
Gum ne pregătim, la ce aspirăm?
*****
lOl „GAUDTAMDS IGIIUR

SĂ FIE CÎNTÂT DE CÎT MM MULTE ODI
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI...

cîteva zile 
termenului 
înscrierilor, 
și pe pro-

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

' Mai sînt doar 
pînă la încheierea 
de nominalizare a 
pe ramuri sportive
be, la cea de a VIÎI-a ediție 
— din seria nouă — a Uni
versiadei de vară care va fi 
găzduită de Sofia în perioada 
17—28 august. Deși nu există 
încă certitudini depline legate 
de numărul și mai ales de nu
mele unora dintre viitorii com
petitori ai Jocurilor mondiale 
universitare, totuși se dă ca 
sigur faptul că la întreceri vor 
ii prezenți reprezentanți a pes
te 90 de țări, mai multe decît 
acum un an, la J.O. de la 
Montreal ! Chiar și numai a- 
cest amănunt vorbește de la 
sine despre amploarea, cu to
tul deosebită, pe care o vor 
avea competițiile din capitala 
Bulgariei. Pină la 10 iulie, de 
pildă, fuseseră înscriși 3945 de 
concurenți, dintre care 1557 fe
te. Pentru a putea aprecia mai 
bine acest detaliu vom reamin
ti că, în 1973, la Moscova, la 
ediția precedentă a Universi
adei, au fost prezenți 2703 
sportivi din 72 de țări.

Cunoscînd și faptul 
startul concursurilor din 
celor 8 ramuri sportive 
afla numeroși sportivi valoroși, 
între care mulți campioni olim
pici și mondiali, recordmani ai 
lumii și ai diferitelor continen
te, ca și un număr mpre de 
sportivi tineri, dornici să cu
cerească acum consacrarea in
ternațională, apare cit se poate 
de clar cadrul general al în
trecerilor de la Sofia, care con
stituie anul acesta cca mai

că la 
cadrul 
se vor

importantă manifestație a spor
tului mondial.

La un an de la Olimpiada 
canadiană, la care reprezentan
ții sportului românesc au avut 
o comportare remarcabilă, U- 
niversiada reprezintă acum 
pentru ei un nou prilej, foarte 
important, de confirmare a u- 
nor reușite, o bună ocazie de 
întărire a 
se bucură 
mișcarea 
noastră.

Pină la 
siadei n-a 
lună, mai 
zile ! Studenții noștri sportivi, 
selecționați dintre cei mai buni 
din întreaga țară, au desfășu
rat, de mai multe luni, o pre
gătire atentă, responsabilă, pen
tru o participare de calitate la 
această competiție care, prin 
amploarea și tăria ei, repre
zintă, de fapt, în acest an, o- 
biectivul nr. 1 al sportului nos
tru de performanță.

Dealtfel, obiectivul principal 
al reprezentanților noștri este 
acela de a obține cel mai bun 
rezultat posibil, de a se auio- 
depăși în întrecere cu atîția și 
atiția mari campioni de pretu
tindeni, de a fi în număr cît 
mai mare în lupta pentru me
daliile și titlurile de 
mondiali 
competiții • din ultimii 
monstrează clar că 
noștri au capacitatea
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Lotul reprezentativ de fotbal s-a reunit la București

IERI A ÎNCEPUT „MOMENTUL DOI ARGENTINA"
prestigiului de care 
azi, în toată lumea, 
sportivă din țara

dcschidcrca Unîver- 
mai rămas nici o 
precis doar 26 de

universitari.
campioni 

Marile 
ani de- 
sportivii 

să lupte

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 6-a)

# Selecționații au efectuat un minuțios control medical
# Excelentă stare de spirit ți de sănătate printre inter
naționalii noștri • „Tricolorii" pleacă astăzi la Poiana 
Brașov 0 Trei meciuri de antrenament în săptămîna

viitoare
Lotul reprezentativ de fotbal 

a atacat, ieri dimineață, actul 
doi al calificărilor pentru tur
neul final din Campionatul 
mondial, partidele din sezonul 
de toamnă. Așa cum se proce
dează la orice început de ac
țiune, o amănunțită și variată 
vizită medicală a reprezentat 
punctul prim al programului de 
pregătire. în bine utilatele ca
binete ale Centrului de medici
nă sportivă au intrat, pe rînd, 
efectuînd un complet circuit de 
verificări, următorii componenți 
ai lotului :

portari : CRISTIAN. MORARU, 
WINDT;

fundași : CHERAN, ANGHE- 
LINI, SATMĂREANU II. SA- 
MEȘ, MEHEDINȚU, ȘTEFA- 
NESCU, VIGU

mijlocași : DUMITRU, RO- 
MILĂ, BOLONI, iordAnescu, 
BĂLĂCI ;

atacanți : CRIȘAN, DUDU 
GEORGESCU, C. ZAMFIR, 
IIAJNAL.

Nu s-a prezentat, din motive 
obiective (solicitări profesiona
le) Dănilă, dar este probabil ca 
ei să se alăture celorlalți ju-

Pregătirea propriu-zlsă a în
ceput ieri după-amiază, cînd 
„tricolorii" au efectuat un an
trenament de acomodare pa 
unul dintre terenurile anexă ala 
complexului sportiv „23 Au
gust". Voia bună și pofta da 
lucru n-au lipsit, așa că atît 
vicepreședintele F.R.F. și antre
norul . echipelor naționale Ștefan 
Covaci, cit și secundul său. 
Constantin Cernăianu, s-au de-

NOI SUCCESE ROMANEȘTI

MARIA NECȘE A CUCERIT
MEDALIA DE BRONZ LA TENIS DE MASA
• Voleibalistele românce și-au asigurat medalii dc bronz

• Echipa de volei masculin a (arii noastre s-a calificat in semifinale
edițiiDe la o 

a Jocurilor 
interesante, 
năm noi succese românești, care vin să îmbo
gățească palmaresul lotului reprezentativ la a- 
ceastă competiție. Voleibalistele au întrecut 
(fără să cedeze vreun set) pe fosta cîștigătoare 
a turneului din 1973, formația 
sigurîndu-și medalii de bronz,

zi la alta întrecerile actualei 
Mondiale ale Surzilor sînt tot mai 
Și spre satisfacția noastră consem-

Danemarcei, a- 
pe care vor în-

cerca să le 
un nou succes - 2—0 cu Cehoslovacia 
înscris, ca și la ediția trecută, printre semifina- 
liste, dar meciul lor următor, cu selecționata 
Uniunii Sovietice, actuala deținătoare a titlu
lui, se anunță dificil. In sfîrșit, păstrind tradiția 
succeselor anterioare, Maria Necșe a obținut 
medalia de bronz în concursul de tenis de masă 
dominat de sportivii niponi.

schimbe în argint. Fotbaliștii, după 
s-au

„Ciclistul" Sătmăreanu II pedalează de 
tele Centrului de medicină sportivă 

cători selecționați în zilele ur
mătoare. Reapariții : Moraru și 
II a j nai.

_ Supravegheați îndeaproape de 
către medicul lotului, dr. Dumi
tru Tomescu. selecționații au 
fost supuși unui complex con
trol. Datele acestei verificări. în 
care numărul kilogramelor-greu- 
tate a avut o pondere însemna
tă, vor reprezenta pentru me
dicul lotului elementele deter
minante în gradarea efortului în 
întreg procesul de antrenament 
care urmează.

zor in... unul din cabine- 
Foto : V. BAGEAC

clarat mulțumiți de starea da 
start a lotului.

în cursul acestei dimineți, se
lecționații se vor deplasa la 
Poiana Brașov, unde se va des
fășura. pină la 3 august, un 
intens și variat program de 
pregătire. Sînt prevăzute și cîte 
trei antrenamente pe zi, astfel 
ca revenirea la potențialul nor
mal să se producă cît mai re-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. a 7-a)

ln finala grupei europene A a „Cupei Jhivls"

VOLEI : FORMAȚIA 
NOASTRĂ A ÎNVINS 

CAMPIOANELE 
MONDIALE

a
într-un

Reprezentativa feminină 
României a întîlnit 
meci decisiv Danemarca 
campioană mondială la ediția 
precedentă — învingătoarea ur- 
mînd să intre în posesia me
daliilor 
românce 
ațacînd 
nic, și 
tuturor, , _ ________  a_____
set la 12. în următoarele două, 
au jucat din ce în ce mai bine 
și adversarele au fost nevoite 
să cedeze din nou, la 5 și la 
9. Prin această victorie (3—0) 
reprezentantele noastre și-au 
asigurat medaliile de bronz pe 
care astăzi (în sala Olimpia, la 
ora 10,30, cînd întîlnesc for
mația S.U.A.) încearcă, printr-o 
Victorie, să le schimbe în 
medalii de argint.

Iată și formația (antrenată 
de Georgeta Golubovici) care 
ieri a 
dială : 
Nicola, 
terina 
rescu,

TENIS
RJI ALE SPORTIVILOR 

NIPONI

de bronz. Jucătoarele 
au luptat frumos, 

variat, servind puter- 
astfel, spre satisfacția 
și-au adjudecat primul

învins
Elena
Nadia
Mindru, 

Floarea Cristea.

DE MASA : VICTO-

campioana mon- 
Mihai, Eugenia 

Constantin, Eca- 
Silvia Nico-

Ieri au fost decernate pri
mele titluri în concursul de 
tenis de masă. Avînd evoluții 
meritorii, sportivele românce 
Maria Necșe și Lucreția Stan 
au ajuns pînă în semifinalele 
probei de simplu, unde au fost

locul III in turneul de simpluMaria Necșe

întrecute de adversare mai va
loroase, Wakie Ando (Japonia), 

• noua campioană și, respectiv,
Aranka Implon (Ungaria), fosta 
deținătoare a titlului. în parti
da lor directă a învins Maria

Necșe cu 3—1, care astfel a cu
cerit medalia de bronz, reedi- 
tînd performața Lucreției Stan 
din anul 1969. Competiția mas

(Continuare în pag a 6-a)

C. M. de scrimă din Argentina

ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI
IN FINALA

Finala probei de sabie pe 
echipe din cadrul campionate
lor mondiale de scrimă de la 
Buenos Aires se va disputa în
tre selecționatele României și 
U.R.S.S. în semifinale, sabrerii 
români (Irimiciuc, Pop, Musta
ță, Marin, Nilcă) s-au compor
tat remarcabil, reușind să în
vingă cu 9—3 reprezentativa

CU U.R.S.S
Ungariei.
cîștigat cu 
formația Italiei. Finala 
fășurat în zorii zilei i 
bătă.

După frumoasa lor 
din grupe, în care ; 
gistrat numai victorii,

Echipa U.R.S.S. a 
8—7 întîlnirea cu 

s-a des- 
de sîm-

evoluție 
au înre- 

, situîn-

(Continuare in pag. a 8-a)

DUPĂ PRIMA ZI, FRANȚA

AREA VANS NEAȘTEPTAT: 2-0
Ilie Năstase a decepționat în meciul cu Jauffret
și echipa României se afla în mare dificultate

PARIS, 22, (prin telefon). La capătul primei zile de întrecere, 
echipa de tenis a României este condusă cu 2—0, in meciul pe 
care-1 susține în capitala Franței cu reprezentativa țării gazdă, 
în cadrul Cupei Davis.

Atît Ilie Năstase cît și Dumitru Hărădău n-au putut trece de 
adversarii lor direcți, Franțois Jauffret și, respectiv, Patrick 
Proisy. Dacă pentru al doilea jucător al nostru rezultatul se în
scrie în limitele normalului, pe umerii primului echipier apasă 
responsabilitatea unui rezultat nejustificat de slab. Pentru un 
campion de talia lui Ilie Năstase infringerea suferită vineri pe 
centralul de la Roland Garros în fața Iui Jauffret, mult sub cota 
primului nostru jucător, nu poate avea absolut nici o scuză. Să 
sperăm totuși că in continuare Ilie Năstase se va regăsi, că ală
turi de Ion Tiriac (la dublu) și de Dumitru Hărădău in ultima 
zi, va încerca să răstoarne soarta meciului în favoarea 
noastre ale cărei șanse la
FRANCOIS JAUFFRET - 
NASTĂSE : 3-6, 0-6,

6-3, 6-1 !

ora actuală par compromise.
ILIE

6-4,

Atit de bine a început 
tru Ilie Năstase această 
tidă, atît de clar era dominat 
Jauffret, incit pînă la ultimele 
secvențe ale setului trei ni
meni n-ar fi pus la îndoială 
rezultatul, care se profila net 
în favoarea jucătorului nos
tru. Acesta cîștigase la un 
moment dat 9 ghemuri la rînd 
în fața francezului, care nu mai 
găsea replică. La 4—3 și 40—15 
în acest al treilea set, două 
mingi anodine au rămas în te
renul lui Năstase. Apoi alte 
două — ratări flagrante 
astă-dată — i-au permis

echipei

pen- 
par-

pînâ a- 
ghemul 
o min- 
arbitrul 
terenu- 
fnance-

cu care fusese condus 
tunci. Și să egaleze în 
următor, profitînd și de 
ge acordată gratuit de 
de la linia de fund a 
lui său. Așa a ajuns
zul să conducă, pentru prima 
dată în meci, ca apoi să ră- 
mînă permanent în avans pînă 
la sfîrșit.

