXIC
Joi după-amiază, tovarășul 

Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a intilnit cu delegația 
sportivă mexicană, condusă de 
Guillermo Lopez Portillo, di
rector general al Institutului 
Național al Sportului din Me
xic, care, la invitația C.N.E.F.S., 
face o vizită in țara noastră.

La intîlnire au luat parte 
tovarășul general-locotenent 
Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., și tovarășa Lia Ma- 
noliu, vicepreședintă a Comite
tului Olimpic Român.

In discuții au fost abordate 
probleme privind relațiile spor
tive dintre cele două organis
me, ale dezvoltării prieteniei și 
colaborării româno-mexicane.

In aceeași zi. Marin Drag

nea și Guillermo Lopez Portillo 
au semnat o înțelegere privind 
colaborarea dintre Consiliul 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport din Republica So
cialistă România și Institutul 
Național al Sportului din Me
xic.

Oaspeții mexicani au mulțumit 
C.N.E.F.S. pentru calda primi
re făcută și posibilitatea ofe
rită de a cunoaște realitățile 
României socialiste și dezvolta
rea sportului românesc. (

In timpul șederii in țara 
noastră oaspeții au vizitat baze 
sportive și turistice din Capi
tală și de pe litoral și au avut 
convorbiri cu conducători de 
cluburi sportive, antrenori și 
sportivi fruntași.

Vizita delegației sportive 
mexicane ia sfirșit azi.

ȘAPTE PROBE, ȘAPTE VICTORII ROMANEȘTI
In prima zi a „Regatei internaționale Snagov" la caiac-canoe
SNAGOV, 7 (prin telefon). în 

ambianța plăGUtă a lacului Sna
gov joi au început întrecerile 
de caiac-canoe din cadrul „Re
gatei internaționale Snagov". 
La ediția din acest an, alături 
de sportivii români au luat 
startul echipaje din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, R.D. Germană, Ungaria și
U. R.S.S. Conform programului, 
prima zi a „Regatei Snagov" a 
cuprins — dimineața — curse 
eliminatorii, iar după amiaza 
finalele probelor pe distanta de 
500 m (f) și 1000 m (b). Evo- 
luind bine, sportivii români au 
reușit să obțină victoria in toa
te cele șapte probe disputate.

Seria succeselor românești a 
fost deschisă de campionul o- 
limpic Vasile Dîba care în 
proba de K1—1000 m a trecut 
primul linia de sosire, după o 
cursă frumoasă. Rezultate : 1.
V. Dîba 3:49.0 ; 2. F. Maser
(Cehoslovacia) 3:49,8 ; 3. G.

Nyirradi (Ungaria) 3:52,5; 4. A. 
Homann (R.D.G.) 3:53,6.

Neînvins în acest sezon, Ivan 
Patzaichin și-a adjudecat fără 
emoții -victoria în cursa de ca
noe simplu 1 000 m. Rezultate: 
1. I. Patzaichin 4:06,4 ; 2. L. Va- 
rabiev 4:09,4 ; 3. S. Corneenco 
4:10,3 ; 4. G. Denisov 4:14,4 — 
toți România.

După cum era de așteptat, 
cea mai bună caiacistă a țării, 
Maria Cozma, s-a impus în fi
nala de caiac simplu — 500 m, 
cîștigînd lejer. Rezultate : 1.
M. Cozma 2:02,6; 2. R. Eberl 
(R.D.G.) 2:03,7; 3. A. Orlov
(România) 2:04,5 ; 4. M. Nichi- 
forov (România) 2:04,9.

Cei prezenți au putut urmări 
în proba de caiac dublu o dis
pută interesantă. echilibrată. 
Cu un finiș mai bun a obținut 
victoria echipajul alcătuit din 
1. Dragulschi — F. Simiocert- 
co. Rezultate : 1. România
3:31,3 ; 2. România (N. Eșanu 
— L. Serghei) 3:31,7 ; 3. R. D.

TOVARĂȘEI
9

CEAUȘESCU
casa sa, îndoliată, din comuna 
Scornicești.

în cursul dimineții, la catafal
cul pe care se afla corpul neîn
suflețit al tovarășei Alexandra 
Ceaușescu au făcut de gardă 
membri ai Comitetului comunal 
de partid Scornicești, ai Comi
tetului județean Olt al P.C.R. 
și al Consiliului popular jude
țean, membri ai comitetelor 
comunale de partid din sate și 
comune invecinatc, ai comite
telor orășenești de partid din 
Slatina, Balș, Caracal, Corabia 
și Drăgănești-Olt, primii secre
tari ai comitetelor județene da 
partid din toate județele țării.

Au făcut de gardă, apoi, 
membrii șl membrii supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretarii C.C. 
al P.C.R., împreună cu soțiile.

Din ultima gardă au făcut parte 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
cum și ceilalți membri ai fami
liei îndoliate.

La ora 11,30 a început mi
tingul de doliu.

După mitingul de doliu, si
criul cu corpul neînsuflețit al 
Alexandrei ~ 
purtat 
Nicolae 
Elena 
membri 
potrivit 
meleaguri, pe un car mortuar 
tras de patru boi. Cortegiul 
funerar cu sicriul înconjurat de 
flori se îndreaptă spre cimiti
rul comunei natale Scornicești, 
unde a avut loc înhumarea. In 
drum spre cimitir, de o parte 
și de alta a șoselei comunale, 
străbătută de cortegiul funerar, 
se aflau, de asemenea, mii și 
mii de cetățeni.

Toți cei prezenți aduc un ul
tim și profund omagiu Alexan
drei Ceaușescu, deplina lor re
cunoștință pentru aceea care a 
dat viață celui mai iubit fiu ai 
poporului nostru, care conduce 
astăzi cu înaltă competență, 
devotament și abnegație desti
nele poporului român.

Ceaușescu este 
pe brațe de tovarășul 

Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu, de ceilalți 

ai familiei și așezat, 
obiceiurilor accstor

JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR,
COMPETIȚIE DE
PARTICIPANT!

Pregătiri intense

între 17 și 27 iulie capitala 
țării noastre va găzdui una 
dintre competițiile de mare am
ploare ale acestei veri, cea de 
a XIII-a ediție a Jocurilor 
Mondiale ale surzilor.

La aceste întreceri de anver
gură, organizate de Consiliul 
Central al Asociației surzilor 
din România, sub directa în
drumare a C.N.E.F.S. și a Mi
nisterului Muncii, și-au anunțat 
participarea 1514 sportivi repre- 
zentlnd 34 de țări de pe toate 
continentele globului exceptînd

ANVERGURA: 1500
DIN 34 DE TARI
pe 18 baze sporLive

Africa. Un prim succes, așadar, 
al „micii Olimpiade tăcute".

In momentul de față cele 18 
baze sportive ale Bucureștiului, 
care vot găzdui întreceri La 12 
ramuri sportive (atletism, bas
chet, ciclism, fotbal, handbal, 
înot, polo, lupte, tenis, tenis de 
masă, tir și volei) sînt gata 
să-și primească oaspeții. Ele 
sînt folosite acum zilnic de cei 
peste 120 de reprezentanți ai 
țării noastre.

„Erte cea mai bogată partici
pare a țării noastre la aceste

Campionul olimpic Vasile Dîba, învingător In finala probei 
de caiac simplu

Germană (Kuhet — Tanger) 
3:32,0 ; 4. România (Filipov — 
Sarnachi) 3:32,4.

Frații Gheorghe și Toma 
Simionov au cîștigat finala de 
canoe dublu, confirmînd buna 
pregătire din ultima vreme. 
Rezultate : 1. România 3:55.8 ; 
2. România (Munteanu — Mar-

cov) 3:57,4; 3. U.R.S.S. (Bakla- 
șenko — Koșamov) 3:57,5 ; 4. 
România (Lungu — Cozlov) 
3:57,6.

Vasile TOFAN

(Continuare tn pag. ■ 4-a)

Jocuri Mondiale — ne-a rela
tat Gh. Miclea, președintele A- 
sociației surzilor din România. 
Reprezentanții noștri, selecțio
nați din cei peste 1500 de spor
tivi care activează In cele 16 
filiale, ca și in Școlile speciale 
de surzi, vor lua startul la a- 
tletism (băieți și fete), fotbal, 
handbal (băieți), lupte greco- 
romane și libere, inot, tenie, 
tenis de masă (băieți și fete), 
tir (băieți și fete) și volei (bă
ieți și fete). Ne-am propus ca 
la această ediție să depășim 
bilanțurile realizate in întrece
rile precedente, obținind meda
lii la atletism, fotbal, handbal 
și tenis de masă".

După mai multe jocuri de 
trial ale echipei de fotbal ■-« 
ajuns la un lot de 18 jucători, 
care se antrenează zilnic sub 
conducerea lui Paul Cioban» șl 
Viorel Suciu. Formația a sus
ținut în ultimele zile mai multe 
meciuri cu echipe din diviziile 
B și C. în ultima partidă, se
lecționata română s-a impus ctt 
ușurință (6—0) în fața juniori
lor de la Voința.

Optimism există și în lotul 
atleților, deși se întrevede un 
concurs foarte puternic. Prof. 
Lucian Bădescu este de părere 
că cei doi elevi craioveni Oli- 
vian Stanciu și Iulian Avram 
se vor număra printre fruntașii 
probei de aruncarea ciocanului, 
iar mureșanca Veturia Jakab 
păstrează șanse de a urca pe 
podium la aruncarea greutății. 
Cu șanse apreciabile va concu
ra și mărșăluitorul reșițean Gh. 
Vădraru, prezent adesea la 
competițiile interne cu caracter 
republican.

Echipa masculină de handbal, 
alcătuită in marea majoritate

A. VAS4UU

(Continuare in pag. 2-3)



Întrecerile „DACIADEI“ în plină desfășurare

MULT MAI MULT DECÎT 0 ZI DE SĂNĂTATE...
In acea duminică însorită și 

îmbietoare a Festivalului spor
tului de masă, cîteva mii de 
tineri aparținînd Grupului șco
lar minier din Baia Mare au 
trăit momente care se uită 
greu. Explicabil, deoarece foar
te mulți dintre ei aveau să 
apară in chiar postura eroilor 
acestei frumoase acțiuni spor
tive, înscrisă sub genericul 
„Daciadei". Prezența lor en
tuziastă într-o întrecere spor
tivă de amploare își avea un 
temei bine fondat : urmau să 
fie finalizate toate competițiile 
de masă organizate pe ani de 
studii, din toamnă și pînă în 
pragul verii. Altfel spus, după 
disputele pline de ardoare la 
care fuseseră reprezentate co
lectivele a mai bine de 80 de 
clase, iată, acum se vor decide 
campionii. Era un fel de sin
teză a activității sportive. Și 
toată această suflare tinerească 
și tumultuoasă ce cuprinsese 
Săsarul aștepta Festivalul cu o 
firească nerăbdare.