Fața jocului s-a schimbat 
total. In timp ce puterile fi
zice și morale îl părăseau pe 
Năstase, adversarul său re- 
născuse. Francezul a jucat din 
ce in ce mai bine, cu mai mult 
curaj, cu mai multă holărire. 
Iar Ilie Năstase era de ncrecu-

de 
lui 

Jauffret să ia înapoi break-ul

Radu VOIA

(Continuare in pag. • 8-a)



PELE? GERSON? TĂCERE

DIALOGUL CAMPIOANELOR
Ce gîndesc campioanele de tenis despre ele însele? Dar despre rivalele lor? întrebări aparent in

discrete, carene introduc în universul isolit, de gînduri și simțăminte, ce animă pe aceste sportive aflate 
în admirația publicului. „Secrete" - mai mult sau mai puțin - pe care Mima Jausovec și Florența 
Mihai ni’le-au împărtășit în convorbiri separate. Dar pe care noi le alăturăm aici, intr-o confrun
tare sinceră de idei, un meci pe terenul opiniilor. Cu atit mai pregnant va ieși în evidență 
paralelismul a două personalități sportive remarcabile și al ipostazelor lor diverse.

MIMA JAUSOVEC
despre Florența Mihai

Recunosc, nu mi-a fost o adversară comodă 
Flory, în finala de la Roland Garros. în primul 
rînd, fiindcă jucam pentru întîia oară cu ea. De 
necunoscut te temi cel mai mult în tenis. Nu 
știi ce fel de mingi iți vor veni de dincolo de 
fileu și trebuie să te adaptezi repede unui joc 
nou. Apoi, eram primă favorită acolo și oarecum 
obligată să cîștig. Ceea ce este totdeauna mai 
greu, decît să asaltezi pozițiile cucerite de alții. 
Așa eram eu acum un an, cînd făceam „surprize" 
învingînd pe Lesley Hunt în finale la Roma și 
Toronto, ca să ajung apoi în rîndul primelor 10 
din lume. Acum, parcă am îmbătrînit deodată 
(n.n. la 21 ani I) și trebuie să mă lupt cu zeci 
de alte tinere pretendente la locurile fruntașe.

Dar să revin la Roland Garros. Acolo, pe te
renurile pariziene, mă afirmam ca junioară, în 
1973, cîștigînd turneul speranțelor. Apoi a venit 
ziua consacrării adevărate, a laurilor turneului 
de senioare. O așteptam pe Florența Mihai în 
finală. Era evident cea mai puternică adversară, 
mai ales după victoria în fața americancei Janet 
Newberry. A jucat bine împotriva mea, frumos. 
Eu eram puțin crispată, ca să nu zic contrariată. 
Am simțit pericolul mărindu-se în setul doi, cînd 
am pierdut tie-break-ul. Dar mi-am recăpătat 
încrederea imediat, văzînd că jocul meu, ..Ia si
guranță", este mai eficace decît mingile „la 
spectacol" ale lui Flory. N-o spun cu răutate, 
dar ca să joci în stil de marc campioană trebuie 
să fii, mai întîi, sigură...

Flory are încă de luptat, în această aspră con
curență, care există în tenisul feminin, pentru a 
ajunge sus. Recentele ei succese sînt un start 
bun, dar adevărata cursă abia începe. îi doresc 
s-o termine cu succes. Regret că n-am putut 
apărea în ultima zi a Balcaniadei de. la Bucu
rești, în meciul cu româncele. O aștept însă pe 
Florența Mihai, ca și pe Virginia Ruzici, la 
Maribor, în august, la campionatele europene. La 
Maribor, orașul meu de baștină, am început să 
joc tenis. Tot aici, urmez cursurile facultății de 
științe economice. Și tot aici vreau să-mi apăr 
cu succes titlul de campioană a continentului, 
cucerit anul trecut în fata Natașei Cimîreva (n.n. 
3—6, 6—2, 7—5 în finală, la Prerov).

FLORENȚA MIHAI
1

despre Mima Jausovec
Știu că Mima a fost, ceea ce se cheamă, un 

„copil-minune" al tenisului. La 14 ani era triplă 
campioană a Iugoslaviei, la categoriile de pionieri, 
junioare și senioare. A avut o ascensiune rapidă, 
așa cum nu au multe jucătoare. Mie mi-a fost 
ceva mai greu. Poate și fiindcă, la noi, concu
rența era mai tare, mă loveam mereu de adver
sare puternice. Cu colegele mele din echipa na
țională, alături de care in 1972 ciștigam „Cupa 
Principesa Sofia" (n.n. camnionatul mondial neo
ficial al junioarelor), am făcut parcă un „pariu" 
pentru anii ce aveau să vină. Cine ajunge mai 
departe ?... Iată, am fost citeodată in urma lor, 
acum am urcat mai sus. Cu rezultatele de la 
Roland Garros și Baastad sînt pe locul 18 în 
clasamentul Marelui Premiu feminin. Mai am 
puțin și intru in rîndurile elitei. Nu e frumos ?

Tenisul este ca un munte pe care urci. Cu cit 
ajungi mai aproape de vîrf, cu atit stîncile pe 
care le ai în față sînt mai greu de trecut. Iar o 
căzătură te aruncă departe, în prăpastie, Gîndi- 
ți-vă. Azi numai în America există 20—30 de 
jucătoare' tinere, foarte talentate, urmînd imediat 
lui Chris Evert. Toate sînt gata să promoveze în 
vîrf. Te lupți cu Janet Newberry sau Terry Hol
laday și știi că ai în față pe eventuala succe
soare a lui Evert. Sigur, nu-ți este ușor.

Ca să fiu sinceră, jocul Mimei Jausovec nu 
este pe gustul meu. E foarte eficace, joacă la 
puncte. Are un stil. îndrăznesc să spun, destul 
de prozaic. Mie îmi place poezia. Nu numai pe 
terenul de tenis. Colegele din sport și cele de la 
facultate (n.n. este studentă in anul III la 
I.E.F.S.) mă tachinează, fiindcă știu că mă ocup 
și cu scrisul versurilor. Poate că o anumită fan
tezie se reflectă și in jocul meu. Dar nu cred că 
e ceva rău. Dacă nu pui puțin sentiment și inspi
rație în partida pe care o susții, ce mai rămîne 
din tenis? Doar lupta pentru ghemuri și seturi... 
Ar fi prea monoton.

Sînt sigură că o voi mai întîlni pe Mima Jauso
vec chiar în acest an. Poate la „europene", poate 
la Universiadă. Sau în septembrie la Forest Hills, 
unde vom fi din nou împreună toate trei. Mima, 
Virginia Ruzici și cu mine.

Rd. V.

De mult un meci de fot
bal, un simplu meci de fot
bal, nu m-a impresionat atit 
de adine ca acela, amplu re
zumat, de la Bello Horizon
te. De cind l-am văzut, de 
cite ori mă gîndesc la el — 
și nu o dată îmi apare în 
minte la cile un colț de 
stradă, așa nitam-nisam, cum 
e cazul cu orice obsesie — 
mă simt peste măsură 
mâhnit, 
punde, 
pilăriei 
că mă 
vuia i 
s-a închis o grădină sau, mai 
rău decît toate, i s-a luat 
mingea de fotbal... Cam așa 
m-am simțit — dacă memo
ria sentimentelor nu mă tră
dează — cînd taică-meu, 
prin 
cite 
prin 
spus 
că dimineață că 
nu are chef să 
mergem după-masă 
pe Venus, la meci. 
Una din cele mai 
profunde enigme 
ale copilăriei mele 
a fost aceasta — 
cum să n-aibă 
om chef de 
meci ?

Acum, enigma copilului din 
mine este cum de a ajuns 
Brazilia să joace un fotbal 
atit 
rul 
mai 
nu
(acasă !) cu Anglia și R.F.G., 
nu 
bit 
să.
șii 
nu 
acest 8—0 cu Bolivia, 
patru goluri din astea 
văzindu-le simbătă 
și ințelegind 
Bolivia (care 
de la Peru — 
toată lumea, 
piardă meciul cu Brazilia...). 
Pentru ochiul competent nu 
contează un 8—0 de antre
nament sau un 1—0 tras de 
păr, ci cum „merg” pasa, șu
tul și ansamblul. Totul e jo
cul, maniera, ce a mai ră
mas din ce a fost. Copile, 
n-a mai rămas nimic ! Jocul 
pare mult mai împleticit de
cit în finala de bronz cu 
Polonia. în '74. Pasele nu 
mai au acea lumină de săr
bătoare, ca în finala nemu
ritoare cu Italia. în ’70. Ni
meni nu mai zboară. toți 
parcă se tirăsc. minați doar

de 
Dacă fotbalul cores- 
la urma urmei, co- 
din noi — pot spune 
simt ca un copii că- 
s-a luat un basm, i

cînd
’39. tare indispus de 
se petreceau 
lume, mi-a 

intr-o dumlni- 
dimineață 
are chef

de tristul gind de a nu pier
de. Gind insuficient pentru o 
mare inspirație. . Nu mai 
există inspirație. Un-doi- 
urile sînt anemice și meca
nice. Tehnica individuală a 
rămas impecabilă, dar e mo
latecă, fără haz, fără cin- 
tecul carnavalelor fastuoase. 
Nu mai e nimic fastuos la 
cei de după Pele. de după 
Gerson, ah. Gerson pe care 
eu îl puneam mai sus decit 
Pele. Joaca e prin ceață. 
Soarele ansamblului e palid 
tot mai palid. Fazele „ne
bune”. ritmurile acelea nu 
infernale, ci păradislace nu 
mai sînt.

Ce s-a intimplat in 7 ani ? 
Nimeni nu mai aduce amin
te de Pele. De Tostao. De 
Gerson. Rivelinho... ? Tăcere. 
Printre

un 
un

de slab ? Nu discut sco- 
cu Iugoslavia, un 0—0 
penibil decit cel din ’74, 
discut scorurile egale

discut nici acel incredi- 
2—2 cu Franța, tot aca- 
după ce ei, feți frumo- 
aveau 2—0... ! După cum 
mă voi lăsa derutat de 

vreo 
opt 

noaptea 
binișor cine e 
va lua alte 5 
Peru care, zice 
nu merita să

„ROCK? SAU PROVOCAREA HAZARDULUI
L'n film inspirat din lumea boxului

„Rocky** nu e nici Graziano 
(cel din „Cineva, acolo sus, mă 
iubește**), nici Marciano — ulti
mul campion mondial alb la 
catego-ria dominată copios/ de 
boxerii negri. Este însă adevărat 
că „fotoposterul" acestuia din 
urmă stă pe pereți, ca ico>ana 
unui idol. în cămăruța mizeră 
a tînărului out-sider din perife
ria Philadelphiei. Rocky e un 
flăcău american de origină ita
liană, frumos și trupeș, care 
a visat în copilărie să devină un 
mare campion, dar care, deocam
dată. în virtutea realităților as
prei vieți, ce-1 împresoară, nu 
are altceva de făcut decît să 
joace pe „durul** (un alt „uriaș 
blind" ca cel din „Oameni și 
șoareci** al lui Steinbeck), anga
jat ca bătăuș la un cămătar din 
mafie. Discreta, duioasa lui dra
goste pentru sfioasa „domnișoară 
bătrînă Adrian**, o vînzătoare în- 
tr-un magazin cu păsărele, grija 
sa pentru animale și ocrotitoa
rea, părinteasca atitudine față de 
fetițele care calcă strîmb din 
cartier, ne transpun într-o at
mosferă contrastînd cu boxerul 
amator, căruia după un meci is
tovitor nu-i rămîn decît cîțiva

dolari și care fumează și bea 
bere cu măturătorii la barul din 
colț. Pe urmă — deus ex machi- 
na, în cea mai bună tradiție a 
filmului american de duzină — 
tînărului părăsit de bătrînul său 
antrenor (pentru că nu se ține 
serios de box), i se oferă dintr- 
odată șansa vieții : să lupte 
pentru titlu cu campionul mon
dial. un fel de Cassius Clay, că
ruia în film i se spune, foarte 
sugestiv, Apollo Creed (deci „cre
zul lui Apollo**, care se știe că 
a fost și frumos și zeul artelor).

Pentru că scenariul e scris de 
chiar interpretul principal, Syl
vester Stallone, credem că el și-a 
dat seama de pericolul unui 
happy-end ridicol, a înțeles că a 
forțat și așa hazardul prea mult, 
în consecință își propune, în ma
rele meci, nu să-1 învingă pe 
campionul mondial, ci doar să-i 
reziste 15 reprize, numai și nu
mai pentru a dovedi, a-și dovedi 
că el e mal mult decît un „ni
menea**, un neisprăvit, cum zice 
traducătorul filmului, iar în aju
nul partidei, cînd 1 se topește 
curajul, Adrian, iubita, va fi 
cea care-i insuflă puteri. Alături 
de el e și bătrînul antrenor, vic

atitea basme, care 
învăluiau echipa, 
era și acela că pe 
plajele Oceanului se 
fugăreau zeci și 
zeci de Pele. Unde 
sînt ? Chiar și în 
cel mai formidabil 
„rezervor” de fot
bal. un Pele, un 
Gerson nu cresc 
decit rar, foarte rar. 
Măcar asta tă mă 
incinte, căci nu mi

alină faptul că „divinii” nu 
au mai pierdut de nu știu 
cit timp nici un meci. Ei si 7 
Fără să piardă vreo partidă, 
ei „ne-au“ pierdut un fot
bal. E unul din cele mai 
importante fenomene din 
viața fotbalului pe glob, in 
ultimii șapte ani : fotbalul 
mare, esențial, poate chiar 
frumos, p trecut 
in Europa.