în drum spre complexul 
sportiv al școlii (o veritabilă 
bijuterie, unică în Maramureș 
și, de fapt, un fel de bază-e- 
talon pentru unitățile școlare 
cu același profil din întreaga 
țară, realizată de copii de mi
ner), pronosticurile, anticipările 
cu referire la viitorii campioni 
du mai conteneau. Galerii po- 
sedind „aparaturi" dintre cele 
mai diverse și mai originale 
repetau — mergînd spre locul 
întrecerilor — o lecție bine în
vățată : aceea de a-și susține 
frenetic, dar corect, 
nat, decent, colegii de clasă, 
pe cei mai buni, pe cei

discipli-

pe cei mai buni, pe cei mai 
Suternici. întreaga atmosferă 

Înaintea Festivalului sportiv 
anticipa o reușită. Iar prezen
ța, printre spectatori, a condu
cerii școlii, a maiștrilor și pro- 
fesorilor-diriginți dădea o a- 
numită greutate specifică a- 
eestei manifestări sportive ti
nerești, crea în rindurile concu- 
Tenților un plus de emulație.

★
Xată-i la start pe atleți. Zeci 

de tineri și tinere și-au măsu
rat forțele într-o probă clasi
că de cros ; fetele pe 1000 de 
metri, băieții pe 1 500. Traseele, 
străbătînd aleile asfaltate ale 
școlii și o parte din zonele în
vecinate, ale vechiului cartier 
Băsar, erau înțesate de lume. 
O lume multicoloră, o lume a 
tinereții și entuziasmului. 
Concurenții, purtați de îndem
nurile colegilor și prietenilor 
lor din toți anii de studii, plu
teau parcă ; nimeni nu mai 
simțea oboseala. Ne spunea, 
după finală, Emilia Onuțan, 
din anul II/L, cîștigătoarea 
probei : avut Ia un mo
ment dat senzația că mă sufoc. 
Simțeam parcă nevoia de a mă 
opri și a renunța, cu toate că 
nu mai erau nici 50 de metri 
pînă la sosire. Am văzut însă 
galeria clasei. Cum dc s-a a- 
șezal tocmai în acea porțiune

a traseului ? M-a încurajat fre
netic : „Haide, Emilia, ești pri
ma, trebuie să ciștigi !“ Mi-am 
adunat ultimele puteri și..." 
Lingă Emilia Onuțan, cu fața 
încă ușor marcată de efort, a 
urcat pe podiumul laureaților 
Mircea Silaghi din anul II/J, 
învingător in proba băieților. 
Laureați în sport, dar și frun
tași la învățătură, în practica 
de producție, așa cum i-am vă
zut într-un panou al uteciști- 
lor. Doi tineri care dovedesc 
— ca și mulți alții din această 
școală — că relația carte-sport 
are aici o tradiție statornică, o 
expresie viguroasă.

Gardurile vil din zona aler
gărilor de cros s-au... mutat, 
ca la o comandă, în jurul te
renurilor de handbal. Altă sce
nă, alți actori, într-o întrecere 
punctată de aceeași ambiție, de 
același spirit de dăruire. Sco
rul de 9—8, după prelungiri, cu 
care fetele din anul I/A au ob
ținut victoria în fața colegelor 
lor din anul II/L vorbește de 
la sine. Ceva mai ușor au 
tranșat, în favoarea lor, dispu
ta pentru întîietate elevii anu
lui III/D : 29—24 cu echipa a- 
nului II/J. Radu Andrieș, unul 
din principalii realizatori în a- 
cest meci-finală a ținut să re
cunoască, cu modestia care stă 
bine unui adevărat sportiv : 
„Mai mult decît echipa, clasa 
a fost aceea care a determinat 
succesul nostru, 
in momentele 
Ștefan Grandt 
naru, colegi de 
au recunoscut 
văr ; ca și în 
nute în tot cursul anului, a- 
ceastă clasă, a viitorilor elec
tromecanici, și-a purtat colegii 
pe aripile victoriei. Dacă ar fi 
fost să se ofere un premiu și 
pentru galerii, sigur cea a anu
lui III/D l-ar fi cîștigat...

Elevele anului I/O au trăit, 
prin colegele lor, voleibalistele, 
bucuria de a fi îmbrăcat tri
courile de campioane, in timp 
te voleibaliștii din anul II/I au 
oferit și ei aceeași satisfacție 
clasei lor. Un culoar viu la ie
șirea din teren pentru Gheor- 
ghe Cînipa și Mihai Breban, 
cei doi „tunari" ai echipei, și 
aplauze la scenă deschisă. Un 
gest similar și în cazul lui 
Carol Ember din anul IV/F, 
golgeterul competiției de fot
bal. Divizionara B Minerul 
Baia Mare are aici cel puțin 
un titular de nădejde !

La un moment dat am avut 
impresia că acest film de lung 
metraj al Festivalului sportiv 
îi va obosi pe spectatori care, 
ore întregi, sub un cer de azur, 
au stat nedeslipiți de „manti
nelele" terenurilor. N-a fost 
așa ! Odată cu galele de box 
și de lupte, galeriile s-au în
călzit parcă mai puternic. Note 
maxime pugiliștilor Mircea Ve- 
lișcă (muscă), Viorel Calușcă 
(cocoș) șl Sabin Dincă (semi
grea), precum și foarte talen-

taților luptători Vasile Cornea, 
Gherasim Rus, loan Iluț, Va
sile Ciocănea și loan Berchi. 
Antrenorii Ștefan Săsăran și 
Călin Vintilă au trăit bucuria 
de a fi adus pe ring sau pe 
planșe tineri despre care mîine 

• cu certitudine se va mai vorbi.
★

Am fi nedrepți dacă la tot 
ce am consemnat aici n-am a- 
dăuga citeva rînduri și despre 
tinărul colectiv de profesori de 
educație fizică (Petru Albu, 
Alexandru Mosoni, Zoltan Toth, 
loan Rusu, Cornel Bodea și 
Iosif Rusz), grijuliu pentru fie
care detaliu, pentru reușita a- 
cestei frumoase întreceri spor
tive de masă. „O reușită care 
— cum ținea să remarce prof. 
Albu — își are explicația nu 
numai în munca neobosită a 
cadrelor didactice, ci și în co
laborarea directă, rodnică, cu 
comitetul U.T.C. O colaborare 
statornicită la nivelul anilor de 
studii, pornind de la atragerea 
elevilor în practicarea exerci- 
țiilor fizice și pînă la îndru
marea lor către școala sportivă, 
către performanță".

Fără îndoială că numai prin 
colaborarea, inima și entuzias
mul tuturor s-a născut și suc
cesul Festivalului sportiv al e- 
levilor mineri din Baia Mare.

Tiberiu STAMA

învingător prin ncprczcntarca...

„A JUCAT44 IN EOCUE

Intr-o scrisoare adresată redac
ției, Felix Pascal — profesor de 
educație fizică și sport la Lice
ul nr. 8 din București, sectorul 5 
— își exprimă dezacordul față de 
modul cum s-a desfășurat etapa 
pe sector a concursurilor la mai 
multe discipline sportive intre li
ceele din Capitală, organizate în 
cadrul „Daciadei" și rezervate 
elevilor nelegitimați. „Am înțeles 
câ se urmărea angrenarea într-o 
activitate competițională a unui 
număr cit mai mare de elevi și 
nu numai a celor legitimați, pro
filați, deci, pe performanță și 
beneficiind oricum de un calen
dar bogat", scrie semnatarul sesi
zării. in continuare, sintem infor
mați că faza pe sectorul 5 la 
volei, de exemplu, a fost absolut 
formală, neprezentîndu-se Io teren 
NICI O ECHIPA planificată să 
joace cu reprezentanta Liceului 
nr. 8. Singurul meci — disputat 
în afara concursului — a fost cel 
dintre Liceul nr. 8 și echipa se
cundă a Liceului industrial nr. 4, 
cuprinzînd numai SPORTIVI LEGI
TIMAȚI și încheiat, totuși, cu vic
toria primei formații, alcătuită 
conform regulamentului.

Faza pe municipiu, o minată de 
cîteva ori, s-a ținut fără să fie 
anunțată din timp șl astfel, in 
locul singurei echipe formate din 
sportivi nelegitimați și ca.re „sem
nase de prezență'* Io faza pe sec
tor, a fost trimisă reprezentativa

La

DE CONCURS
ELEVILOR
proprie!

CÂMPII 
DE^W

nr. 4, alcătuită dinLie. ind. 
sportivi legitimați I

Profesorul Pascal se întreabă 
pe bună dreptate de ce s-a de
naturat în aceste cazuri noțiu
nea de sport de masă școlar 
stipulată în regulamentul con-' 
cursului, de ce aceiași și aceiași 
elevi legitimați sînt solicitați pre
tutindeni, iar ceilalți lăsați ui
tării ?

Cerînd relații Consiliului pentru 
educație fizică și sport al secto
rului 5, ni s-a arătat o foaie de 
concurs care pretindea că între
cerea pe sector avusese loc în 
bună regulă, cu vreo șapte echi
pe, și care consemna doar una- 
două neprezentări la joc (sic I).

Ne întrebăm și noi, ca șl co
respondentul nostru: cui folosește 
această măsluire a realității, to
lerată, din cîte se pare, de uniî 
factori de răspundere ? Oare cu 
hîrtii fără acoperire și cu încăl
carea propriilor regulamente vom 
contribui la întărirea sănătății și 
dezvoltarea multilaterală a masei 
elevilor ?

Sperăm că măsurile disciplinare 
(destul de vagi) anunțate în a- 
dresa semnată de prof. Gh. Du
mitru, prim-vicepreședinte al 
C.E.F.S. al sectorul ui 5, să nu 
fie uitate pînă în septembrie, cînd 
urmează să fie aplicate...