Naivi cei care 
declinul grav al 
nu ne privește, — el ne pri
vește direct și personal, in
tim ca pierderea unui poet. 
Cine hu „vede” asta — să 
se uite atunci „indirect” la 
echipa Iugoslaviei din me
ciul cu Brazilia. învinși la 
Zagreb de România, iugosla
vii au făcut „sală plină” la 
Bello Horizonte. Ei nu par 
deloc derutați sau demora
lizați. ‘ _
Brazilia, la ea acasă ! Echi
pa arc certe talente și mari 
resurse. Așa pusă problema 
— „rezumatul” acela de sim- 
bătă. extrem de necesar si 
clar pentru orice om pri
ceput. ne privește drept in 
ochi și în'nici un caz nu ne 
poate lăsa in piept inima 
rece.

timă a industriei pugilistice, 
care capătă dimensiuni datorită 
jocului unui excelent actor 
(Burgess Meredith).

Cînd se reaprind luminile în 
sală, îți dai seama că ai văzut 
un film frumos și simplu, „li
man și cald** (cum l-a vrut au
torul) dar cu speranțe și erois- 
me dincolo de cotidian. Meritul 
lui Stallone (care practică de 
la 13 ani culturismul și interpre

tează cu brio scenele de box) 
este, potrivit spuselor sale, de a 
fi vrut să creeze un film lipsit 
de monștri, de catastrofe, de 
cruzime — elemente atit de „la 
modă** în lumea capitalistă. El 
a reușit, deși simbolul violenței 
poate fi regăsit în scenele din 
depozitul frigorific, unde se an
trenează bătînd în hălci de car
ne ca în sacul cu nisip...

Victor BANCIULESCU

si a rimas

socotesc că 
brazilienilor

Ei puteau învinge

BELPHEGOR

Av A

SPORT 
SI 

MUZICĂ
ORIZONTAL (Sport): 

1. Gimnastică artis
tică. — Timpul de 
joc. 2. Se opun pro
fesioniștilor. — Trenă. 
3. La Federația ro
mână de tenis. — 
Primele la notație ! 4. 
Faze ale unei compe
tiții. — în jurul rin
gului. 5. Sărituri in 
serie. — Fostă glorie 
a ringului. 6. Antre
nor la centru ! — Joc

al pronosticurilor. — Excepțio
nal. 7. Taler aruncat... din 
mină. — Sacoșă pentru antre
nament. 8. Categorie de box.
— Spate in spate ! 9. Șiruri, și
ruri. — Categorie... valorică.
10. Mare maestru. — Spînzură 
fără spin ! — Teren acoperit.
11. întăritoare. — Se aruncă 
din șanț... la tir. 12. La unele 
plase. — Suprafață de teren.
— Folosit la tir.

VERTICAL (Muzică): 1. Dans 
și muzică. — Valoarea unei 
note. 2. Muzicanți ocazionali.
— Acompaniament muzical. 3. 
Violonist în orchestra Radio- 
televiziunii Române. — început 
și sfîrșit de notă ! 4. Intervale.
— Coarde. 5. Curs vijelios. — 
Comic și cupletist. 6. Notă mu
zicală. — Actor italian. — La 
intervale. 7. Placă muzicală. — 
Cunoscută operă de Puccini. 8. 
Cîntăreț matinal. — Cozi de 
lăute ! 9. Mureșul și Tirnavele.
— Sală de Conservator. 10. 
Virtuos. — Uzură neîncepută !
— Și de concerte. 11 Prima 
treaptă a oricărei game. — Fac 
muzică la lovire (sing.). 12. 
„Lugojana" lui Filaret Barbu.
— Melodie. — Cu coardă.

Orizontal: ION ȘUȘELESCU 
Vertical: MARCEL RUSESCU



COMPLEXUL „SPORT ȘI SÂNĂTATE"
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ACTIVITATEA ÎN CAPITALĂ ÎNTRE PROMISIUNI SI REALIZĂRI
O serie de sondaje, efectua

te în ultima vreme în Capita
lă, privind complexul „Sport 
și sănătate”, ne-au permis să 
constatăm că planificarea și 
trecerea normelor nu figurea
ză doar pe hirtie, ci se con
firmă în fapt (trebuie, însă, să 
menționăm că am întîlnit și 
excepții de la... regulă), ceea 
ce ilustrează un interes cres- 
cînd față de această impor
tantă acțiune. Pentru un ob
servator atent, revitalizarea 
s-a făcut simțită, cu deosebi
re, de pe la începutul lunii 
trecute cînd, după cum ne spu
nea — în codrul unei con
vorbiri pe această temă — 
Nicolae Stancu, prim-vicepre- 
dinte al C.M.E.F.S., „au fost 
luate măsuri energice, pentru 
a redresa o situație aflată în- 
tr-o fază critică". Și interlo
cutorul nostru a recunoscut că 
„din păcate, în ceea ce pri
vește complexul «Sport și să
nătate» nu ne-am îndeplinit 
angajamentele".

într-adevăr, doar 40100 de 
cetățeni figurează cu normele 
trecute, din 44 000 cit era pre
văzut pentru primul seihestru. 
Aparent, diferența intre pro
misiuni și fapte nu este prea 
mare dar ceea ce constituie 
un „punct negativ” este că 
„doar 21000 sînt purtători de 
diplome, ceea ce denotă încă 
lipsuri în munca activiștilor 
sportivi" — după cum ne spu
nea interlocutorul nostru, lu
minarea diplomelor poate fi o 
problemă secundară pentru cei 
care trebuie să o facă, dar 
nu și pentru cei care s-au pre
gătit și au trecut normele, a- 
cest stimul moral constituind,

SCRIPTELE:

PROGRAM DE TRECERE
A NORMELOR

FAPTELE:

0 DUPĂ-AMIAZĂ
BOGATĂ IN NIMIC! DOAR 487 DIN 9000.

NU-I PREA PUȚIN?Luni, 18 iulie a.c. însoțiți 
de... programul manifestârilor 
și acțiunilor sportive de masâ 
ce ne parvine sâptâmînal de 
la Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizicâ 
și sport, ne prezentam la 
baza sportiva a asociației 
„Autobuzul**. Este ora 1€. 
Conform scripte lor ar fi- tre
buit, în aceastâ dupâ amia
zâ, sâ asistâm la trecerea 
normelor din cadrul complexu
lui „Sport și sânâtate**. Se 
scurg 15 minute, nu apare ni
meni, dar nu ne pierdem 
rabd area. Mai trec 25 de mi
nute și consideram câ este 
momentul... sâ ne interesâm 
dacâ nu am citit cumva greșit 
programul sau dacâ nu am 
nimerit la vreo altâ bazâ. Ne 
convingem însâ câ am ajuns 
acolo unde trebuie. Incercâm 
sâ discutâm 
vreun 
sportive 
oricum 
prezent 
îndrume 
înscris 
plexului 
cu un 
fizicâ. 
vist al 
V al 
trebuit 
ora
terenul 
insâ 
fotoreporter,

cu cineva. Cu 
delegat al asociației 
care, ne gîndeam, 

ar fi trebuit sâ fie 
sâ-i întîmpine și sâ-i 
oe tineri, ori - fapt 

în regulamentul corn- 
— cu un instructor, 

profesor de educație 
In sfîrșit, cu un acti- 

C.E.F S. al sectorului 
Capitalei care ar fi 

sâ se gâseascâ, la 
înscrisa în program, pe 

„Autobuzul'*. Nimeni, 
în afara de reporter și 

nu a intrat pe 
poarta bazei sportive între 
orele ’6 și 17,35. Intre timp, 
unul râmînînd la „Autobuzul**, 
celalalt s-a deplasat în stra
da ..Drumul găzarului**, la 
baza sportiva T.M.B. progra
mata și aceasta sâ gâzduîas- 
câ trecerea de norme. Dar și 
aici aceeași., inactivitate. Ne 
consultâm cu... avizierul ex
pus la intrarea în bazâ. Scrie 
clar : „Luni, între orele 
16—19 DAREA (subl. ns.) nor
melor din cadrul complexului 
«Sport și sânâtate». Vâ aș
teptam**. Pe scurt, acestea au 
fost fapte'e petrecute într-o 
dupâ amiazâ, Id doua baze 
sportive programare sâ fie 
gazde pentru trecerea nor
melor din cadrul complexului. 
Dar — asa cum s-a văzut — 
contradicția 'ntre fapte și... 
hîrti' fiind flaqran^â, as'ep- 
tâm lâmuriri de la C.E.F.S. 
al sectorului V și de la cele 
douâ asociații. 

Ion GAVRRESCU

pentru cei mai mulți, un su
port pentru o... iubire constan
tă față de mișcarea fizică. Ni 
s-a vorbit despre măsurile 
luate. Intre acestea se situează 
la loc de frunte înființarea u- 
nor centre etalon (P.T.T., Me
canică fină, Olteniței, Vulcan, 
Progresul, I.R.E.M.O.A.S., Parcul 
copilului, I.U.P.S. Chitila) pen
tru a facilita angajaților unor- 
unități, care nu dispun de 
condiții materiale prea bune, 
trecerea normelor. Tot aici au 
loc și diverse schimburi de ex
periență, menite să contribuie 
la impulsionarea unor- asociații 
puțin active.

Aflăm din discuția amintită 
că „exemple negative constitu
ie, printre altele, asociațiile de 
la Filatura română de bumbac, 
întreprinderea de confecții și 
tricotaje, Electromagnetica, un
de există multă delăsare și 
rezultatele sînt, urmare fireas
că, insuficiente". Că există și 
exemple situate la polul opus, 
ne-ram convins urmărind acti
vitatea unor unități ca liceele 
P.T.R. și „Gh. Șineai”, I.A.M.C. 
Otoneni, I.U.P.S. Chitila, P.T.T., 
Tinăra Gardă, M.T.Tc., dar, 
mai ales, important ni s-a pă
rut că am întîlnit oameni care 
își consacră o bună parte din 
timpul lor liber organizării și 
atragerii colegilor lor spre te
renurile de sport. Poate că nu
mele Valeriei Vasile, ale acti
viștilor Ioan Popescu și Petre 
Ghenea nu vă spun prea mult, 
dar ei sînt bine cunoscuți la 
I.A.M.C., I.U.P.S. sau Tinăra 
Gardă. Cunoscuți, stimați și a- 
preciați pentru munca lor pli
nă de roade.

Greutăți 1 Multe. Unele pri
vesc înșiși oamenii („Ne spun 
cîte unii că se urnesc greu, 
dar poți să-i crezi ? Eu zic că 
nu !“), altele sint de ordin ma
terial („în cartierul Colentina, 
situat in sectorul 2, în zona 
Fundeni, a existat o frumoasă 
bază sportivă care se află însă 
în plin proces de dezafectare. 
Situația nu este deloc îmbucu

La Rapid Arad

Ceea ce impre-. 
sionează de la bun 
început la între
prinderea de va
goane Arad este ti
nerețea colectivului 
de muncă. Mai bine 
de 45 la sută dintre 
angajați au vîrsta 
sub 30 de ani, iar 
peste 30 la sută 
sînt uteciști. tine
rețea aceasta re- 
prezentînd o veri
tabilă forță, fapt 
atestat și de calita
tea produselor în
treprinderii. Și, 
cum stă bine unor 
tineri, printre pre
ocupări se înscrie 
și activitatea spor
tivă. asociația avind 
aproape 9 000 de 
membri. Lăcătușul 
Dimitrie Maxim ți
nea să sublinieze 
faptul că „mulți 
dintre noi am făcut 
primele opțiuni la 
o ramură de sport 
aici, sub îndruma
rea organizației de 
tineret și a asocia
ții sportive". Am 
înțeles din datele 
statistice prezentate 
și, mai ales, din 
ceea ce am văzut 
într-o zi obișnuită 
din săptămînă pe 
baza sportivă a în
treprinderii că afir
mația responsabilu
lui sportiv al Comi
tetului U.T.C. își 
găsește confirmare 
în fapte.

Am asistat la cî- 
teva întreceri din 
cadrul campionatu
lui intersecții Ia 
fotbal și popice, dar 
Petru Corodan. u- 
nul dintre cei ’mai 
destoinici activiști 
sportivi, releva pre
zența la asemenea 
campionate și a a- 

matorilor de tir,

șah șl tenis de 
masă. Paralel, baza 
sportivă a celor de 
la I.V.A. era popu
lată de zeci de ti
neri veniți să-și 
treacă normele
complexului „Sport 
și sănătate". Scule
rul Francisc Cecj și 
tehnicianul Teodor 
Chișnore au fost 
printre primii care 
și-au înscris nume
le în dreptul celor 
ce au trecut proba 
de 100 m, alți doi 
tovarăși de muncă 
cu Ceci, Dorel Pele 
și Petru Hodrea, au 
realizat același lu
cru în probele de 
aruncare a mingii 
de oină și tracțiune 
în brațe. Și exem
plele ar putea con
tinua.

Desigur. pentru 
reușita unei acți
uni nu se poate lu
cra de unul singur. 
De aceea, pentru 
realizarea în bune 
condițiuni a mani
festărilor programa
te, Comitetul U.T.C. 
și asociația sporti
vă Rapid au aproape 
colaboratori de nă
dejde, printre ei a- 
flindu-se sudorul 
Iosif Moldovan,
sculerul matrițer 
Gheorghe Bolduri 
și lăcătușul Gavrilă 
Babici. Cei trei (și 
nu numai ei) con
stituie un fel de 
factori de legătură 
cu secțiile de pro
ducție, cu organi
zațiile U.T.C., aju- 
tînd nemijlocit la 
mobilizarea tineri
lor. la desfășurarea 
întrecerilor. Cu toa
te aspectele poziti
ve întilnite. cifrele, 
elementele de refe
rință de ordin sta

rătoare, dacă ținem seama că, 
încă înainte de a se desființa 
această bază, suprafața care 
revenea unui locuitor pentru 
sport și agrement nu era, în 
acest sector, mai mare de un 
metru. Destul de puțin, dacă 
comparăm cu sectoarele 4 și 
8, unde revin aproape 4 m“).