Mircea COSTEA

(etapa
Baza hipică d 
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susținîndu-ne 
de cumpănă", 

și loan Piepte- 
echipă cu Radu, 
și ei acest ade- 
meciurile susți-

„COLOANA

l’n amplu program de măsuri care preconizează
V

REVITALIZAREĂ SPORTULUI SĂTESC
Printre importantele obiecti

ve ale dezvoltării educației fi
zice și spartului în rindurile 
tineretului, ale maselor largi de 
oameni ai muncii, obiective cu- 
--inse atît în Programul apro- 

în Regu- 
naționale 
seamă îl 
acțiunile 
coopera

și

trintă, haltere,

DIN ZORI PÎNĂ-N AMURG LA PROGRESUL
(Urmare din pag. 1)

30 de copii, aleși din citeva 
sute (la selecția de acum cite
va zile), răspund in cor, la 
unison, puternic, binețelor a- 
dresate de antrenori. „Aleșii“ 
centrului de copii și juniori la 
fotbal sînt împărțiți în patru 
echipe (rămîn și două „rezer
ve). Una în tricouri albe 
(„România"), alta în tricouri 
roșii („Anglia"), a treia în tri
couri galbene („Brazilia") și ul
tima în tricouri albastre („Fran
ța". După încălzire („Cum adi
că, nene ? Nu-i deStul de cald 
afară...*), după cîteva mișcări 
de acomodare cu terenul de 
zgură, după ample explicații, 
începe... finala campionatului 
mondial din 1986... Primul meci 
(de fapt, nu sînt meciuri, ci 
lecții, antrenorii întrerupînd fa
zele, reluîndu-le, exemplificînd): 
România — Anglia. „Albii", 
chiar și în aceste condiții, în
scriu o dată, de două ori, de 
trei ori... Un puști, cu ochii 
înotînd în lacrimi, se apropie 
de arbitrul-antrenor : „Tovară
șe, eu nu mai vreau să fiu An
glia !“

tea cîștigă meciul. Dirzu și-a 
făcut încălzirea...

Urmează ore de pregătire a- 
siduă. „Primești mingea pe re
ver, ataci, iți dau lob 
cezi", „...acum tare in 
linie și fii atent la 
scurte", „...incă 20 de 
servicii" și așa sute de _____
Apoi, joc de dublu. Apoi...

— Care-i cea mai puternică 
impresie de la Wimbledon, An
drei ?

— Mi-a plăcut extraordinar 
iarba ! Este imposibil s-o de
scrii, poate chiar s-o și pic
tezi...

— E grea viața de jucător de 
tenis fruntaș ?

— Pentru cel care privește 
cele 5—6 ore de antrenament, 
da. Pentru cel care le face, nu.

— Ai văzut partida Borg — 
Năstase ?

— Nu. Jucam atunci „sfertul" 
cu norvegianul.

— Ce-ți place la tenis ?
— Atmosfera de concurs. în 

marile întreceri, 
jucăm sintem o 
sîntem prieteni, 
ce țară venim.
ciul...

i“

și sme
lling de 
mingile 
minute 

minute.

toți cei care 
familie unită, 
indiferent din 
Și, apoi, me-

★
lupte, grupă etero- 
și juniori, chiar și 
îi place antreno- 

Constantinescu. El 
in corpora

Ploaia, cu stropi mari, se așa- 
ză... temeinic. Plec. La capătul 
unei zile, pe care am cîștigat-o 
realmente, îmi ordonez ideile: 
se muncește cu sirg, peste 400 
de actuali sau viitori sportivi 
incercind să transforme visul 
în realitate ; există insă și ore 
in care terenurile nu sint soli
citate și, chiar in „orele de 
vîrf“, pe harta bazei mai rămin 
totuși „pete albe".

Oricum, prezentul este bine 
folosit pentru asigurarea per
spectivei.

Cea de a dl 
liului „Coloana] 
ganizată de fiii 
a avut Soc, rd 
Tg. Jiu — Ml 
— Tg. Jiu — N 
Fier — Tg. Ca 
teana — Tg. J 
a inclus de-a 
km ai traseulu 
de viteză în cd 
îndemînare, a 
echipajul A. H 
reanu, reprezerJ 
Gorj. Cîștigătq 
mașină Dacia J

ÎNTRECERILE MOTOCICL

prinse atît în Pro„ 
bat de partid, cit și 
lamentul competiției 
Daciada, un loc de 
ocupă sportul sătesc, 
menite să angreneze 
torii, locuitorii comunelor 
satelor în practicarea exerciți- 
ilor fizice și sportului, pentru 
întărirea sănătății și refacerea 
forței de muncă. în vederea 
traducerii în viață a acestor 
sarcini de răspundere U.N.C.A.P., 
împreună cu C.C. al U.T.C. 
și C.N.E.F.S., principalii fac
tori cu atribuții în acest dome
niu. au adoptat recent un bo
gat plan de măsuri, vizînd, în 
primul rînd, acțiuni de masă 
unitare, atractive, accesibile și 
eficiente, desfășurate sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid locale.

Importante sarcini revin, din 
acest plan, asociațiilor sportive 
sătești și consiliilor comunale 
pentru educație fizică și sport. 
Bînt prevăzute măsuri pentru 
extinderea la sate și comune 
a unor întreceri de mare popu
laritate dotate cu „Cupa re
coltei", „Cupa U.T.C.", „Cupa 
mecanizatorului", „Cupa C.A.P.", 
„Cupa zootehnistului", precum 
și a duminicilor cultural-spor
tive, cu_ întreceri la atletism 
(cu precădere), gimnastică, vo
lei, handbal, șah, tenis de ma
să ș.a. Un rol important revine, 
în dezvoltarea sportului sătesc, 
căminelor culturale, pe lingă 
care se vor organiza întreceri, 
mai ales în sezonul rece, la șah,

tenis de masă,
sporturi tehnico-aplicative. Or
ganele județene cu atribuții vor 
ajuta consiliile comunale, aso
ciațiile din unitățile agricole, 
în desfășurarea acțiunilor de 
trecere a normelor complexu
lui „Sport și sănătate" (15—20 
la sută din locuitori pînă în 
1980) și „Crosul tineretului" (cel 
puțin 20 la sută din locuitori). 
Organele centrale cu atribuții 
vor organiza concursuri națio
nale sătești la oină, lupte gre- 
co-romane, popice și atletism 
(unele probe), începînd cu eta
pe pe unitățile de bază, dotate 
cu „Cupa U.N.C.A.P.".

O puternică revitalizare

în sala de 
genă : copii 
seniori. Așa 
rului Vasile 
vrea să privească 
generațiile și — mai ales — să 
se privească ele intre ele. Și 
tot el a fost inițiatorul unui 
subcentru de lupte in comuna 
Bragadiru. Merg antrenorii aco
lo, selectează, testează și 
gătesc luptători, la libere 
greco-romane.

★
Ora 11.30. Parcul s-a 

„Schimbul dod" va veni la ora 
14.

O ploaie ușoară, așa cît stro
pești florile pe seară, înviorea
ză vegetația și — de ce n-am 
spune-o — ne răcorește și pe 
noi.

pre- 
;i la

golit.

a 
sportului sătesc o va prilejui, 
după cum se precizează în 
planul de măsuri adoptat, com
petiția națională Daciada. în 
cadrul căreia vor fi cuprinse 
toate acțiunile. Importante mă
suri se referă, de asemenea, 
la dezvoltarea activității spor
tive de performanță, in care 
scop sînt preconizate înființa
rea unor cluburi sportive să
tești sau centre de antrenament, 
în special la atletism, lupte, 
gimnastică, volei, handbal, tir, 
schi-fond, canotaj, înot și la 
alte ramuri de sport.

Pentru îndeplinirea acestor 
obiective se impune o judicioa
să utilizare a bazei materiale 
existente, extinderea acesteia, 
precum și perfecționarea con
ducerii și organizării activită
ții sportive sătești, în așa fel 
incit ea să răspundă în cit 
mai bune condițiuni misiunii 
de cinste care îi este încredin
țată; creșterea unei generații 
viguroase și sănătoase, la trup 
și la minte.

★
Pe „centralul" ce se pregă

tește să-i primească — după... 
„episodul Paris" — pe Panata, 
Zugarelli et comp., apare o pe
reche insolită. Suplul 
Dirzu (18 ani, elev în 
Xl-a a Liceului nr. 2), 
nalist la Wimbledon-ul juniori
lor, și fostul jucător dr. Eugen 
Cristea, acum cu „gabaritul de
pășit". Vor face o încălzire înain
tea antrenamentului „tare" 
al speranței noastre cu antreno
rul Teodor Frunză. Cu trei 
ghemuri înainte și cu un avans 
de 30—0 la celelalte, dr. Cris-

Andrei 
clasa a 
semifi-

★
Sint 7 sabreri la antrena

ment. Ceilalți trei au exame
ne, iar 20 au făcut pregătiri di
mineață. O oră se lucrează fără 
sabie (tema antrenamentului 
este pregătirea fizică generală 
și cea specifică), apoi încep să 
seînteieze lamele. Alcătuită a- 
proape numai din juniori, echi
pa a promovat în „A". Mi se 
pare interesantă soluția antre
norului Har;ton Bădescu pentru 
selecție._ „Eu mi-am ales școala 
generală 114. La începutul anu
lui, asist la orele de educație 
fizică timp de citeva săptă
mâni. Aleg cițiva zeci, ii testez 
și rămin cam cu 30. După 6 
luni de . lucru — etapa a doua 
a selecției — cam 15 rămîn la 
poalele performanței. Și, in fi
ne, după alți trei ani de muncă 
asiduă — peste 800 de ore in- 

■ tr-un an — obțin două-trei vir- 
furi...".

Ii arunc mănușa :
— La Buenos Aires aveți 

vreun reprezentant ?
— Nu. Dar la Moscova, în 

1980, vom avea doi !
Ce șanse dați sabrerilor 

noștri la actualul C.M. ?
— Echipa — locul I. Irimi- 

ciuc, Pop și Marin 
un loc pe podiumul 
lelor" !

îmi place curajul 
trenor.

e Campionatul republican de 
viteză în circuit continuă. După 
cursa desfășurată săptămîna 
trecută în municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, cei peste 100 de 
motocicliști angrenați în această 
competiție își vor disputa în- 
tîietatea duminică pe un traseu 
ales în centrul orașului Sibiu. 
Primul start în cea de-a treia 
etapă a campionatului se va 
da la ora 10.

• După o întrerupere de 
două săptămîni (cauzată de par
ticiparea echipei reprezentative 
la „Cupa Prietenia"), motocro- 
siștii își vor relua activitatea 
competițională, participînd la

TRAGEREA LA SORTI PENTRU
„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL

Tragerea la sorți pentru pri
ma ediție a „Cupei României" 
la handbal este programată să 
se desfășoare vineri 15 iulie la 
orele 17 la sediul Federației ro
mâne de handbal din Bulevar
dul Muncii 37—39.

La tragerea la sorți vor parti
cipa reprezentanții echipelor 
masculine și feminine de Divi
zia A și B care sînt interesați. 
Cu acest prilej vor fi definiti
vate și localitățile unde se vor 
desfășura jocurile cupei, cen
trele urmînd să-și depună can
didaturile.

Amurgul 
tanii aurii

★
se lasă 

de la

— șanse la 
„individua-

acestui an-

peste pla-
Progresul.

EES”'

JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR
(Urmare din pag. 1)

din elevi are la bază scheletul 
formației asociației sportive 
„Tăcerea", care ocupă locul II 
în campionatul categoriei Onoa
re al Capitalei. Cel mai bun și 
totodată cel mai tînăr jucător 
este extremul Vasile Runcanu, 
rapid și deosebit de abil.

Spre deosebire de edițiile 
precedente, la tenis de masă vor 
avea loc numai întreceri de 
simplu și dublu. Printre prota
goniști se vor număra cu sigu-

ranță și citeva cunoștințe mai 
vechi, printre care lăcătușul Ila- 
rion Giju și Lucreția Stan, ul
tima fiind medaliată cu argint 
la una din edițiile precedente.

La celelalte 5 discipline spor
tive (lupte, înot, 
volei) sportivii români se 
afla la prima 
Cei mai 
foarte 
riența 
ploare, 
treceri 
poată învăța cit mai mult.

tenis, tir și 
vor 

lor participare, 
mulți dintre ei sînt 

tineri, lipsiți de expe- 
unei competiții de am- 
dar dornici ca în în- 

cu parteneri valoroși să
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LOTO-PRONOSPORT INFO
La 10 IULIE 1977 primul Con

curs Pronosport din acest an 
axat pe etapa inaugurală din 
„CUPA DE VARA", competiție 
organizată de Federația Română 
de Fotbal în colaborare cu A.S. 
LOTO PRONOSPORT. Vă prezen
tăm meciurile acestui concurs și 
pronosticul 
antrenor al 
Iași.

dat de ILIE OANA, 
echipei Politehnica

I. C.S.M.
n. Cet. •

III. Laminorul R.
IV. Prahova — Caraiman Bu?t. 1
V. Petr. Tgv. — Gloria Bz. 1, X

VI. Poiana Cîmp — FI. Moreni 1
Vil. Metalul Buc. — T.M. Buc. 1

VIU. Electr. — I.C.S.I.M. 1, X, 2
IX. FI. r. Buc. — Sirena 1, X, 2
X. Mureșul D. — Unirea A.I. 1

XI. C.F.R. Sim. — Aurul B. X
XII. Nitr. Făg. — Torpedo Z. 1 

XIII. Chimia Vict. — Oltul 1, X

. Sv. — Foresta Fălt. 1
Tg. N. — C.F.R. Paș. X 2

Ceahl. 1, X

Tragerea Loto 
televizată la orz 
vor fi trans mii] 
cursul serii.

C1STIGUH&3 
DIN 1 IULIE 
Cat. 1: 2 va rial 
turism „Dacia 1 
a 13.720 iei; Cs 
lei; Cat. 4: 12,1! 
5: 47,00 a 847 
a 367 lei. REP 

i lei. e

și V 
Cat. ■

20,60 
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1: 39.176 
Cat. 
lei; 
4.812 
1.925 
Cat. 
89,95
186 lei; Cat. x’.l

Autoturismele ] 
cate 10% au rl 
ților MARIN Sil 
FrLIȘANU, amJ 
(Cat. 1) Iar cîșl 
jucat 10% a revl 
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Cat.
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lei; 
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La sfîrșitul sezonului

DIOCAMDATĂ NUMAI TENDINȚE DE MODERNIZARE ÎN TEHNICA JDCĂEDRILOR NOȘTRI
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LOR I

După unele considerații pri
vind factorul fizic, să ne oprim
— tot pentru cîteva constatări
— asupra unui alt factor al 
antrenamentului și jocului, teh
nica, pe care am considerat-o 
totdeauna ca avînd o impor
tantă determinantă in exprima
rea valorii fotbalistice, plecînd 
de la ideca că este singurul 
element care întruchipează spe
cificul acestei ramuri. Fiind 
nemijlocit legată de evoluția de 
ansamblu a fotbalului, tehnica 
a înregistrat în ultimul timp 
unele progrese, mai evidente 
in ceea ce privește viteza exe
cuțiilor și utilitatea acestora. 
Acestea tind să elimine jocul 
individualist, acele jonglerii i- 
nutile cu balonul care, practic, 
nu aduc nici un folos echipei, 
care fac din tehnică un scop 
în sine și nu un mijloc pentru 
realizarea jocului modern, ori
entat în direcția obținerii vic
toriei. Dovada afirmațiilor 
noastre o constituie faptul că 
marea majoritate a jucătorilor 
de clasă internațională, cum ar 
fi Cruyff, Keegan. Blohin, Ren- 
sembrink, G. Muller, Fischer, 
Lato, Betega, Masny, Nehoda, 
Burjak, Varodi etc. dispun de 
o tehnică de joc rapidă, ba
zată pe execuții precise și o- 
portune, în contextul impus de 
fiecare acțiune, de atac sau 
apărare.

Referindu-ne la campionatul 
nostru, la „stagiunea" recent 
încheiată, trebuie să remarcăm 
că am observat unele progrese, 
mai bine spus tendințe, menite 
să adapteze tehnica la cerințele 
jocului modern. în această prii 
vință, am cita eforturile unor 
jucători ca Dumitru, Bălăci, 
Dobrău, Varodi, Iordănescu, 
Mulțescu, Lața, I. Moldovan, 
Cîrțu, Nedelcu II, O. Ionescu, 
Radu II, Burcea, Dragnea, 
Neagu, Simionaș, Gabel etc. de 
a-și însuși o tehnică cît mai 
apropiată de necesitățile de re
zolvare ale fazei. Ei au reușit 
uneori să soluționeze, în mod 
fericit, situații de joc care im
puneau execuții rapide, eco
nomice și eficace.
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Multi ani la rînd, fotbalul con
stănțean a fost un „fotbal de 
import". Tentația litoralului a 
făcut ca mai toate drumurile din 
cele patru colțuri ale țării să se 
întîlnească, ani la rînd, în bă- 
trînul Tomis. Din București sau 
Baia Mare, din Timișoara, Cluj- 
Napoca sau Giurgiu, din Arad 
sau Ploiești, adevărate rtcete" de 
fotbaliști navigau spre litoral. Fe
nomenul a fost criticat, nu o 
dată, dar, totuși, cultivat de res
ponsabilii fotbalului constănțean, 
hotărîți să facă cu orice preț din 
„U"-le port-drapel al fotbalului 
dobrogean o echipă de renume. 
Farul, devenit mai tîrziu Fotbal 
Club Constanța, n-a reușit însă 
niciodată să cîștige campionatul 
său măcar Cupa, deși condițiile 
create o îndreptățeau chiar și la 
asemenea realizări. Mai mult, „e- 
chipa mării" a făcut eforturi con
siderabile, ani la rînd, pentru a 
rămîne în prima scenă. De fapt, 
o asemepea manieră de lucru — 
„importul» de jucători — nu pu
tea oferi un prezent prea însorit, 
din moment ce, practic se refu
za gîndul perspectivei, iar acel 
veritabil „cimitir al elefanților", 
cum a fost numită cîndva echipa 
constănțeană, era alcătuit din ju
cători la apus de carieră veniți 
pe litoral mai mult pentru inte
rese personale. Și cum întregul 
nu este totdeauna egal cu suma 
părților, fiecare din noii veniți 
s-a bucurat de toate, numai e- 
chipa nu s-a bucurat de o per
formanță mai acătării.

„Fenomenul Constanța" n-a ră
mas, din păcate, izolat. Cu ochii 
Ia talentele din toată țara, au 
încercat să se întărească și alte 
formații. Olimpia Satu Mare ar 
fi un alt caz, formație care, după 
un an bun în prima divizie, a re
trogradat cu... achiziții cu tot. 
Crezînd foarte mult în valoarea 
„celor din afara orașului", a în
cercat să se fortifice de două ori 
consecutiv și echipa gălățeană, 
tentative eșuate lamentabil. E- 
xemplele nu se opresc însă aici. 
Si Jiul (care, în sfîrșit, a prins 
un an bun) și F.C.M. Reșița și 
Corvinul Hunedoara s-au bazat 
tot pe „importuri", simpla lectu
ră a loturilor respective fiind în
tru totul grăitoare. în numele a- 
celeiași încrederi în munca și 
creația altora, „Poli" Timișoara 
deține un record al ultimilor trei 
ani, cînd, de Ia Bacău, Cluj-Na- 
poca, Satu Mare, Brașov, Ploiești, 
Reșița, Sibiu și Făgăraș a captat 
o echipă întreagă, care a nece
sitat cheltuieli cît pentru zece.