Greutăți, de ce să nu recu
noaștem, sînt. Dar pasiunea 
celor chemați să lucreze în a- 
cest domeniu, voința lor, pu
terea lor de muncă le biruie, 
între „victorii” să trecem și 
vestea de ultim moment că la 
baza Voința a fost înființat un 
centru etalon destinat asociați
ilor sportive din sectorul 2_. 
„Despre celelalte succese vă 
vom vorbi peste puțină vreme, 
cînd, sintem siguri, rezultatele 
vor fi altele" — ne spune Ni
colae Stancu.

Emanuel FÂNTĂNEANU

REZULTATE BUNE 
ÎN JUDEȚUL VÎLCEA 

în județul Vilcea, tre
cerea normelor comple
xului „Sport și sănătate" 
reprezintă o acțiune care 
se află permanent în 
atenția celor cu atribuții 
în domeniul educației fi
zice și sportului. Din da
tele centralizate la 
C.J.E.F.S., rezultă că în 
trimestrul al doilea au 
trecut normele complexu
lui peste 29 000 de cetă
țeni. în această direcție 
s-au remarcat asociațiile 
Lie. „Nicolae Bălcescu", 
Lie. economic. Oltul. Chi
mistul din Rm. Vîlcea, 
Cauciucul Drăgășani, Re
colta Buncști. rămîneri în 
urmă înregistrîndu-se, 
printre altele, la Oltețul 
Bălcejti și Unirea Bă- 
beni.

tistic, nu sînt însă, 
deocamdată, prea 
convingătoare : în
acest an și-au tre
cut integral norme
le doar 395 de ti
neri, în timp ce 
alți 92 figurează cu 
mai multe norme 
îndeplinite. Printre 
cei mai... grăbiți au 
fost reprezentanții 
secțiilor Pregătire 
Montaj II, Confec
ții repere, Mecani- 
co-cnergetic și Ser
viciului tehnic.

Nu încape nici o 
îndoială că la Ra
pid Arad există 
condiții pentru ca 
acest complex să 
devină un... produs 
finit pentru un mai 
mare număr de ti
neri. „Vom trece 
de 1 000 pînă la 
sfîrșitul anului" ne 
amintea Petru Co
rodan. Nu-i rău, 
dar cifra planifica
tă rămîne modestă, 
în raport cu numă
rul membrilor aso
ciației sportive. 
Cînd dispui de bază 
sportivă proprie, de 
un activ voluntar 
pasionat, de spriji
nul unor conduceri 
de secții (vezi mai
strul Cornel Mun- 
teanu de la Lucrări 
mecanice), firește 
că aștepți ceva mai 
mult. .

Iată de ce vrem 
să credem că nu
mărul celor care 
vor trece normele 
complexului „Sport 
și_ sănătate" va de
păși pe cel al anga
jamentului asumat, 
oglindind și prin a- 
ceasta interesul ce
lor de la Rapid A- 
rad față de activi
tatea sportivă.

Tiberiu STAMA

La sfîrșit de săptămînă

COMPETIȚII DE AMPLOARE
ÎN CADRUL „DACIADEI"

FINALA „CUPEI U.G.S.R." LA OINĂ
tn municipiul Tîrgoviște se 

desfășoară începînd de ieri pînă 
duminică una din competițiile 
devenite tradiționale în sportul 
nostru național : finala „Cupei 
U.G.S.R?' la oină. La etapele de 
masă ale întrecerii au fost pre
zente peste o sută de echipe din 
asociațiile sindicale, multe fiind 
constituite (ca in cazul județe
lor Vaslui, Bihor și Sălaj) chiar 
în acest an.

Organizatorii — comisia de 
sport-turism a Consiliului Central 
al U.G.S.R., în colaborare cu 
federația de specialitate și cu 
organele sportive ale județului

SPORTIVII SĂTENI iN „CUPA NORDULUI"
în comunele maramureșene Șomcuta Mare, Satul Lung, Girdani șt 

Ulmeni, așezate pe frumoasa vale a Someșului, vor avea loc, azi 
și mîine, întrecerile celei de a treia ediții a „Cupei Nordului**, 
tradițională competiție destinată sportivilor din mediul rural, pro
gramată în cadrul ,,Daciadei“. întrecerile, care vor reuni peste 500 
de reprezentanți ai județelor Suceava, Bistrița-Năsăud și Maramu
reș, alături de sportivii comunelor gazdă, se vor disputa la atle
tism, handbal, tir, trîntă, popice, șah, fotbal, volei, tenis de cîmp, 
orientare sportivă și oină. Paralel cu această competiție, în sta
țiunea Izvoarele va avea loc duminică „Festivalul cultural-sportiv 
Izvoarele**, cu care prilej sînt programate atractive dispute la fot
bal, handbal, volei, cicloturism, orientare sportivă și jocuri distractive.

„CUPA PANDURILOR GORJENI"
Cea de a Vl-a ediție a „Cupei 

pandurilor gorjeni**, care se des
fășoară sub însemnul „Dacia- 
dei“, va reuni pe stadionul din 
Tg. Jiu, în cadrul etapei finale, 
peste 400 de sportivi, calificați în 
această fază în urma etapelor 
de masă.

Vacanță, sport, agrement, sănătate

„SWNL PABC", 0 ADEVĂRATĂ OAZĂ
PENTRU „UNIVERSITARII- BUCUREȘTENI

3ub adierea vintului, o plimbare 
le plăcută

cu barca cu pînze devine extrem
Foto : S. BAKCSY

Zile de vară, zile de vacanță. 
Iată-ne, așadar, in vizită la 
„Complexul cultural-sportiv u- 
niversitar Lacul Tei". Aici, ca 
de obicei, animație deosebită, 
deși gradațiile-termometrului a- 
rătau o temperatură ce oscila in 
jurul a 30 de grade, tn aceas
tă adevărată oază își p'etrec 
o bună parte a timpului lor li
ber studenții și studentele Ca
pitalei. Despre diversele și 
multiplele activități de la „Stu
dent parc" cum le place să-l 
denumească cei ce-l frecven
tează, ne-a vorbit tovarășul 
Ion Ștefănescu. directorul com
plexului.

La început o scurtă istorie: 
acum 25 de ani, pe malul la
cului Tei pe aceste 17 hectare 
nu exista aproape nimic, cu 
greu puteai găsi aici puțină 
umbră, iar cei mai temerari 
incercau chiar să facă și o ba
ie... Azi, această unitate profi
lată pe activitățile cultural-e
ducative, sportive și de agre
ment se înfățișează în adevăra
ta ei splendoare pentru cei 
3—4000 de tineri care o vizi
tează zilnic, fără a mai spune 
că în zilele de sărbătoare ea 
este asaltată de circa 15 000 de 
fete și băieți.

Postul local de radio-ampli- 
ficare. cu o redacție formată 
din studenți de la I.A.T.C., 
constituițl într-o grupă de prac
tică, asigură un program variat, 
plăcut, deosebit de interesant, 
în care ultimele noutăți ale ac
tivității studențești, muzica bu
nă — de toate genurile — știrile 
și informațiile sînt răspîndite 
prin difuzoare pe întreaga cu
prindere a complexului.

In fiecare seară, în sală sau 
în aer liber, sînt prezentate pro

Dîmbovița — au invitat la tur
neul final și formata ale altor 
departamente. Astfel că pe sta
dionul municipal din Tîrgoviște 
evoluează 18 echipe : Dacia Pi
tești. Torpedo Brașov, Comerțul 
Galați, Celuloza Călărași, c.F.B. 
Iași, I.O.B. Balș, I.P.A. Sibiu, 
Automatica Alexandria, C.P.B., 
Metalul Roman, Foresta Reșița, 
Unirea tricolor Brăila, Metalul 
Tîrgoviște, Avintul Reghin, 
A.S.A. Constanța, Zorile Voivo- 
deni (Sălaj), Voința Tîrgoviște 
și Combinatul de celuloză Drobe- 
ta Tr. Severin.

întrecerea, care începe azi, de 
la ora 9, cuprinde în program 
concursuri de atletism, hand
bal, volei, tenis de masă, șah și 
lupte libere, disputele constituind 
un important prilej de valorifi
care a resurselor sportive ale ju
dețului, de depistare da noi 
talente.

grame artistice susținute de stu
denți ori de ansambluri invi
tate in mod special. Preocupa
rea de a crea cit mal 
multe și mai bune momente 
de relaxare, este permanentă. 
„Student parcul" poate fi foar
te bine asemuit cu o stațiune 
sportivă de primă mărime. Cînd 
afirmăm aceasta avem in vedere 
faptul că el dispune de două te
renuri de fotbal (un al treilea 
este in construcție, „realizatori" 
studenții de la Geologie-Geo- 
grafie), 18 de tenis, 2 de hand
bal, 2 de baschet, nenumărate 
mese de ping-pong, pistă de 
atletism etc.

Pe toate bazele sportive, ac
tivitatea nu cunoaște răgaz. Me
ciurile sint foarte aprige. Rezul
tatele, ca în orice partidă ofi
cială, ca și arbitrajele sint de
seori contestate. Dar, pînă la 
urmă totul se aplanează... Pe 
lac ambarcațiunile spintecă la
cul propulsate de vîsle sau... 
pînze. înotătorii se răcoresc in 
ava limpede, iar cei dornici de 
băi de soare au ocupat locurile 
rezervate pentru... plajă.

Cei ce merg la „Student parc" 
nu pot să nu fie mulțumiți. Or
ganizarea. cadrul, ambianța, to
tul este la înălțime. Vacanța 
petrecută aici este o adevărată 
desfătare, deși nu ne aflăm 
nici la mare, nici la munte. 
Prin ceea ce s-a realizat aici 
diferența aproape că nu esta 
sesizabilă...

Paul IOVAN
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poloiștii 
olimpici

de la turneul desfășurat la Cluj-Napoca, unde 
terminat la egalitate (6—6) cu campionii

dacă peste tot 
ar fi tratată cu

peste trei
formația

confirme și la Jon- 
fața celor mai bune 

de pe continent. Alâ-

ca o măsură 
central de an-eu 

cu 
cu 
cu 
CU 
cu 
cu 
cu

noastră cu Constan- 
secrctarul F. R. Ne-

BUNACIU (ROMANIA) 
Edelijn (Olanda) 
Verraszto (Ungaria) 
Indrîkson (URSS) 
Griessor (RFO)

rind, lipsa bazei 
toate eforturile 

ani pentru 
cit mai

înotului și 
a nivelului

a Jocurile Olimpice de 
gate

- 2-7
- 2-7
- 7-6
- 6-5
- 8-6
- 8—6
- 7—8
- 9—4

acestui obiectiv 
un prim punct

ne sintcli-

Florin Slavei, purtătorul caschetei cu nr. î a reprezentativei țării 
intr-un joc 
români au

al activității din toate 
iar acolo unde este ca- 
câutăm oameni de nă- 

indrăgostiți de acest

„7“-le reprezentativ 
se situeze printre 

de elită, rezultatele care țara noastră 
pe plan inter-

mii de 
Rezultatul ? Doar sec- 

Baia Mare,

mări.
că toate cele 
vor progresa in 
în anii ce vor

ELITA MONDIALA,

62,84 Richter (RDG)
62,94 Treiber (RDG)
65,26 John (RFG)
65,29 ........... ......  . ........
65,65
66,03
66,33
66,41

Ungaria 
Iugoslavia 
Grecia 
Bulgaria 
R.D Gerrr.cnâ 

Cehoslovacia (tin.) 
Cehoslovacia 

Polon c
- 8—10 cu R.F Germania
- 9-2 cu Grecia
- 10—5 cu Canada
- 6—5 cu Cehoslovacia

Montreal, ediție de 
“ta cele mai frumoase succese românești din 
cipărilor la cea mai mare competiție

românească a mai 
minune" pe care i-a 
așa de repede cum 
motiv pentru care

I
NiWWWWW

MEDIOCRITĂȚII

care vor evolua
la Moscova, 

actualmente cu cea

înotătorilor din 
ne pune în

Bilanțul selecționatei 
de tineret 
polo în 1977

și victorii' asupra Gre- 
Bulgariei (ambele cu e- 
naționale) la Cluj-Na-

kWWWWWW

100 m delfin : 1. Pollack (RDG) 61,80 ; 2. Jc 
Jenner (M. Britanie) 63,88 8. MICLĂUȘ (RO

200 m delfin : 1. Pollack (RDG) 2:13,96 ; 2. 
2:16,46 ; 3. Tauber (RDG) 2:16,80 7. MICLĂUȘ

• Aceste clasamente au fost alcâtuite Ici 20 iulie 
cite doua sportive din fiecare țara, adicâ număr 
ai unei delegații în fiecare probă

r îs& lumina exigențelor 
Programului 

aprobat de partid 
privind 

dezvoltarea continuă
a mișcării sportive

ce se Întreprinde pentru i
SUPERIOARĂ A SPORTULUI R0

care sînt le- 
istoria parti- 

____  . sportivă a lumii, 
pentru prima oară echipa de polo a țării a pătruns in „careul de 
ași", pierzînd o medalie — pe care ar fi meritat-o cu prisosință 
— prin jocul indirect al rezultatelor adversarelor sale. Dar, tot 
în Canada a fost pentru prima dată în ultimii 25 de ani cînd 
România nu a avut nici un concurent în întrecerile inotălorilor ! 