în opoziție cu aceste cîteva 
constatări pozitive, îmbucură
toare, am avut de multe ori 
prilejul de a asista și la situa
ții în care unii apărători, cum 
ar fi C. Olteanu, Păltinișan, 
Bigan, Ciugarin, Filipescu, etc. 
preferă — în locul unei simple 
degajări, adică a execuției care 
asigură cursivitate jocului și 
evită complicațiile — o prelua
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® Execuții simple in condiții grele de joc și nu invers 
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re spectaculoasă, o conducere 
prelungită a balonului, permi- 
țîndu-și abia după aceea o e- 
xecuție care să facă mai mult 
impresie decît să fie utilă în 
contextul fazei. Am observat, 
de asemenea, la o mare parte 
dintre mijlocașii șl atacanții 
formațiilor noastre divizionare, 
că, atunci cînd trebuie să pa
seze sau să șuteze la poartă 
din poziții favorabile, amină 
rezolvarea momentului ofensiv 
al echipei sale pentru o fentă 
suplimentară (frumoasă uneori) 
care, practic, amină sau anu
lează — prin mișcarea în plus 
efectuată — posibilitatea fina
lizării efortului colectiv. Exem
ple în această privință pot fi 
Ion Ion, A. Moldovan, Gher- 
gheli, Șutru, A. Naghi, Marcu, 
Apostol, Aelenei, Șurenghin, 
Stoichiță, Petrescu, Hajnal, etc., 
jucători dotați sub raportul 
stăpînirii elementelor tehnice, 
dar care, îndrăgostiți mai mult 
de spectaculozitatea mișcărilor 
decit de scopul întrecerii, exa
gerează în „numere personale". 
Explicația principală a acestei 
defecțiuni care grevează randa
mentul colectiv al unei forma
ții constă într-o mentalitate 
greșită a celor în cauză, din

Cu asemenea investiții era mai 
mult decît logic ca formația stu
denților timișoreni să lupte pen
tru podiumul campionatului sau 
pentru finala cupei, ceea ce însă 
nu s-a întîmplat, spre regretul 
entuziaștilor suporteri de pe Bega. 

Aceste exemple (și altele ase
mănătoare !) sugerează prin... 
contrast drumul care trebuie ur
mat. Pe un asemenea nou drum 
a pornit (întîmplător, oare ?) 
tocmai echipa constănțeană. Cine 
a intrat în ultimele etape ale 
ultimului campionat în vestiarul 
formației dobrogene, s-a întrebat 
cu siguranță o clipă dacă n-a 
nimerit din greșeală în cabina u- 
nei echipe de Juniori. Dorel Zam
fir (16 ani), Tararache, Buduru, 
Ignat, — titulari, Pirvan, Borali, 
Bratu, Suru — rezervele, acesta 
a fost grupul tinerilor promovați 
în ultimele partide. Sigur, o în
tinerire forțată și de accidentări 
și suspendări, dar, oricum, un 
proces de revitaiizare, cu riscu
rile de rigoare. Vrînd-nevrînd, 
F.C. Constanța a reevaluat fondul 
local de talente. Juniori cruzi, in
troduși în număr mare în prima 
echipă prin forța împrejurărilor, 
dar toți talentați, unii cu mult 
mai dotați decît atîția consacrați 
aduși cu mari eforturi și stabi
liți cu destule pretenții. „Explo
zia" aceasta de tinerețe a fost 
posibilă însă pentru că a existat 
rezervorul de talente — Centrul 
de copii și juniori. Faptul că 
mezinii constănțeni au fost în 
duel permanent cu S.C. Bacău 
pentru cîștigarea titlului republi
can de juniori, pe care l-au pier
dut la golaveraj, iar în ultima 
lună s-a realizat un turneu de se
lecție cu peste 20 de echipe din 
școlile orașului — cum ne măr
turisea cu satisfacție Adam Mun- 
teanu, unul dintre antrenorii clu
bului — demonstrează seriozita
tea cu care responsabilii actuali 
ai fotbalului constănțean privesc 
în viitor.

Nu știm dacă în campionatul 
viitor tînăra echipă constănțeană 
se va număra printre revelații. 
Dorel Zamfir, Tararache, Ignat și 
ceilalți tineri constănțenj pot re
prezenta însă marea sugestie și 
pentru Timișoara, Hunedoara (o- 
rașe cu puternice echipe de ju
niori), Galați, Reșița etc. în pri
vința drumului de urmat. Un 
drum Ia capătul căruia fiecare 
dintre echipele amintite poate de
veni, din „importatoare" de ju
cători, un veritabil furnizor de 
talente.

Mircea M. IONESCU 

pricina căreia ei nu acordă teh
nicii, în sensul modern al cu- 
vintului, importanța practică 
cuvenită. Unde se află rădă
cinile unei astfel de mentalități? 

în primul rînd, trebuie să 
menționăm înțelegerea îngustă 
a sensului tehnicii încă din vre
mea uceniciei sportive, ceea ce 
duce la crearea unor deprin
deri greșite, greu de corectat 

mai tîrziu, în perioada matu
rității sportive. Aici, o mare 
parte a răspunderii revine an
trenorilor de Ia copii și juniori, 
furați ei înșiși uneori de par
tea spectaculoasă a tehnicii în 
detrimentul aspectului utilitar, 
modern, al acesteia. în al doi
lea rînd — și aici este cazul 
să ne referim la orientarea și 
conținutul instruirii efectuată 
la nivelul echipelor de seniori 
— ideea primatului utilității 
tehnicii asupra esteticii mișcă
rilor este subminată de însuși 
modul în care se realizează pre
gătirea în sfera performanței. 
Concret, jucătorii noștri exe

Noile promovate in Divizia A

C. S. TÎRGOVIȘTE, DUPĂ 16 ANI...

Lotul cu care echipa C.S. Tîrgoviște a realizat cele 48 de puncte ale promovării

După 16 ani. Tîrgoviștea este 
din nou în Divizia A. Și reu
șește această revenire în pri
mul eșalon după ce, în ultimii 
doi ani, echipa Clubului spor
tiv local a fost una din prin
cipalele protagoniste ale seriei 
a II-a a Diviziei B : în anul 
trecut a condus în clasament 
pînă Ia etapa a 25-a iar cu un 
an înainte ocupase locul III, 
după Rapid și Progresul. Așa
dar, o promovare mai demult 
pregătită, așteptată, care își are 
logica ei, în „călirea" echipei, 
în maturizarea ei, în acumu
larea — în ultimii 3 ani com- 
petiționali — a unei „experien
țe a luptei pentru intrarea în 
A".

Marile rivale ale lui C.S. Tîr- 
goviște în acest an au fost 
Steagul roșu Brașov și Chimia 
Rm. Vîlcea, echipe puternice, 
cu loturi valoroase, foste divi
zionare A de dată mai recentă. 
Cu toate acestea, C.S. a cîști- 
gat seria relativ ușor, luînd 
conducerea din toamnă (etapa 
a 11-a) și avînd aproape per
manent un avans de 2—5 punc
te. Au existat, totuși, pe par
cursul întrecerii, două momente 
mai grele, în care șansele tîr- 
goviștenilor s-au clătinat, au 
fost chiar puse la îndoială. în 
această primăvară, la începutul 
returului, Chimia a avut o suită 
de succese în deplasare (5 
puncte în 3 jocuri) care au 
făcut din echipa vîlceană o 
aspirantă de seamă la șefia 
grupei, mai ales în perspectiva 
meciului său pe teren propriu, 
din ultima etapă, cu C.S. Tîrgo- 
viște. A intervenit însă victo- 
ria-surpriză a Steagului roșu la 
Rm. Vîlcea (!) și — practic — 
Chimia a ieșit din cursă, con- 
curenții principali ai tîrgoviș- 
tenilor la șefie devenind acum 
brașovenii, ajunși la două punc
te de lider în săptămîna me
ciului direct. Ei au capotat 
însă, fără drept de apel, la 12 
iunie la Tîrgoviște (7—0 pentru 
gazde !) și conturile au fost 
astfel încheiate. 

cută în antrenamente lucruri 
grele (uneori numere de „jon
glerie"), dar în condiții ușoare, 
cînd realitatea jocului impune 
a se proceda exact invers. A- 
dică execuții simple, oportune 
și în condiții grele (criză de 
timp și de spațiu, opoziția ad
versarului, etc.). Dacă s-ar pro
ceda numai în acest fel, fără 
îndoială că apărătorii nu ar 
mai întîrzia degajarea, mijlo
cașii nu ar mai tergiversa pa
sa, extremele nu ar mai amina 
momentul centrării și atacanții 
centrali — sau oricare alt ju
cător — nu ar mai ezita să șu
teze la poartă. în această si
tuație, fiecare dintre ei ar 
căuta să se remarce nu prin- 
tr-un artificiu tehnic care nu 
servește jocului, ci — așa cum 
este normal — prin utilitatea 
și eficacitatea execuțiilor.

Acestea ar fi cîteva dintre 
cele mai importante constatări 
privind tehnica la nivelul pri
mului eșalon. Măsurile care se 
impun pentru o reală recon
siderare a acestui important 
factor al jocului privesc atit 
pe antrenorii care lucrează la 
formarea micilor și tinerilor 
jucători cît și pe cei care se 
ocupă de jucătorii din sfera 
•performanței. Ca să nu mai 
vorbim de „subiecții" înșiși, 
cărora le revine în primul rînd 
obligația de a se pregăti în 
spiritul ideii fotbalului modern.

Mihai IONESCU

în ce a constat tăria echipei 
tîrgoviștene în acest an ?

în primul rînd, în atmosfera 
de muncă temeinică instaurată 
de antrenorul Nicolae Proca și 
de conducerea clubului, avînd 
la bază încrederea jucătorilor 
în posibilitățile lor, respectul 
reciproc. în antrenamente, în 
viața particulară s-a întronat o 
disciplină fermă, continuată 
prin disciplina tactică, în me
ciuri. Pe măsura înaintării în 
campionat și a obținerii de bu
ne rezultate, jucătorii au în

Iată componența lotului de bază cu care C. S. Tîrgoviște a 
reușit promovarea :

PORTARI : Mircea Stan (28 ani, 30 meciuri jucate), Gh. nin
es (24 ; 3).

FUNDAȘI : Dumitru Gheorghe (25; 33), Ion Ene (21; 34),
Florca Alexandru (24; 33);-Ton PUaru (21; 33).'

MIJLOCAȘI : Con-.tatftiniiț Tănase (28; 26), Adrian Furnică
(30; 34), Deccbal Neagu (35; 29), Gheorghe Tătaru (29; 22), 
Nicolae Kallo (23; 34).

ÎNAINTAȘI: Gheorghe Greaca (19; 20), Claudiu Sava (25; 28), 
N’elu Isaia (17; 21), Alexandru Rus (18; 16), Const, Pietroianu 
(19; 10), Ion Vintilă (25; 4).

Golgeterul echipei în acest an a fost Tătaru (19 goluri), urmat 
de Sava cu 11 și Neagu cu 9. Interesant amănuntul că mijlocașii 
au înscris 43 de goluri, față de cele 20 marcate de atacanții 
propriu-ziși. Să mai reținem faptul că C. S. Tîrgoviște a primit. 
In tot campionatul, doar 21 de goluri, a doua performanță In 
materie din Divizia A și B, după Petrolul Ploiești, cu 16 goluri 
primite.

ceput să creadă în capacitatea 
lor de a se perfecționa, de a 
se autodepăși, le-a crescut do
rința de afirmare și ambiția. 
Să reținem amănuntul că tirgo- 
viștenii au realizat toate cele 
34 de puncte posibile pe teren 
propriu și un total de 14 puncte 
în deplasare (4 victorii și 6 me
ciuri egale) repartizate sime
tric (7 puncte în tur și 7 în 
retur).

în realizarea bunei coeziuni . 
a echipei au contat mult doi 
factori : prezența în lotul de 
20 de jucători a 15 elemente 
locale sau care joacă de mulți 
ani Ia Tirgoviște și stabilitatea 
formației. în sprijinul acestui 
al doilea argument, să dăm a- 
mănuntul că linia de fund 
Gheorghe, Ene, Alexandru, Pi- 
taru a jucat, în această alcă
tuire, 33 de etape, modificarea

ACTUALITĂȚI
a ȘT. COVACI ȘI c. CERNA- 

IANU, LA LONDRA. Cum am 
mal anunțat, în aceste zile se 
desfășoară la Londra un colocviu 
internațional la care' au fost in
vitați toți antrenorii echipelor 
naționale din Europa. Tema dez
baterilor : relansarea tehnicii pe 
baza unor criterii noi, modeme. 
La acest colocviu participă și 
Ștefan Covaci și Constantin Cer- 
năianu. ștefan Covaci, antreno
rul principal al echipei noastre 
reprezentative, va susține unul 
din referatele colocviului, intitu
lat „Alegerea și experimentarea 
testelor tehnice".

a ION IONESCU LA U.T.A. 
Fostul antrenor al echipei C.F.R. 
Timișoara, Ion Ionescu, va acti
va, incepînd din sezonul viitor, 
la divizionara „A" U.T.A. inlocu- 
indu-1 pe Cicerone Manolache, 
care, după toate probabilitățile 
va reveni la Timișoara, la con
ducerea tehnică a U.M.T.

• CONSFĂTUIREA CU ANTRE
NORII DE LA CENTRELE DE CO
PII ȘI JUNIORI. Toți antrenorii 
care iși desfășoară activitatea la 
centrele de copii șl juniori vor 
fi prezenți între 12-14 iulie la 
Deva, localitate unde va avea loc 
o consfătuire. Se va analiza ac
tivitatea la nivelul centrelor șl se 
vor da unele indicații care vizea
ză îmbunătățirea metodelor de 
Instruire.

• CUPA F.R.F. LA JUNIORI. 
Rezultate înregistrate în grupa 
de la Baia Mare : Maramureș 
— Arad 2—2, Sălaj — Cluj-Na- 
poca 2—0, Satu Mare — Bistri
ța Năsăud 2—2, Timiș — Bi
hor 2—0. Seriile au fost cîști- 
gate de echipele județelor Arad 
și Timiș, care își vor disputa 
finala. (V. Săsăranu-coresp.).
• 200 DE ECHIPE DE MINI- 

FOTBAI, ÎN ÎNTRECERE. In 
cadrul Daciadei se va desfășura 
în județul Mureș o mare com
petiție la care vor participa 
peste 200 de echipe de minifot- 
bal.

ei intervenind doar 
în ultima etapă, !a 
Rm. Vîlcea, din 
cauză că 3 din 
componenți au a- 
cumulat 3 cartona
șe galbene.

Să mai notăm că 
atunci cînd in ca
drul lotului au a- 
părut acte de in
disciplină, ele au 
fost tratate cu 
principialitate și 
fermitate, mergin- 
du-se pînă la scoa
terea din lot a ce
lor care au comis 
grave abateri, chiar 
dacă echipa ar fi
avut poate nevoie 
de aportul lor teh
nic (cazul portaru

lui Coman, al mijlocașului E- 
nache, al extremului dreap
ta Niță).

Din punct de vedere tehnic, 
antrenorul Nicolae Proca apre
cia, într-o discuție pe care am 
avut-o recent, că echipa a în
registrat un progres și că, de 
asemenea, a crescut capacitatea 
de efort a jucătorilor, forța lor 
de angajare.

La succesul final al „acțiunii 
de promovare" au contribuit, 
desigur, și iubitorii fotbalului 
din oraș (prezenți în mare nu

măr alături de echipă, atit la 
jocurile acasă cit și în depla
sare), după cum nu trebuie să 
uităm sprijinul larg acordat de 
organele locale, municipale și 
județene.

în cursul acestui an, C.S. 
Tîrgoviște și-a amenajat un 
nou sediu, cu cantină și un 
mic hotel pentru sportivi. La 
stadionul orașului sînt în curs 
de desfășurare lucrări de extin
dere a tribunelor, care deocam
dată cuprind aproximativ 13 000 
de locuri.

Proiecte de viitor ? O temei
nică pregătire a sezonului care 
va începe în august, comple
tarea lotului (în principal, cu 
elemente locale) și... o prezen
ță cît mai bine marcată (și 
mai îndelungată...) în prima 
divizie.

Radu URZICEANU



Campionatele naționale fie atletism ale juniorilor I ZILE DE „VARĂ FIERBINTE"
ADRIAN PR0TEASA-2,14m LA ÎNĂLȚIME PENTRU TENISMANII NOȘTRI

POIANA BRAȘOV, 7 (prin 
telefon). Performerul primei 
zile a campionatelor naționale 
de atletism ale juniorilor mari 
a fost bucureșteanul Adrian 
Proteasa (Șc. sp. Steaua — an
trenor Victor Cincă), învingător 
la săritura în înălțime cu 2,14 
m, cifră care reprezintă un nou 
record al categoriei de vîrstă 
(v.r. : 2,13 m). El a încercat 
apoi doborîrea recordului de 
seniori, cerînd 2,18 m, dar a ra
tat. Nu a reușit acum, dar a 
dovedit resurse pentru a-și 
realiza intenția chiar în acest 
sezon.

Celelalte probe ale zilei au 
furnizat cîteva dispute intere
sante, dar rezultatele nu se ri
dică la un nivel deosebit. No
tăm ca surprinzătoare victori
ile izbutite de juniorii II Cris
tina Cojocaru la 400 m.g. (cu 
record) și Petru Levițchi la
1 500 m in fața favoritului V. 
Cojan.

Rezultate. FETE : 190 m : Otilia 
Șomănescu (Șc. sp. Steaua) 12,03 , 
Minodora Pluteanu (Șc. sp. Dră- 
gășani) 12,24 Nicoleta Glogovețan 
(Șc. sp. Mediaș) 12,42 ; 400 m : 
Eugenia Baciu (C. S. Brăila) 55,15, 
Daniela Mita Mitra (L.C.E.A. 
Cîmpulung Muscel) 56,55 , Ecate- 
rima Viland (Șc. sp. Sighetu Mar- 
mației) 57,62 ; 1 500 m : Maria
Radu (Lie. N. Bălcescu Craiova) 
4:33,2 , Corina Cătălinoiu (Meta
lul) 4:35,5, Tatiana Bâdeanu (Șc. 
sp. atletism) 4:36,7 ; 400 mg : Cris
tina Cojocaru (Șc. sp. Olimpia 
Craiova) 61,59, rec. junioare H,

SCHIFIȘTI! ROMÂN!
AU PLECAT

LA „REGATA POZNAN"
în cursul zilei de ieri, lotu

rile reprezentative de canotaj 
ale României au plecat în Polo
nia, urmînd să se alinieze sîm- 
bătă și duminică la tradiționala 
..Regată Poznan“. Echipele care 
au făcut deplasarea sînt cele 
feminine de 2 f.c. (Marlena 
Predescu-Angelica Chertic),4+1 
vîsle (Maria Catană, Veronica 
Holman, Felicia Afrăsiloaia, A- 
neta Marin + Elena Giurcă) și 
4+1 rame (Georgeta Mașca, 
Florica Petcu, Elena Avram, 
Carmen Constantinescu 4- Ele
na Giurcă) și cele masculine de
2 f.c. (Simion— Gali), 2+1 (Bu- 
larda, Ceapura + Lovrenschi) 
și 4 rame f.c. (Albeș, Grume- 
zescu. Popa, Chihaia).

„REGATA SNAGOV“
(Urmare din pag. 1)

O victorie aplaudată a obți
nut și echipajul Maria Cozma 
— Nastasia Buri în proba de 
caiac dublu 500 m. Rezultate: 
1. România 1:52,0 ; 2. Româ
nia (Orlov — Nichitov) 1:54,8; 
3. România (Moldoveanu — 
Ivascenco) 1:55,2 ; 4. R.D. Ger
mană (Eberl — Schlegel) 1:55,7.

în ultima finală a zilei, proba 
de K4—1800 m, victoria a re
venit echipajului Dragulschi — 
V. Simiocenco — Bartolomeu — 
Eșanu. Cei patru sportivi au 
realizat o bună cursă tehnică, 
învingînd pe ultimii metri. Re
zultate : 1. România 3:08,1; 2. 
România (Zafiu — M. Simio
cenco — Dîba — Simon) 3:08,4 ; 
3. România (Sisoi — Soare — Pa- 
macai — Ștefan) 3:08,8; 4.
U.R.S.S. (Timpala — Brisik — 
Prekupov — Kubarev) 3:10,3.

Astăzi de la ora 9 (serii) și 
de la ora 16,30 (finale) in pro
bele pe distanța de 500 m.