Iată așadar două aspecte semnificative ale valorii interna
ționale a sportivilor români la natație (pe care toți specialiștii o 
consideră ca sportul nr 2 la orice Olimpiadă, întrecerilor sale 
fiindu-le rezervate aproximativ 15 la sută din punctele și meda
liile ce se atribuie la fiecare ediție) ; în timp ce poloiștii au 
ajuns să lupte de la egal la egal cu cele mai redutabile formații 
de pe glob, poziția lor pe scara ierarhică fiind mai mult decit 
onorabilă, înotătorii și săritorii nu au reușit să se impună în 
arena internațională, performanțele lor — la acea dată — fiind 
necompetitive pe plan extern. Exceptînd cîteva tinere înotătoare 
(Carmen Bunaciu. Irinel Pânulescu, Brigitte Prass) care au pro
gresat foarte mult în ultimul an, reducînd simțitor handicapul care 
le mai desparte de marile campioane, ceilalți înotători, ca și să
ritorii dealtfel, nu obțin încă rezultate la nivelul actualelor ce
rințe. Cu alte cuvinte, la condiții de pregătire aproximativ ase
mănătoare — rezultate diametral opuse.

<3 Poloiștii ou datoria dc a imbunatâți 
Montreal

A trecut un an de la ulti
mele J.O. și deși sezonul nu 
este încheiat — marele examen 
abia urmează la „europenele" 
de la Jonkoping — există su
ficiente elemente pentru a a- 
precia în ce măsură eforturile 
de a impulsiona activitatea na- 
tației românești, de a o scoate 
din conul de umbră al me
diocrității (ne referim, desi
gur, la inot și sărituri) se ma
terializează și în rezultate con-

celor 
ani, 
României, 
mai ridicată medie de vîrstă, 
continuă să păstreze 10 din cci 
11 jucători care au evoluat la 
Montreal.

Este adevărat că, învățând 
din greșelile comise anterior, 
biroul F.R.N. și-a propus spri
jinirea efectivă a activității lo
tului de tineret, ce trebuie să 
devină cu adevărat principala

Carmen Bunaciu, una 
dintre cele mai hune spa- 
tiste de pe continent, o 
veritabilă speranță a îno
tului românesc pentru 

C.E. de la Jbnhdping

FETELE URCĂ
BĂIEȚII LE

NOI TREPTE 
COBOARĂ...

Pozițiile campioanelor noasl 
în ierarhiile europene*)

Uui!(l(ill, 
Săritorii

Pfiiiulcscu, Prass. Dar restul înotătorilor ? 
sar... pc Ioc!

Activitatea 
țara noastră 
fața unei situații paradoxale, 
în timp ce echipa feminină con
tinuă să progreseze ritmic — 
în 1976 ea a promovat din gru
pa C a „Cupei Europei" în 
grupa B și nu ar fi exclus ca 
in anul următor să ajungă chiar 
în grupa de elită (primele opt 
echipe de pe continent) — for
mația masculină are, la această 
oră, poate cea mai scăzută va
loare din ultimele două decenii, 
practic fără șanse chiar în în
trecerea balcanică.

Situația se prezintă identic și 
în ceea ce privește perspectivele 
olimpice. Avem, in momentul 
de față, o înotătoare, pe Car
men Bunaciu, care a realizat — 
deocamdată in concursuri inter
ne — rezultate de certă valoa
re internațională (65,29—100 m 
spate și 2:18,29—200 m spate), 
performanțe pe care ea va tre
bui să le 
koping, în 
specialiste

turi de Bunaciu, alte două tine
re reprezentante ale „noului 
val" rețin atenția în mod deo
sebit. Este vorba de ploieștean- 
ca Irinel Pănulescu și reșițeanca 
Brigitte Prass, care atît în 1976, 
cit și în acest sezon dețin re
corduri rare pentru categoriile 
lor de vîrstă. Dar să nu uităm 
că natația 
avut „copii 
pierdut tot 
au apărut, 
ne permitem încă ușoare rezer
ve în aprecierea perspectivelor. 
Dacă antrenorii lor, Mihai Mi
trofan și respectiv, Ioan Schus
ter vor folosi bogata experiență 
și-și vor duce elevele spre 
locuri de frunte la campionate
le europene ale juniorilor din 
1978 (competiție care, de regulă, 
a anunțat cu doi ani înainte pe 
candidatele la titlurile olimpi
ce) numărul candidatelor pen
tru J.O. se va

Presupunînd 
trei înotătoare 
ritm identic și

urma, iar Anca Miclăuș (actual
mente 21 de ani) va rămîne 
pînă în 1980 printre primele 10 
specialiste ale delfinului de pe 
continent, specialiștii noștri ar 
putea să se gîndească serios 
la alcătuirea unei ștafete mixte, 
cvartet care întotdeauna expri
mă forța unei țări Ia înot

Dacă la înot există totuși spe
ranțe ca la Moscova reprezen
tantele noastre să reia (cu mai 
mult succes) șirul participărilor 
olimpice, la sărituri perspecti
vele sint reduse. A nintind pe 
Georgiana Săcăleanu (finalistă 
la „europenele de juniori" din

este de părere C. Mihai, secretarul F.R.N

Stavk 
Stud 
Gries 
Testu 
John

1973) și 
credem că 
celor care, 
ierarhiile 
să rccunoa 
țin. în pit 
tea folosir 
„23 Augus 
săritorii n 
pe complet 
sezon din 
avînd de r<

crete, care 
românesc.

La polo, 
continuă să 
formațiile 
înregistrate în suita de turnee
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(Rio de Janeiro. Hvar, Cluj-Na
poca, San Remo’ dovedind po
sibilități certe în lupta pentru 
medalii, în luna august la C.E.. 
Avînd in vedere perspectiva 
Olimpiadei din 1980 se impune 
însă și o precizare. în timp ce 
aproape toate adversarele sale 
la supremație, incepind cu se
lecționatele Ungariei (campi
oană olimpică) și Uniunii So
vietice (campioană a lumii) au 
cunoscut remanieri masive, fi
ind în continuare în căutarea ,

sursă de alimentare a 
naționale cu jucători talentați, 
deja căliți în focul grelelor 
dispute. Un asemenea lot a e- 
xistat și în anii trecuți. dar 
numai ca o anexă a primei re
prezentative, fără un program 
competițional, fără un plan de 
pregătire adecvat și fără chiar 
silința antrenorilor de a face 
un lucru de calitate. începînd 
din 1977 (ce bine ar fi fost dacă 
se începea din 1973!) datele pro
blemei s-au modificat radical. 
Doi antrenori pricepuți, Carol 
Corcec și Nicolae Rujinscni au 
selecționat — în unele cazuri 
cu mai mult curaj decit pre
decesorii lor — aproape 30 de 
tineri talentați, pe care ii su
pun periodic, în funcție de pro
gramul lor școlar, unei pregă
tiri intense, ca și unor teste cu 
diferite grade de dificultate. 
Primele rezultate obținute sînt 
mai mult decit încurajatoare : 
cu o echipă tinără, fără indi
vidualități remarcabile, s-a ciș
tigat turneul de la Salonic s-au 
obținut locul II in ..Cupa Du
nării" 
ci ei și 
chipe 
poca,

Tehnicienilor noștri le revine 
acum sarcina de a promova cu 
curaj, dar și cu o firească a- 
tenție pe cei mai talentați, ro- 
dindu-i .in întreceri gradate ca 
dificultate.

Discuția 
tin Mihai, 
tație, a avut la bază planul de 
măsuri pe anul 1977 al fede
rației privind dezvoltarea prac
ticării în masă a 
ridicarea continuă 
performanțelor.

— Puteți să
zați cauzele care împiedică 
natația românească să se 
ridice la nivelul altor spor
turi în 
s-a impus 
național ?

— în primul 
de masă. Cu 
făcute în ultimii 
inițierea unui număr 
mare de copii la înot, nu am 
reușit să organizăm o activitate 
mulțumitoare decit în 12 jude
țe ale țării. în jumătate din 
acestea se joacă și polo, iar să
riturile se practică în numai 

4 județe ! Posibilitățile de se
lecție sînt. firește, reduse. Dar 
nici cele existente nu sînt su
ficient folosite. Selecția se face 
adesea superficial. Și noi sîn- 
tem vinovați că nu am con
trolat suficient și nici nu am 
luat măsuri eficiente. Este ceea 
ce va trebui să facem cu fer
mitate de-acum înainte.

— In planul de măsuri 
este prevăzut ca în 1977 
centrele de inițiere să cu
prindă 80 000 de preșcolari 
și 180 000 de elevi. Numai 
realizarea 
ar însemna 
ciștigat

— De acord, 
această acțiune 
maximă seriozitate. Din păcate 
organele sportive locale nu 
controlează îndeaproape această

activitate și ne sînt uneori pre
zentate date iluzorii. Calitatea 
unor asemenea cursuri, excep
tînd pe cele din Reșița. Eaia 
Mare, Brăila, Ploiești și, in
tr-o oarecare măsură, Bucu
rești este adesea îndoielnică ; 
pregătirea instructorilor lasă, in 
unele cazuri, de dorit, aceștia 
urmărind — și nu rareori — 
uncie avantaje materiale în de
trimentul muncii de calitate.

— Cu alte cuvinte...
— Multi veniți, puțini aleși. 

In toamna trecută am inițiat o 
largă acțiune de selecție a co
piilor pentru secțiile de per
formanță. In toate cele 12 cen
tre din tară care posedă bazine 
acoperite sau descoperite și 
antrenori' sau instructori care 
au participat la cursul de per
fecționare organizat de F.R.N. 
s-au prezentat cîteva 
copii. ~ 
țiile din Reșița.
Brăila și București au reușit să 
adune cîteva zeci de elemente, 
în schimb, la Galați, Timișoara, 
Constanta, Oradea, Cîmpina. 
Tg. Mureș. Cluj-Napoca testul 
a fost lipsit de eficiență.

— Ați adus in discuție și 
superficialitatea in selecție...

— Este o problemă căreia îi 
plătim în continuare tribut 
greu. în general, selecția, ca 
și formarea copilului pentru a 
intra în grupele de performan
ță ale secțiilor, este încredințată 
tinerilor 
ei foști 
tia, in 
cit mai 
ventual, 
răbdare 
țiați in 
cu- evidente calități, fizice mai 
ales, și lucrează îndeobște cu

Magda’ena 
pioană^ a

antrenori, mulți dintre 
sportivi fruntași Aceș- 
dorința de a se face 
repede remarcați si, e- 
promovați, nu caută cu 
printre proaspeții ini- 
taineie înotului pe cei

cei care se prezintă singuri Ia 
bazin. Apoi, tot dintr-o grabă 
total nejustificată ei trec peste 
o serie de trepte absolut o- 
bligatorii în formarea tinăru- 
lui înotător, înscriindu-și e- 
lcvii (care nu știu încă să înoa
te corect cele 4 procedee, să 
ia un start sau să execute o 
întoarcere) în concursurile re
zervate celor mici. Și așa ne 
trezim în secțiile de performan
ță cu tineri prematur speciali
zați pe anumite probe, fără ca
lități fizice, care sc plafonează 
foarte repede.

— Aceste concluzii au 
constituit vreodată obiectul 
unor discuții 
dcral ?

— Desigur. Și 
concretă colegiul
trenări a alcătuit un program 
de antrenament variat pentru 

■ diferite categorii de vîrstă, o- 
bligind secțiile să-1 adopte. Ma
joritatea tehnicienilor s-au do
vedit însă — din păcate — con
secvenți în folosirea unor me
tode (atît pentru selecție cit 
și pentru pregătire) demult de
pășite.

— Totuși problemele, și 
nu sint puține, trebuie o- 
dată rezolvate.

— Din păcate comisiile ju
dețene. exceptîndu-!e pe cele 
din Caraș-Severin, Maramureș 
și Brăila, ne ajută prea puțin.
Va trebui să activizăm serios 
membrii comitetului federal 
pentru un control permanent și 
eficient 
secțiile, 
zul să 
d< jde.
sport (cum sînt reșițenii. brăi- 
lcnii) pentru comisiile județene.

se. Din pă 
presia (de 
nu ne con 
posibilități 
cieni pe 
duce pe 
limite su 
mitate.

formanțel 
Deși in 
au deve 
săritqj 
diocril 
să intreză 
cipline s 
viitoarea

Pă rerile 
bază de 
atrage du 
Au fost s 
inițiere și 
servatoris



OBIECTIVELOR DE REPREZENTARE
NESC PE PLAN INTERNAȚIONAL Șl OLIMPIC ?

CA SĂ PROGRESĂM, TREBUIE SĂ CONCURĂM ! ciclism

(URSS) 
2:20,12. 
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ANCA MICLAUȘ — maestră a sportului : „Concurînd doar de 
două ori pe an, la campionatele naționale, nu poți progresa. Să 
știți că nu este nici o exagerare și că există numeroși înotători in 
țara noastră care urcă pe blocstariuri doar la zile mari, poate la 
un concurs sau două in plus ceea ce nu înseamnă aproape nimic. 
Înotul, o știe toată lumea, este un sport plăcut. Pregătirea însă 
pentru marile performanțe este dură și cere multe sacrificii, spor
tivul fiind nevoit să se antreneze 11 luni pe an. Ei bine, mă întreb 
ce stimulent poate avea în pregătirea sa un tînăr dacă nu i se 
oferă periodic și satisfacția concursului".

RUTIERII AU PIERDUT 0 ETAPĂ
I DAR AU POSIBILITATEA SĂ CÎȘTIGE „CURSA CONSACRĂRII"

COLABORAREA MEDIC-ANTRENOR, ADESEA

TIBERIU MUNTEA- 
NU — antrenor coor
donator al loturilor 
reprezentative de înot: 
„Avem de recuperat 
încă un serios han
dicap față de recor
durile continentale. 
Eu cred că ieșirea 
din anonimat este 
legată de trei factori 
indispensabili în an
trenamentul modern. 
Primul îl consider 
lucrul pe uscat, cel 
care trebuie să asi
gure tînărului forța, 
suplețea, rezistența 
obținerii unor per
formanțe înalte. în 
multe din secțiile

IGNORATĂ

noastre acest factor 
al antrenamentului 
este neglijat, iar aco
lo unde totuși se lu
crează munca se 
desfășoară superfi
cial și fără mijloace 
moderne. Apoi, este 
vorba de intensitatea 
cu care se fac repe
tările în antrenament. 
Cei mai mulți antre
nori au mărit volu
mul de lucru al ele
vilor, dar asta nu 
este suficient. în ge
neral, sportivii noș
tri parcurg distanțele 
cu o intensitate a e- 
fortului de 50-60 la 
sută față de posibili

tățile maxime. Este 
mai mult decît se fă
cea în trecut, dar 
încă insuficient, și 
trebuie să tindem 
spre procente cres
cute. Totul făcut fi
rește — și am ajuns 
la al 3-lea factor — 
sub controlul perma
nent al medicului 
sportiv. Antrenamen
tul modern nu poate 
fi conceput în afara 
unei colaborări zilni
ce între antrenor și 
medic. Teoretic, toa
tă lumea recunoaște 
această necesitate ; 
practic însă nu se 
face mai nimic".

SUPERFICIALITATE, INDISCIPLINĂ I

SĂ DISCUTĂM Șl DESPRE ACESTE PROBLEME

CORNEL MARCULESCU — arbitru internațional. „Succesul 
echipei naționale la J.O. de la Montreal a avut efecte stimulative 
în mica familie a polo-ului din țara noastră. Am constatat acest 
lucru in campionatul intern, unde Rapid și Dinamo nu mai fac un 
galop de sănătate pină la întilnirile lor directe, ajungînd să fie 
puse in dificultate de echipe (Voința Cluj-Napoca, C.N.U.) cu mai 
puține nume sonore. Se observă și în ambiția cu care noul lot de 
tineret, avînd la cirmă doi antrenori pricepuți, urcă noi trepte în 
ierarhia valorilor continentale. Echipa națională a ajuns la matu
ritate și ea are acum în spate un lot care se călește pentru a 
prelua ștafeta. Jucătorii au ajuns la un stadiu acceptabil de pre
gătire fizică și tehnică, dar mai păcătuiesc prin superficialitate, 
prin lipsa unei totale concentrări atunci cind se află la marile 
turnee și unele cazuri, e drept, mai izolate, de indisciplină. In 
această direcție cred că ar trebui să se îndrepte acum atenția 
antrenorilor. Pregătirea unei echipe mari nu se face numai in 
bazin, ci și in afara lui".

CINE PIERDE, CINE CÎȘTIGÂ ?

PAUL NICULESCU 
— antrenor : „între 
înot și polo există o 
legătură firească. îmi 
amintesc că în echi
pa națională a anilor 
’50—’60 mulți jucători 
erau și campioni de 
înot. Și astăzi dacă 
vom căuta. în loturi
le marilor echipe de 
polo din lume vom 
întilnl foști înotători. 
La noi însă ’ nu exis
tă nici un fel de co
laborare intre tehni
cienii celor două ra
muri și din păcate 
nici federația nu o 
impulsionează. Un 
antrenor de polo tre
buie să-și caute sin

gur copii, să-l învețe 
să înoate, apoi să 
mînuiască mingea și 
abia după aceea își 
dă seama că din 
grupa pe care o are 
doar cițiva pot mer
ge mai departe. Oare 
nu ar fi mult mai 
simplu ca antrenorii 
să nu mai țină cu 
dinții de elementele 
plafonate la înot și 
să le îndrepte spre 
polo unde ar putea 
fi utile ? Am să vă 
ofer și un exemplu 
concret. La Liceul 
nr. 1 din București 
există un tînăr . de 
18 ani, Petre Ciomîr- 
tan, care nu poate

GREȘELI MARI 1N INSTRUIREA

înota mal repede de 
57 de secunde „suta" 
de metri. Practic, el 
are șanse minime de 
a mai deveni un per
former. Știind că 
joacă și polo l-am 
solicitat pentru lotul 
pe care îl pregătesc 
în vederea „Turneului 
Prietenia" din a- 
cest an. A fost însă 
imposibil să obțin un 
răspuns favorabil, 
înotul — pot fi con
vinși antrenorii lui — 
nu va rămâne decît 
cu un obscur finalist 
la campionatele ță
rii ; polo-ul însă 
poate pierde un e- 
lement de nădejde".

SĂRITORILOR

GHEORGIIE CREȚULEȘTEANU — coordonator al loturilor de 
sărituri : „Mai multe cauze determină slabul nivel al săritorilor. 
In primul rînd este vorba de concepția greșită a unor tehnicieni 
privind instruirea copiilor. Aceștia sînt învățați să execute sări
turi dificile, dar lucrurile elementare — „ținuta", intrarea in apă 
— sînt neglijate. Apoi, am constatat că la antrenamente se igno
rează adesea lucrul pe uscat al gimnasticii săriturii, factor impor
tant in atingerea măiestriei sportive. Dealtfel, in general, volu
mul de muncă al săritorilor noștri mai tineri, sau consacrați, nu 
se ridică la cote prea inalte. In concluzie, se lucrează puțin și 
prost ! Mai mult, lipsa unei colaborări intre antrenorii din secții 
și cei de la loturi amplifică și mai mult lipsurile existente".

analiză a notației ne arată 
eforturilor făcute, decalajul 

le sportivilor români și per- 
re mondială se păstrează.

:ii, condițiile de 
înotătorii, dar

■șg depășească 
deocamdată nu 
rea mari ca la

pregătire 
mai ales

puncte

stadiul me- 
ne permite 
aceste dis-

Și medalii la

am solicitat dezvăluie slaba
ției în țara noastră, care 
abilități reduse de selecție, 
jrficialitatea in munca de

, comoditatea și eon
ii in a folosi metode

de antrenament depășite, insuficiențele programu
lui competițional, ca și slaba muncă educativă 
cu sportivii fruntași. Sînt lipsuri grave față de care 
biroul federal nu a acționat întotdeauna cu fer
mitate, lipsuri ce măresc continuu datoriile îno
tătorilor și săritorilor.

In ceea ce privește reprezentativa de polo și, 
alături de ea, pe înotătoarea Carmen Bunaciu, 
o serie de rezultate din acest sezon atestă valoa
rea lor certă. Să nu uităm însă că adevăratul 
examen din acest sezon va fi la Jonkoping, in 
cadrul campionatelor europene, unde ei vor avea 
datoria nu numai să confirme performanțele ob
ținute pină în prezent, ci să le îmbunătățească.

Materiale realizate de 
Adrian VASILIU
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Ciclismul este un sport cu tradiție la noi.
Sînt peste 70 de ani de cind a pătruns pe 
aceste meleaguri și aproape 50 de cind a 

fost creat forul său de conducere. De-a lungul 
anilor rutierii au obținut performanțe deosebite, 
au afirmat sportul cu pedale din România în 
marile întreceri internaționale (J.O.. C.M., „Cursa 
Păcii" ș.a.), au făcut o eficientă propagandă în 
rîndurile tineretului, creînd o mișcare în conti
nuă dezvoltare. A urmat. însă, o perioadă de 
stagnare, din care s-a ieșit datorită mobilizatoa

relor sarcini ale Programului de dezvoltare a miș
cării sportive, aprobat de conducerea partidului, 
și sprijinului eficient al C.N.E.F.S.

Pe drumul reafirmării sale, ciclismul nostru a 
obținut succese dătătoare de speranțe, dar și 
eșecuri care pun sub semnul întrebării eficiența 
eforturilor. încercăm în această succintă .analiză 
să scoatem în evidență cauzele nereușitelor, să 
sugerăm căile care ar putea duce la eliminarea 
lor.

START BUN, SUFLU 
INSUFICIENT PENTRU 
UN FINIȘ VICTORIOS

Federația de ciclism a por
nit — cu entuziasmul său ca
racteristic — la revigorarea 
sportului în care au strălucit 
Marin Niculescu și Gabriel 
Moiceanu.

Pentru prima oară s-a pus 
în mod serios problema co
laborării cu medicina sportivă, 
C.M.S. oferind uu sprijin sub
stanțial. în sezonul trecut au 
fost trecute în revistă o bună 
parte din forțele ciclismului 
românesc și — pe baza unor 
criterii științifice, cu ajutorul 
medicului — s-a alcătuit un 
Iot de perspectivă olimpică în 
care au fost cuprinși toți ti
nerii care corespundeau cerin
țelor (îndeosebi celor de gaba
rit și sănătate). Alături de ti
neri au fost menținuți în lot 
rutierii în plină afirmare (M. 
Romașcanu, I. Cojocaru etc.), 
precum și cei care — prin ex
periența lor — puteau ajuta ta 
desăvîrșirea viitorilor perfor
meri (Vasile Teodor ș.a.). Ast
fel reunit, lotul a trecut la

USTURĂTORUL EȘEC
Cronologic al doilea, testul 

Balcaniadei era — din punct 
de vedere al importanței (pro
grama probele olimpice) — cel 
mai important obiectiv al anu
lui. Și tocmai acolo cicliștii 
noștri s-au comportat lamenta
bil, spulberînd speranțele. De 
fapt, ce a dus ia acest clcznodă- 
mînt neașteptat ? Iată, după o- 
pinia noastră, cauzele :

• Păgubitoarea automulțu- 
mire. Primele succese ale sezo
nului n-au însemnat, din pă
cate, nici pentru antrenori, nici 
pentru o bună parte dintre ru
tieri, un puternic stimulent 
pentru o muncă și mai asiduă, 
pentru eforturi suplimentare. 
Automulțumirea exagerată s-a 
insinuat între membrii lotului, 
generînd compromisuri, creînd 
atmosfera că lucrurile pot 
merge în virtutea inerției, pă
rerea că pregătirea din iarnă 
este suficientă pentru întreg 
anul competițional.

• Indisciplina antrenorilor și 
a alergătorilor. Plecînd de la 
premisele mai sus enunțate, cei 
doi antrenori și-au permis ei 
înșiși să abdice de la rigorile 
disciplinei. învoindu-se sau 
plecînd fără aprobare, sărind 
peste unele prevederi ale pla
nului de pregătire. acceptînd 
toanele cicliștilor, ei au creat 
climatul propice pentru mani
festarea indisciplinei rutierilor. 
Aceștia, la rîndul lor, au pro
fitat din plin. în ultima pe
rioadă, Biroul federal a fost o- 
bligat să sancționeze — chiar 
cu scoaterea din lotul național 
— o serie de cicliști pentru o 
gamă foarte largă de abateri. 
Ultimii doi — Ion Nica și Eu
gen Dulgheru — au fost excluși 
cu puțină vreme înainte de 
Campionatul Balcanic. Cel mai 
grav aspect al indisciplinei — 
care, paradoxal, a rămas nepe
depsit și a produs eșecul — a 
fost nerespectarea programului 
de pregătire, abaterea de la re
gulile vieții sportive. Și, să nu 
uităm, greșelile s-au coroborat, 
amplifieîndu-se.

• Lipsa de colaborare. Ca 
și în alte sporturi, și în ciclism 
antrenorii lotului sînt priviți cu 
invidie, izolați, in taină sub
minați. Ion Ardeleanu și Ion 
Stoica n-au fost scutiți de a- 
ceastă atmosferă infestată.

pregătirea pe etape, sub su
pravegherea și controlul medi
cului, sub îndrumarea tineri
lor tehnicieni Ion Ardeleanu și 
Ion Stoica (controlați pe par
curs de profesorii Nicolae O- 
țeleanu și Nicolae Voicu).

Competițiile de verificare 
(„Tour d’Annaba" și „Turul Me
diteranean") au arătat că se 
merge pe un drum bun, iar 
„Cursa Păcii” a validat efici
ența muncii și justețea crite
riilor de alcătuire a lotului.

DE LA BALCANIADĂ
(Poate că și infatuarea lor a 
creat climatul favorabil mani
festării „tradiționalului" opor
tunism). De aici, firește, tot 
felul de șicane. Cluburile, une
le dintre ele foarte înțelegătoa
re cu manifestările necolegiale 
ale antrenorilor lor, cu indisci
plina alergătorilor proprii 
(Steaua, de pildă), au pus mai 
presus interesele proprii și 
le-au neglijat pe cele ale lotu
lui. cicliștii găsind refugiu ori 
de cite ori erau sancționați. 
Unii antrenori de la cluburi au 
creat colegilor lor de la lot o 
atmosferă neprielnică, semă- 
nînd suspiciunea în- rîndurile 
cicliștilor. Puțini au fost cei 
care au dat, în acest timp, o 
mină de ajutor real celor de 
la lot (Vasile Ionescu, Ion Do- 
lete, Martie Ștefănescu).

• Paralelismul obiectivelor. 
Deși s-a pornit de la intenția 
clară de a se îndrepta toate e-

forturile spre susținerea pers
pectivei, pe parcurs s-au făcut 
mari rabaturi, vina fiind în ex
clusivitate a Biroului federal. 
De dragul unor performanța 
de moment s-a trecut pe pri
mul plan pregătirea pentru 
„Cursa Păcii", s-a dat acestui 
lot prioritate și, firește, intere
sul pentru grupul rutierilor ti
neri a fost lăsat în subsidiar. 
Chiar și la Balcaniadă, unde 
firesc ar fi fost să se prezinte 
ca primă formație echipa de 
tineret, s-a mizat tot pe for
mația din „Cursa Păcii". A- 
ceaștă interferare permanentă 
a diminuat rezultatele ambelor 
loturi, dar — în principal — a 
sacrificat perspectiva.
• Ignorarea velodromului. 