Tn momentul plecării sale spre New 
’York, unde urma să facă parte din echipa 
Cosmos, Franz Beckenbauer, idolul iubi
torilor de fotbal din R. F. Germania, că
pitanul reprezentativei acestei țări yi al 
celebrei Bayern Milnchen, a făcut unele 
declarații neașteptate, afirmtnd că în fot
balul vest-german dopajul a devenit o 
practică obișnuită. Afirmațiile sale au sttr- 
nit polemici in diverse țări occidentale, tn 
Franța, de pildă, revista „PARIS-MATCH" 
a efectuat o anchetă cu titlul : „Și fin 
Franța ce se întâmplă ?*, publictnd opiniile 
a doi antrenori de fotbal. Primul (Just 
Fontaine), deși mărturisește că a întâlnit, 
izolat, jucători dopați in fotbalul francez 
sau prin alte țări, nu crede tn generali
zarea unei astfel de practici . Al doilea 
face, în schimb, declarații revelatoare. 
Tocmai din acest motiv, ascunde iden
titatea. Iată, în continuare, cîteva extrase, 
intitulate sugestiv de chiar revista pari
ziană : „Revelațiile unul antrenor occi
dental".

Acum 25 de ani, înaintea unul meci, Ia 
intrarea în vestiare, se spunea jucătorilor : 
„Haideți, stringeți elasticele, ridicați jam
bierele. O să le arătăm celor de la Racing 
că știm să jucăm mai bine ca ei“. în pre
zent însă totul s-a schimbat. Nu mal este 
suficient să ridici jambierele. Trebuie să

scoți siringa I Nu doresc să se amintească 
numele meu. Singurul lucru pe care-1 pot 
spune este acela că sînt 15 ani de cînd am 
carnetul de antrenor ; am fost de 13 ort 
Internațional. Pe vremea mea, cînd jucam

Dl IA ÎNCURAJARE IA SERINGA...
Declarațiile revelatoare ale unui

antrenor de fotbal din Franța, publicate
de revista „Paris-Match"

la Colombes împotriva Austriei sau cînd 
disputam finala Cupei Franței, băieții se 
drogau cu „vorbe”, cu încurajări. LI se 
spunea că sînt cel mai buni.

tn continuare, Interlocutorul amintește 
cititorilor revistei ,,Parls-Match“ cd ji pe 
vremea lui existau diferite mijloace de a

face si crească randamentul jucătorilor 
pentru un med mat important. Diferite 
alifii pentru masa), exerciții speciale de 
respirație, metode mai puțin obișnuite de 
„încălzire". Dar toate acestea foloseau mai 
mult pentru eliminarea „blocajelor psi
hice".

In momentul de față antrenez un club 
din divizia secundă, oonttnud tehnicianul. 
Supraveghez, de asemenea, pregătirile ju
niorilor șl copiilor. Sînt obligat să fac șl 
pe polițistul. In flecare miercuri fac Ins
pecție. Ml s-a urlt să-ml privesc băieții 
drept tn ochi, să le depărtez pleoapele, cu 
două degete, pentru a vedea dacă sînt sau 
nu într-un stadiu normal.

Vorbind despre efectele dopingului, auto
rul acestor declarații precizează : Este o 
adevărată dinamită. Poți să urci pe pereți. 
Te simți pur șl simplu propulsat. Lucid, 
cu reflexe de pisică. Numai că a doua zi 
ai gura amară șl o stare de slăbiciune, cu 
tremurăturl. Fără să mal socotim că. cu 
timpul, riști să-țl crape aorta. Ce să le 
spui băieților care „se Înțeapă” : „Nu e 
bine 7 Vă faceți rău I O să vedeți voi cînd 
o să fiți bătrînl I” Nu-1 Interesează șl par 
plictisiți. Ar trebui să-l oprim pe băieți 
să intre la vestiare în timpul pauzei pen
tru a-1 împiedica de fapt să se... „reîn- 
carce” (n.n. dopeze).

Tamara Deliu (Șc. sp. Olimpia) 
62,92, Elena Sandu (Șc. sp. Steaua) 
63,58 ; lungime : Margareta Fodor 
(C. S. Brăila) 6,11 m, Iolanda Pa- 
chițu (Lie. 2 Iași) 5,82 m, Gabriela 
Pustianu (Șc. sp. Focșani) 5,73 
m ; disc : Elena Anghel (L.C.E.A.) 
47,96 m, Maria Badea 46,84 m, Eva 
Oprea (Șc. sp. Brașovia) 40,98 m ; 
4 X IM m : Lie. N. Bălcescu Cra
iova 48,81, L.C.E.A. 49,15, Viitorul 
București 50,39 ; BĂIEȚI : 100 m : 
Constantin Ivan (Șc. sp. Mediaș) 
10,83, N. loniță (L.C.E.A.) 10,90,
D. Drâgol (Metalul Hunedoara) 
10,98 ; 400 m : Sorin Monoranu 
(C. A. Roman) 48,98, E. Grecescu 
(Dinamo) 49,23, V. Dumitrașcu 
(Tînărul petrolist Cîmpina) 49,5« ; 
1 300 m : Petru Levițchi (Lie. 2 
Iași) 3:57,1. V. Cojan (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 3:57,4. FL Măndolu 
(L.C.E.A.) 3:58,0 : 110 m.g. : Ste- 
lian Fioro-iu (L.C.E.A.) 14,76, M. 
Bogdan (Șc. sp. atletism) 14,81, I. 
Olteanu (L.C.E.A.) 14,91 ; 2 000 m 
obstacole : Constantin Constantin 
(Șc. sp. Unirea Iași) 5:52,4, I. 
Dragomir (Șc. sp. atletism) 5:57,0. 
4 x 100 m : L.C.E.A. 42,24, rec. 
de club. Lie. 1 București 43,47,
C. A.S.U. Timișoara 43,68 ; înălți
me : Adrian Proteasa (Șc. sp. 
Steaua) 2,14 m — rec., L. Maftel 
(Lie. 2 Iași) 2,11 m, N. Albu Aron 
(Lie. 3 Brașov) 2,11 m ; prăjină : 
Iulian Grumăzescu fC.S.M. Iași) 
4,70 m, C. Halichias (Șc. sp. Plo
iești) 4,50 m, G. Neagoe (C. S. 
Școlar) 4,50 m ; triplusalt : Llvlu 
Andrei (Șc. sp. Deva) 15,59 m, M. 
Mihail (Lie. N. Bălcescu Craiova) 
15,40 m. C, Alupei (St. roșu Bra
șov) 14,85 m ; greutate : Sorin Ti- 
rlchiță (Șc. sp. atletism) 14,39 m,
D. Grasu (L.C.E.A.) 14,15 m ; su
liță : Dan Văcaru (C. A. Roman) 
64,14 m, D. Negoiță (C. A. Bol
dești) 53,14 m, E. Florolu (C. S. 
Brăila) 61,94 m.

VI. MORARU
• ILEANA SIL AT — 2:36,3 LA 

1 iXTO M ! Participind in afiara con
cursului ba o cursă de 100*0 m, 
Ileana Sillad. (Metalul București) a 
stabilit un nou record național pe 
această distanță — necLasică — cu o 
performanță excelentă : 2:36,3
(v.r. : 2:39,0 — Natalia Mărășesou).

ROMÂNIA (tineret) - GRECIA
9 - 3, LA POLO

ATENA 7. — în cadrul tur
neului internațional de polo pe 
apă de la Salonic echipa de ti
neret a României a învins cu 
scorul de 9—3 formația Greciei. 
Alte rezultate : R. F. Germania 
— Canada 7—4 ; Polonia — 
Cehoslovacia 7—6.

Memorialul de $an Mihail Sadorcanu

MAEȘTRII INTERNAȚIONALI 
ÎNCEP SĂ SE IMPUNĂ

în turneul internațional de 
șah de la Iași, cu excepția tînă- 
rului Foișor și a lui Cojocaru, 
concurenții români se află prin
tre fruntașii clasamentului, deși 
au avut de înfruntat in prime
le zile de joc cîțiva dintre cei 
mai redutabili concurenți străini, 
cu mare experiență în compe
tiții dificile.

Runda a patra, disputată 
miercuri după amiază, a per
mis maeștrilor internaționali 
Popov (Bulgaria) și Szmetan 
(Cehoslovacia) să se distanțeze 
la o jumătate de punct de cei
lalți urmăritori, după ce au ciști- 
gat, cu piesele negre, partidele 
cu Cojocaru și respectiv Harit- 
ver, doi jucători care par de 
pe acum depășiți de forța con
cursului. In această rundă, par- 
tiaele^Bielczyk — Stanciu, Ker- 
tesz — Botez și Foișor — Gum- 
rukcioglu s-au încheiat la ega

0 Bogat „afiș" al Balcaniadei de la București • Ne 
vizitează Mima Jausovec 9 Start bun al Florenței Mihai 
la Baastad @ Reprezentativele României în competiții 

de juniori
„Vara fierbinte" a tenismani- 

lor români nu și-a stins încă 
văpaia. Primele noastre rachete 
sînt angrenate — în cursul lu
nii iulie — într-o importantă 
serie de competiții, de diverse 
calibre și în diferite părți ale 
lumii. Meciul Franța — Româ
nia pentru „Cupa Davis", pro
gramat intre 22 și 24 iulie la 
Paris, dar și Balcaniada — care 
începe miercurea viitoare în 
Capitală — polarizează atenția 
iubitorilor noștri de tenis.

Spectatorii bucureșteni vor 
avea ocazia să urmărească re
editarea finalei feminine de la 
Roland Garros, care opunea pe 
jucătoarea româncă Florența 
Mihai cunoscutei campioane 
iugoslave Mima Jausovec, deți
nătoarea titlului continental. A- 
ceasta, bineînțeles, dacă sorții 
întrecerilor balcanice le vor a- 
duce din nou față în față. An
trenorul lotului feminin, Aurel 
Segărceanu, n-a avut dificul
tăți în stabilirea formației Româ
niei, în care vor evolua echi
pierele noastre de bază Virgi
nia Ruzici și Florența Mihai. în 
plus, s-a dat o șansă de a se 
distinge și tinerei Elena Po
pescu, înscrisă alături de cele 
două titulare.

Partide atractive sînt hărăzi
te Ia această Balcaniadă și bă
ieților noștri. în absența lui 
Ilie Năsțase și Ion Tiriac —

PHILIPPE CHATRIER
NOUL PREȘEDINTE AL F.I.L.T.

HAMBURG, 7 (Agerpres). — 
Cu prilejul congresului Fede
rației internaționale de tenis 
(F.I.L.T.), care se ține la Ham
burg în aceste zile, Philippe 
Chatrier (Franța), publicist, fost 
jucător de „Cupa Davis" a fost 
ales președinte al acestui for 
sportiv, pe o perioadă de doi 
ani. Philippe Chatrier succede 
în această funcție lui Dereck 
Hardwick (Anglia). A mai can
didat și Sam Malles (S.U.A.).

litate, în timp ce intîlnirile 
Vaisman — Marcovici și Bellon 
— Szilagyi s-au întrerupt.