Multă vreme problema velo
dromului. a probelor olimpice 
de pistă (aproape de trei ori 
mai numeroase decît cele de 
șosea), a fost ignorată. Abia a- 
cum a fost, in sfirșit, găsit un 
antrenor — Paul Soare — care 
să prospecteze, împreună cu 
medicul. perspectivele tinerei 
generații a pistarzilor. S-a pier
dut un an și dacă ritmul va 
rămîne la fel de lent se va 
mai pierde unul, compromițin- 
du-se definitiv „acțiunea pistă". 
Și este păcat. Există și în a- 
ceastă ramură a sportului cu 
pedale o seamă de talente care, 
bine îndrumate, verificate în 
competiții de nivel din ce in 
ce mai ridicat, pot ajunge la 
cota exigențelor olimpice.

Firește, pentru materializarea 
acestei șanse este nevoie de 
muncă, răbdare. încredere.

Așadar, ciclismul se află din nou în impas. De această dată 
nu mai trebuie luat, însă, totul de la început. O analiză 
atentă trebuie să elimine cauzele eșecului de la Balcaniadă 

și să păstreze, să amplifice, tot ceea ce a fost bine realizat.
Se impune, în primul rînd, continuarea acțiunii de selecție și 

strîngerea legăturilor - și în acest sens - cu Centrul de medicină 
sportivă. Mai există rutieri tineri capabili să facă față unei 
pregătiri la nivelul cerințelor probei de 100 km contratimp pe 
echipe, să realizeze haremuri de timp in concordanță cu progre
sul realizat pe plan mondial în această probă și ei trebuie 
selecționați în lotul național.

F.R. Ciclism trebuie să-și canalizeze eforturile numai în direcția 
asigurării perspectivei, chiar dacă pentru aceasta vor fi sacrifi
cate unele obiective de moment. Toată atenția să fie acordată 
tineretului, pregătirea și calendarul competițional subordonîndu-se 
interesele acestuia.

O acțiune poate fi încununată de succes numai otunci cînd 
este însușită și susținută de toți factorii, lată de ce opinăm 
pentru discutarea obiectivelor cu cluburile și antrenorii, astfel 
ca toată lumea să activeze într-un sens unic, toate eforturile să 
fie îndreptate numai spre atingerea țelului comun. Indiferent cine 
va conduce pregătirea, indiferent cine va efectua pregătirea, ac
țiunea trebuie înțeleasă ca un obiectiv comun, pentru reușita 
căruia nu trebuie precupețit nimic. Obiectivele federației sînt, 
implicit, și ale cluburilor, secțiilor, antrenorilor și cicliștilor.

Am sugerat doar cîteva din acțiunile ce se impun. F.R. Ciclism 
va avea, desigur, în vedere un plan sistematic, în slujba căruia 
va pune toate forțele sale, pentru a scoate și din acest impas 
ciclismul, unul dintre sporturile atît de indrăgite la noi.

Hristache NAUM



Săptămina viitoare, in Capitală ^\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ABATERI
BALCANIADA DE ATLETISM 

A JUNIORILOR
La sfîrșitul săptămînii viitoa

re, pe Stadionul Republicii 
Capitală, și nu la Poiana 
șov cum era stabilit inițial, 
vor desfășura întrecerile 
cadrul Jocurilor Balcanice 
juniorilor. Vor fi prezenți tineri 
concurenți din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia. Turcia și România.

din
B ra

se 
din 
ale

fost al TV-lea, iar D. Grasu 
V-lea la disc cu 48,00 m.

al

• CONCURS DE VERIFICARE 
la Poiana Brașov : 800 m — Fița 
Lovin 
greutate 
m, disc 
62,22 m.

2:01,5 (rec. personal),
— Mihaela Loghin 18,52
— Argentina Menis

CAMPION NATIONAL h CONTRATIMP
Duminică se dispută proba de semifond

PROMPT SANCȚIONATE

• IN VEDEREA participării la 
competiția balcanică. juniorii 
noștri au concurat recent la 
Poiana Brașov. Cîteva rezultate : 
băieți : înălțime Ad. Proteasa 2,14 
m-record de juniori egalat, 110 
mg M. Bogdan 14,4, 2000 m obst.
C. -tin Constantin 5:41,2 (rec. per
sonal), 400 mg St. Hari 53,9 (rec. 
personal), fete : 800 m
Radu 2:07,9, greutate 
Duculescu 14,79 m (la 1 
recordul țării), disc Elena 
48.60 m (rec. personal) • 
alt concurs, la Poznan, 
de atleți din R.D. Germană 
Polonia, s-au făcut remarcați : 
locul I — Petre Levițchi (antre
nor Vasile Midvighi) la 3000 m 
obst. 8:29,7 — nou record de 
juniori ; locul II -C-tin Irimescu 
la 400 mg 53,95 și din nou Le
vițchi la 1500 m 3:54,22 ; 
III - I. Sandei la 800 m
D. Firică la 10 km marș 
Cristina Cojocaru la 800 m 
Nic. Aron la înălțime 2,05 
7,46 m la lungime S. Rizea

ORGANIZAREA• IN
țlllor sportive P.T.T. șl 

a

asocia-
Poșta va 

. doua a 
factorilor 

din str. 
la ora 9 
ora 10 —

Maria 
Steluța 
cm de 
Anghel 
într-un 
alături 

și

locul 
1:55,23, 
46:43,6, 
2:09,10, 
m. Cu 

a

avea loc milne etapa 
concursului „Marșul 
poștali”, pe circuitul 
Maior Coravu. Startul 
— factorițe 2 km, la 
factori 5 km. întrecerea factori
lor poștali (la prima etapă, pe 
sectoare, au luat parte 486 con
curent!) are loc sub însemnul 
Daciadei.

• CAMPIONATUL REPUBLI
CAN de maraton va avea loc și 
în acest an, ca și în 1976, tot la 
Craiova. Data de desfășurare: 30 
iulie, la ora 16,30. F.R.A. a decis 
să înregistreze în clasament nu
mai pe alergătorii sosiți în ter
men de 3 ore de la plecare. ~ 
dința tehnică — 29 iulie 
19, la sediul C.J.E.F.S.

Șo- 
ora

s CAMPIONATUL NAȚIONAL 
de marș pe 20 km a fost progra
mat in ziua de 4 august (ora 
17,30) pe traseul obișnuit din 
str. Maior Coravu, din Capitală.

BRAȘOV, 22 (prin telefon). 
Vineri dimineață s-au desfă
șurat pe șoseaua spre Zizin 
întrecerile campionatului re
publican de contratimp al se
niorilor la ciclism.

Starturile s-au dat din minut 
în minut, pe două grupe va
lorice, cicliștii avînd de par
curs un traseu de 40 km, cu 
multe viraje și, în plus, acope
rit de mîzgă. Pe unele por
țiuni a plouat torențial — cum 
s-a întimplat la trecerea prin 
comuna Teliu —, fapt care a 
obligat rutierii la eforturi în 
plus.

în pofida condițiilor atmosfe
rice neprielnice și a traseului 
greu, s-a mers, totuși, bine, 
cursa fiind animată. Din pă
cate, arbitrii au constatat pe 
parcurs și unele ilegalități 
(plasă), o serie de concurenți 
fiind sancționați în final cu 
descalificarea. Printre aceștia 
s-au aflat ocupanții locurilor 
4, 5 și 8, Eugen Dulgheru 
(Steaua), Costel Cîrje (Dina
mo) și, respectiv, Ștefan Pin- 
tecan (CIBO).

Cîștigătorul întrecerii, cam
pionul țării și în 1976, este di- 
namovistul Marin Valentin (20 
ani). El a făcut o cursă bună, 
trecind primul linia de sosire 
în lh 06:07, urmat la 20 de se
cunde de colegul său de club 
Mircea Romașcanu. Locul III 
i-a rfivenit lui Andrei Antal de 
la Steaua (lh 06:50), urmat în 
ordine <" 
(Dinamo) 
Dolofan 
Nicolae 
Plopeni) 
(Metalul 
Constantin Căruțașu 
Plopeni) lh 09:32 ; 9. Iile Va
lentin (Dinamo) lh 09:50 ; 10: 
Aurel Tănase (Olimpia Bucu
rești) lh 09:50.

Duminică dimineață are loc 
campionatul republican de 
semifond, programat pe un tra
seu în circuit, în centrul ora
șului Rîșnov (24 de ture a 
2 500 m).

JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR
PROGRAMUL DE AZI Șl MÎINE

REZULTATE TEHNICE
ATLETISM. 

Olaf Garberg 
48,16 m ; 2. 
(Franța) 47,74 
Krywalski (Polonia) 46,86 
m ; 4. O. Stanciu (Româ
nia) 46,20 m ; triplusalt : 1. 
Aleksandr Belinski (URSS) 
15,02 b ; 2. Al. Saevski
(URSS) 14,39 m ; 3. R.
Milton (SUA) 14,28 m ; 
disc (f) : 1. Olga Glodina 
(URSS) 46,46 m ; 2. F. Se- 
mensova (URSS) 38,28 m ; 
3. I. Siegel (RDG) 33,80 
m ; 200 m (m) : 1. John 
Milfort (SUA) 21,7 ; ! 
Lawson (SUA) 22,2 ;
V. Lukas (URSS) 22,3.

FOTBAL. România — 
Cehoslovacia 2—0 (1—0) ; 
Argentina — Suedia 2—1 
(1—1) ; U.R.S.S. — Bulga
ria 5—2 (3—0) ; irlanda —• 
Turcia 1—0 (1—0).

HANDBAL. Italia — 
R.F G. 16—14 (7—7)
goslavia — £— 
(9-6).

ÎNOT. 100 m bras
1. Jimmy Cromwell 
1:11,86 RM ; 2. D. 
(Franța) 1:13,79 RE ; 
Ritchey (SUA) 1:14,53 ; 100 
m bras (f) : 1. Elena Si- 
pilina (URSS) 1:21,87 RM ;
2. S. Brophy (Canada)
1:23,27 ; 3. S. Getty (SUA) 
1 :27,08 ; 200 m liber (m): 
1. Jeffrey Float (SUA) 
2:02,46 RM ; 2. R. Rice 
(SUA) 2:06,85 ; 3. E.
Craven (SUA) 2:07,30 ; 400 
m liber (f) : 1. Laura Bar
ber (SUA) 4:45,60 RM ;
L. Kiselich

: 3. T. 
5:06.71 ;
(m) : 

RM
RE; 3. R.F.G. 4 
m Liber (f) :

4 26,96 RM ; 
U.R.S.S. 4:31 76 ; ‘ ~
4:35,35.

TENIS, 
sferturi : 
(S.U.A.) 
(Franța) 
(m> : Larraburu, 
(Australia) 
Ardeleanu (România) 6—1, 
6—2 • sferturi : Biernaux, 
Guerin (Belgia) — Erimia, 
Enăchescu (România) 6—2, 
6—0 : semifinale : Steven
son Mallet (S.U.A.) —
Kemp. Mitchell (Austra
lia» 6—2, 6—3 : Ricci. Mam- 
berto (Italia) — Biernaux, 
Guerin 6—1. 4—6. 6—1 ;
dublu (f) — semifinale : 
Spalding, Rocque (S.U.A.) 
- Rocco. Domini (Italia) 
6—2. 7—5 : Carmichael,
Montes (S.U.A.) — Sellers, 
Orr (Australian 6-1, 4—6,

TENIS DE MASA. Sim
plu (f) — semifinale : A.
Tmplon (Ungaria) — L. 
Stan (România) 3—0 : W. 
Ando (Japonia) — M. Nee
se (România) 3-0 ; finala :
W. Andc — A. Implon 
'3—0 (13. 14, 10) ; 1OC. 3—4 : 
M Necșe - L. Stan 3—1 ; 
simplu (m) — semifinale :
M. Ikushima (Japonia) — 
M Stahl (RDG) 3—2 : P. 
Lowenstein (Ungaria) — S. 
Yoshida (Japonia) 3—1 : 
finala : M. Ikushima — P. 
Lowenstein 3—o (14. 13. 91; 
loc. 3—4. M. Stahl - S. 
Yoshida 3—0.

VOLEI. România — Da
nemarca (fi 3—0 (12. 5. 9) : 
S.U.A. - Olanda (f) 3-0
(1 I. 4) : Bulgaria — Fin
landa (m) 3—2 (5. —14. 2, 
—10 2) : U.R.S.S. — S.U.A. 
(m) 3—0 (6. 6. 8> : iran — 
Ttalia (m) 3—1 (4, 5. —11. 
2) ; România - Japonia 
3—1 (13. —5, ‘ “

Ciocan : 1.
(Norvegia) 

M. Guillot 
m ; 3. S.

Al.

2. D.
3.

(7—7) ; iu-
Suedia 20—15

(m) : 
(SUA) 
Filippi 

3. D.

4:59,90 : 
nada) 
mixt 
4:16,89 
4:41,11 ] 
4X100 
S.U.A.

2.

. 2. 
(Canada) 

Helm (Ca- 
4X100 m 
1. S.U.A. 

U.R.S.S. 
4:44,0; 
: 1.

x ; 2.
Canada3.

Simplu 
G.

— G. 
6-0, 6—0 ;

(O -
Rocque 

Woringer 
dublu 

Abbou 
Papadopol,

13. 7).

de : 4. Traian Sîrbu
> lh 08:18,6; 5. Petre
(Steaua) lh 08:37,7; 6. 
Andronache (Metalul 
lh 09:17; 7. Ion Radu 
Plopeni) lh 09:23; 8.