In clasamentul provizoriu con
duc acum Popov și Szmetan, 
ambii cu cite 3 puncte, urmați 
de Vaisman (1), Bellon (1) 2'/i, 
Kertesz, Bielczyk 2*/i, Botez (1), 
Stanciu 2, Gumrukcioglu l*/i, 
Foișor (1), Szilagyi (1) 1, Cojo
caru (1) %, Marcovici (2) și Ha- 
ritver 0 puncte.

Dacă Bellon stă ceva mal slab 
în partida întreruptă cu Szi
lagyi, în schimb Vaisman are 
cel puțin șanse de remiză în 
întrerupta sa cu Marcovici, ceea 
ce evident îl va aduce pe pri
mul loc, alături de' Popov și 
Szmetan. Dealtfel și Botez are 
aceleași șanse, dacă la analiza 
de acasă va găsi calea de cîștig 
in partida cu Foișor, pe care 
nu a încheiat-o încă. 

care se află într-o perioadă de 
odihnă —, antrenorul Constan
tin Năstase s-a fixat asupra 
următorului „trio" : Dumitru 
Hărădău, Traian Marcu și Ma
rian Mirza. Acestora 11 se oferă 
o bună ocazie de afirmare. Cu 
atit mai mult cu cit pe listele 
de participant! din celelalte țări 
balcanice se află numeroase 
nume cu rezonanță in lumea 
tenisului. Astfel, echipa Iugo
slaviei va avea în frunte pe 
vicecampionul național Dragan 
Savici. Din formația Greciei nu 
va lipsi multiplul campion elen 
Nikos Kalogheropoulos. Iar Bul
garia prezintă două formații 
puternice, din care se remarcă 
Diana Moskova, Liubka Radko- 
va, Liuben Ghenov, frații Boji- 
dar și Matei Pampulov.

★
•între timp, Florența Mihai a 

luat startul în campionatele In
ternationale de tenis ale Suedi
ei, care se desfășoară la Baastad. 
Ea a învins-o cu 6—4, 6—0 pe 
Jackio Fayter (nr. 5 în clasa
mentul federației engleze de spe
cialitate). în alte partide din pri
mul tur, s-au înregistrat rezul-

CEI MM BUNI HALTEROFILI JUNIORI 
DIN LUME SE ÎNTREC LA SOFIA

Sala „Sofia" din capitala Bul
gariei va găzdui, între 9 și 17 
iulie, cea de a treia ediție a 
campionatului mondial de hal
tere pentru juniori (decemîn- 
du-se paralel și titlurile euro
pene), Deși întrecerile încă nici 
nu au început, competiția a în
registrat de pe acum două noi 
recorduri : numărul de țări par
ticipante — 36 din 5 continente 
și numărul de concurenți la 
start — peste 230 ! Aceste cifre 
marchează însemnate creșteri 
dacă le comparăm cu cele de

lol seara, lotul nostru de 
juniori a plecat spre Sofia, 
avînd următoarea componență: 
C. Cocioran ți I. Bălaț (cat. 
muscă); C Mateeș ji M. Tuli 
(cot. cocoț); E. Chivu (cat. 
pană); N. Țuțuianu (cat. ts- 
joară); S. Klimov ft T. Kis- 
kalo (cat. semlmijtocîe); P. 
Dumitru (cat. mijloci»), L Va
lii. (cat. semigrea). Antreno
rii lotului sint T. Romen fi 
L lonescu.

la edițiile anterioare : la Mar
silia, în 1975, au luat parte 142 
de halterofili din 32 de țări, iar 
anul trecut, la Gdansk — 163 
de concurenți din 29 de țări.

La Sofia vor evolua cu echi
pe complete : Cehoslovacia, 
Grecia, Polonia, România, 
R.D.G., Ungaria, U.R.S.S., S.UA 
și Bulgaria. După părerea spe
cialiștilor, halterofilii sovietici 
și bulgari, clasați pe primele 
două locuri la ultima ediție, 
rămln și acum principalii pro
tagoniști la titlul pe echipe.

Consultind listele cu numele 
concurențllor la actualul cam
pionat, constatăm o participare 
valoroasă. î» formația sovieti
că, in afară de campionul eu
ropean V. Gruzdev (cat. 82,5 
kg), sînt incluși halterofili con- 
sacrați ca G. Limenciuk și S. 
Arasciolov (cat. 100 kg), P. Șiv-

țațele : Mary Struthers (S.U.A.) 
— Gail Lovera (Franța) 6—2, 
6—2 ; Lela Forood (S.U.A.) — 
Helena Anliot (Suedia) 7—6, 
4—6, 6—1 ; Glynîs Coles (An
glia) — Linda Mottram 1—6, 
6—4, 6—4, Ingrid Bentzer (Sue
dia) — Patricia Medrado '(Bra
zilia) 7—6, 3—6, 7—6. La mas
culin : Warwick (Australia) — 
Soler (Spania) 7—6, 6—1 ;
Mottram (Anglia) — Kronk 
(Australia) 6—1, 6—0 ; Zuga- 
relli (Italia) — Phillips Moora 
(Australia) 7—5, 6—1.

★
Un alt start apropiat este a- 

cela al junioarelor noastre. La 
actuala ediție a tradiționalei 
competiții internaționale dotată 
cu „Cupa Annie Soisbault", re
prezentativa țării noastre va e- 
volua — la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni — în grupa zonală de 
la Overpelt (Belgia), alături de 
formațiile R.F. Germania, Bel
giei, Canadei și Suediei. Au fă
cut deplasarea următoarele ju
cătoare : Lucia Romanov, Maria 
Romanov și Gabriela Dinu. E- 
chipa este condusă de antre- 
noarea Ecaterina Roșianu.

„Cupa Galea" pentru echipe 
de juniori, cu una din fazele 
semifinale la București (19—24 
iulie), completează acest bogat 
program al tenisului de perfor
manță în zilele ce urmează.

Radu VOIA

cin (cat. 90 kg). La categoriile 
superioare, R. D. Germană va 
prezenta concurenți cu serioa
se pretenții la medalii : D. 
Janel (cat. 90 kg), R. Wisuwa 
(cat. 100 kg) — care a totali
zat recent la cele două stiluri 
330 kg, și A. Witzka (cat. +100 
kg) care a reușit în acest an 
să amelioreze recordurile mon
diale de juniori deținute de G. 
Bonk. Sub conducerea antreno
rilor I. Ivanov, Z. Koev și G. 
Karușkov, halterofilii bulgari se 
pregătesc intens. Campionul 
mondial la cat. 60 kg, S. Di
mitrov, manifestă și în pre
zent o formă sportivă foarte 
bună, ca și recordmanul 
european (cat. 67,5 kg) I. Rusev, 
și B. Drăndarov, medaliat cu 
bronz la Marsilia și cu argint 
la Gdansk, la cat. 110 kg.

TOMA HRISTOV
Sofia, iulie 1977

TELEX
ATLETISM a La Koblenz (R.F.G.).' 

la înălțime — Rolf Bei'lschmick (R. D. 
Germana) 2,30 m (record național), 
armat de Istvan Major (Ungaria) — 
2,18 m fi Jacek Wszo-la (Polonia)
— 2,15 m. La sutâțâ — Miklos Nemeth 
(Ungaria) — 91,94 m la masculin fi 
Ruth Fuchs (R.D.G.) - 66,88 m 
la feminin. > La Stockholm, 400 m
— Alberto Judntorena 45,40; 1 500 m
— Takashi IshH 3:40,4; înălțime — 
Stones (S.UA) 2,28 m.

BASCHET a La Budapesta, meciul 
amical dintre selecționatele de ji*> 
nioare ale Ungariei ?i României s-a 
încheiat cu 73-71 (49-35) in favoa
rea gazdelor. Coș gete na echipei ră
mâne — Elena Filip (21 p).

FOTBAL a In prima semifinală a 
C.M. pentru juniori. Mexic — Bra
zilia 5—3 (dupâ loviturile de la 11 m) 3 
la sfîrși-bul timpului regulamentar sco
rul era de 1—1. In a doua semifinală 
se vor întîlni U.R.S.S. și Uruguay.

GIMNASTICA a La Londra s-a des
fășurat dubla întâlnire amicală dintre 
selecționatele masculine șl feminine 
ale Angliei șt R. P. Chineze. In am
bele meciuri sportivii chinezi au ob
ținut victoria: 274,20-264,55 p la mas
culin și 186,40-183,65 la feminin.

NATAȚÎE A La Leipzig, în campio
natele R. D. Germane, la 100 m 
liber — Barbara Krause 55,86 (cea 
mai buna performanță mondială a 
sezonului); 100 m liber (m) — Roger 
Pyttd 52,24; 400 m mixt (f) - Uk 
rike Tauber 4:46,36 (cel mai bun re
zultat mondial al sezonului) a In 
campionatele U.R.S.S. la Dneprope
trovsk: 800 m liber — Valentin Pa
ri nov 8:11,82 (record european).

ȘAH a Partida a 3-a: Korcinol — 
Polugaevski, contând pentru semifi
nalele turneului candidați lor, s-a în
trerupt dupâ 40 de mutări. Korcinol 
conduce cu scorul de 2—0. a In run
da a 9-a a turneului de la Lenin
grad: Mariotti — Beliavskl 1—0; Ro
mâniți» — Gheorghiu 1—0; Kneze- 
vîci — Karpov, Balașov — Smejkal, 
Garcia — Taimanov, Ribly — Kuzmin, 
Smîslov — Kocîev - remiză. în cla
sament conduce Romanișin 6 p (1). 
urmat de Taimanov — ă’/s p. Tal — 
5 p (1), Kociev — 5 p; Florin Gheor
ghiu totalizează 3fA p.

VOLEI a l-a Berlin și Potsdam, în 
turneu masculin: reprezentativa stu
dențească a U.R.S.S. — selecționata 
secunda a României 3—1 (—13, 10,
8, 14); R.D.G. (A) - R.D.G. (B)
3—0; Cehoslovacia — Ungaria 3—2; 
mal participa Japonia.
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