(Metalul

Avînd în vedere aba
terile de la disciplina 
sportivă și de la regulile 
de conduită care se cer 
antrenorilor și arbitrilor, 
Consiliul Național pen
tru Educație Fizică 
Sport hotărăște : 1.
dicarea dreptului de a 
mai arbitra și de a ocu
pa funcții în organisme
le F. R. Baschet arbi
trului Mihai Aldea ; 2. 
Ridicarea dreptului de a 
mai face parte din co
lectivele de tehnicieni ale 
loturilor reprezentative 
de baschet antrenorilor 
Nicolae Martin și C-tin 
Dinescu ; 3. Se sancțio
nează cu retrogradare, 
pină la 31 decembrie 
1977, antrenorul George 
Lăzărescu, de la clubul 
sportiv Olimpia 
rești.

N.R. — După cum se 
știe, atitudinea celor mai 
sus vizați a făcut obiec
tul „Punctului pe i“ 
părut în nr. 8608 din 19
iulie al ziarului nostru.

Bucu-

I a-

SÎMBĂTĂ
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

orele 9 și 17 : întreceri prelimi
nare și fi-nale.

BASCHET. Sala Dinamo, ora 
16 : Australia — Polonia ; Israel 
— Iugoslavia ; S.U.A. — Franța.

CICLISM. Autostrada București- 
Pitești, ora 9 : Proba contracro- 
nometru.

POLO. Bazinul Tineretului, ora

10 : Italia — Iran ; R.F.G. — Un
garia ; ora 17 : Iran — R.F.G. ; 
Ungaria — Olanda.

lENlS. Terenurile T.C.B.,
9 : întreceri semifinale.

TENIS DE MASA. Sala
August", orele 9 și 16 : întreceri 
în probele de dublu.

VOLEI. Sala Olimpia, ora 9 : 
Danemarca - U.R.S.S. (f) ; 
S.U.A. — România (f).

ora

,.23

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

ora-17: întreceri preliminare șî 
finale.

BASCHET. Sala Dinamo, ora 
16 : S.U.A. - Suedia ; Franța — 
Israel ; Iugoslavia — Australia.

FOTBAL. Stadionul Progresul, 
ora 9 : finala loc. 5—6 ; Stadio
nul Voința ora 9 : finala loc. 
7—8 ; ora 16 : meciurile semifi
nale.

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 
9 : meciuri semifinale ; ora 17 :

finale pentru loc. 5-6 și loc. 7—8.
LUPTE. Sala ,,23 August", orele 

10 și 16 : Primele tururi la
- greco-romane.

POLO. Barinul Tineretului, ora 
10 : R.F.G. - Italia ; Olanda - 
Iran.

TENIS. Terenurile T.C.B.,
9 : Întreceri finale.

TENIS
August",

VOLEI.
9 și 11
finale.

ora

DE MASA. Sala
ora 9 : întreceri finale.
Sala Construcții, ora 

: Meciuri semifinale și

„23

UNII GRESESC, ALȚII PĂTIMESC...!
9 7 9

(I.T.A. Tg. Jiu) 12 p ; 5. 
Ionescu (Energia Cîmpina) io p.

Și acum, o problemă de arb.- 
traj. Colegiul central de specia
litate a delegat la etapa de du
minică o brigadă de oficiali cu 
insuficientă experiență. Din a- 
ceastă cauză nu s-au putut sta
bili în totalitate rezultatele. A 
urmat o îndelungată așteptare și, 
implicit, a crescut starea de obo
seală a spectatorilor, au fost cu
prinși de nervi sportivii, care 
și-au pierdut timpul în zadar, 
deoarece pînă la urmă tot nu a 
avut loc premierea laureaților. 
Cazul nu este singular, ceea ce 
impune din partea federației mă
surile cuvenite.

Traian IOANIȚESCU
• Duminică va avea loc, la Tg. 

Mureș, penultima etapă a cam
pionatului de viteză în circuit, în 
programul căreia figurează în
treceri la 7 clase.
• Prima etapă a concursului 

republican de perechi la dirt- 
track se va desfășura mîine la 
Brăila. Participă alergători din 
București, Sibiu, Arad și Brăila.

9

Etapa a doua a campionatului 
republican de motocros, desfă
șurată duminica trecută pe tra
seul de la marginea municipiu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, ne-a 
prilejuit o serie de constatări ne
gative. Astfel, sintem nevoiți să 
aducem la cunoștință sancțiunile 
dictate de forul de resort. Intru- 
cît secțiile Poiana Cîmpina și 
Locomotiva Ploiești n-au pre
zentat la startul probei motore
telor „Mobra" cel puțin doi con
curenți, așa cum prevede regu
lamentul. s-au anulat și punctele 
realizate de alergătorii partici- 
panți la întrecere. Cel mai afec
tat de această măsură este fos
tul lider al seniorilor, cîmpinea- 
nul Miliai Banu, care, cîștigînd 
ambele etape, se detașase serios 
de principalii săi adversari, 
cum, însă din poziție de 
autoritar, cîmpineanul se 
trecut pe locul secund, datorită 
greșelilor altora ! Iată clasamen
tul seniorilor : 1. Tr. Moașa (St. 
R. Bv.) 20 p; 2. M. Banu 15 p ; 
3. E. Miilner (Torpedo Zâr- 
nești) 15 p ; 4. p. Filipescu

A- 
llder 
vede

nj-MESjagw?"

A.

CHIAR NU VEDE NIMENI?
(Urmare din pag. 1)

culină a fost dominată clar de 
japonezul Masayuki Ikushima, 
un jucător de atac cu lovituri 
foarte puternice.

FOTBAL : ROMÂNIA 
CEHOSLOVACIA 2-0 

(1-0)
O nouă victorie a selecțio

natei României obținută de 
data aceasta în fața echipei 
Cehoslovaciei. Jucătorii ro
mâni au avut perioade înde- 1
lungate de dominare, au com- I

. binat 
meci 
dorit, 
mația 
roase

frumos, dar și în acest 
eficacitatea a lăsat de 
în prima repriză, for- 
noastră a inițiat numc- 

acțiuni ofensive

ÎNOT: JEFFREY FLOAT 
(S.U.A.) 11 MEDALII DE 

AUR
La piscina Dinamo s-au îfir 

cheiat ieri întrecerile înotăto
rilor. Ultimele șase finale au 
adus tot atitea modificări pe 
tabela recordurilor mondiale ale 
J.M.S. și au fost dominate de 
sportivii din S.U.A., în frunte 
cu Jeffrey Float și Laura Bar
ber, care au reușit rarisima 
performanță de a-și adjudeca 
cîte 11 și, respectiv, 10 medalii 
de aur ! Este un record absolut 
în istoria acestei competiții.
Materiale redactate de P. Vin- 
tilâ. M. Ferrarini, FI. Sandu, A. 

Păpădie și A. Vasiliu

HIPISM
Joi dupâ-amiazâ am fost — spre 

regretul no s-t fu — martorii unei scene 
care ar trebui sâ dea serios de
gîndit conducerii hipodromului, fiind
că repetarea ei ar pune într-o lu
mină mai mult decît urîtă pe cei
desemnați să vegheze la asigurarea 
unui climat sănătos pe cîmpul de 
curse. După disputarea premiului 
Țintea, cîștigat de Lazăr (I), publi
cul spectator și-a manifestat vehe
ment indignarea față de felul com
plet dubios în care — poate ceva
mai puțin cîștigătorul — concurenții 
au înțeles să-și susțină șansele. Fără 
nici un fel de jenă și în văzul în
tregi'! asistențe, opt driveri au făcut 
tot ce au putut pentru a-l „trimite" 
la cîștig pe Lazăr. Ascunzîndu-se 
unul în spatele celuilalt (G. Vasile, 
I. Nicolae, S. Onache au „excelat" 
în această privință), ei au dat posi
bilitatea lui Lazăr să-și regleze sin-

și a pro-
ii

Biletele de intrare 
tra finala la fotbal 
tivita tea de închidere 
celei de a XIII-a ediții 
Jocurilor 
Surzilor, 
loc la 26 
Stadionul 
găsesc la 
de la Stadioanele 
blicii, Dinamo, 
și la sălile 
Olimpia, „23 
Constructorul și

pen- 
și fes- 

a 
a 

ale 
avea

»

Mondiale 
care vor 
iulie, ora 16, pe 
Republicii, se 
casele de bilete 

Repu- 
Progresul 
Floreasca, 

August**. 
Voința.

vocat panică 
vers. în min. 
combinație a 
mâni a făcut

careul ad- 
o frumoasă 

ro-

în 
17, 

înaintașilor 
șah-mat apăra

rea echipei Cehoslovaciei, ba
lonul expediat de Urzică fiind 
scos de pe linia porții de fun
dașul Jankovici, iar în min. 
31, colegul său de linie, Pavlo- 
vici, a intervenit cu succes la 
șutul lui Epura. Primul gol a 
căzut de abia în min. 43, 
cînd Urzică a pasat bine lui 
Tîmplaru și acesta a făcut in
util plonjonul portarului Van- 
gel. în repriza secundă, as
pectul jocului a rămas același 
ca în prima parte, iar golul 
al doilea a fost semnat de ce
hoslovacul 

care a vrut să trimită balonul 
înapoi, dar l-a expediat peste 
Vangel. în propria poartă.

în urma acestui rezultat e- 
chipa României va întîlni în 
semifinale formația U.R.S.S.

Grabica (min. 54).

(Urmare din pag. 1)

cu succes pentru obiectivul 
propus.

O vor face, sintem siguri, și 
acum, peste puțină vreme, la 
Sofia ! Pentru aceasta, va tre
bui ca, în zilele care ne mai 
despart de Universiadă, întrea
ga muncă de pregătire să se 
raporteze permanent la obiecti
vele propuse, în cadrul unei ac
tivități de foarte bună calitate, 
disciplinată, fermă, plină de dă
ruire. în acest sens, trebuie 
concentrate toate eforturile, 
trebuie sporită exigența pentru 
asigurarea formei sportive al 
cărei punct de virf să fie a- 
tins în perioada disputelor U- 
niversiadei ! Este de datoria 
antrenorilor, a medicilor, a al
tor specialiști — dar și a tutu
ror sportivilor — să contribuie Ia 
dozarea judicioasă a eforturilor 
în pregătire, la organizarea for
mei optime.

Anul acesta, primul din noul 
ciclu olimpic. Montreal — Mos
cova. sportivii români au înre
gistrat, cum am spus, multe re-

zultate bune, dar există toate 
condițiile ca acestea să fie sub
stanțial depășite, ca număr și 
ca valoare, acum, la Universia
dă. în afara procesului de pre
gătire propriu-zisă, în cele trei 
săptămîni care au mai rămas 
pînă la plecarea la Sofia, unii 
dintre sportivii noștri vor lua 
parte la cîteva competiții foar
te importante : atletismul în fi
nala „Cupei Europei** (fetele 
în grupa A, băieții în grupa B), 
natația la campionatele euro
pene, baschetul fete la „Cupa 
Diana** la Varna și la „Cupa 
Mării Negre** la Constanța, iar 
luptele, gimnastica, tenisul vor 
avea și ele diverse întreceri in
ternaționale de verificare. Se 
impune ca fiecare dintre aceste 
acțiuni să fie privită cu toată 
seriozitatea și tratată în con
secință.

Cele 26 de zile — hotărîtoa- 
re — care au mai rămas pînă 
la Universiadă să fie deci folo
site cu eficiență și răspundere 
maximă, astfel ca „Gaudeamus 
igitur** să fie cîntat de cît mai 
multe ori în onoarea unor suc
cese ale sportivilor români I

gur trena șl să-și adjudece în acest 
fel alergarea fără a 
aproape 
(1:39,7) 
vent, ca 
cârdurile ___  __ ________
ele fiind departe de valorile 
reale și în flagrantă contradicție cu 
evoluțiile anterioare.

Pînă cînd vor mai fi tolerate ase
menea practici străine de etică, de 
respectul care trebuie acordat spec
tatorilor ? Credem că a sosit mo
mentul ca unii „nărăviți" să fie se
rios trași la răspundere de către cei 
în drept, fiindcă — dacă nu se va 
trece la luarea unor măsuri radica
le — vom ajunge la situația, deloc 
plăcută, de a consemna „paritate"
între numărul spectatorilor și cel al 
angajaților hipodromului. Rezultate 
tehnice : Cursa I : Honorica (D. To- 
duță) rec. 1:48,1 2. Turculeț. Simplu 
3. Ordinea 17. Cursa a ll-a : Hogar 
(G. Tănase) nec. 1:37,9, 2. Zambiia, 
3. Ramira. Simplu 1,40, ordinea 15, 
event 18, ordinea triplă 79. Cursa a 
lll-a : Hebreea (G. Avram) 
1:44,7, 2. Curat, simplu 3,70, 
nea 42, event 25. Cursa a 
Egreta (G. Popescu) rec. 1 :32,6, 
lalta, 3. Tuisla, simplu 7, ordinea 34, 
event 58, ordinea triplă 223. Cursa 
a V-a : Lazăr (Tr. Marinescu), 
1:39,7, 2. Ronica. Simplu 
dinea 39, event 22. Triplu 
tor 175. Cursa a Vl-a : 
(D. Arsene) rec. 1:28,8, 
ra, 3. Hanca. Simplu 4 
event 13. Ordinea triplă 
a Vl!-a : 1. Romjla (M. 
rec.
2,60, ordinea 11, event 15. Triplu 
cîștigător 64. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 27 081 lei și a 
fost cîștigat 50% de trei buletine cu 
7 combinații cu 6 cai a 1 934 lei 
combinația. Report: 13 543 lei. (Re
zultat provizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

se întrebuința 
Timpul realizat 
mult decît eloc- 

mai vorbim de re* 
sâi, 
lor

deloc. 
este mai 
sâ nu 
marcate de adversarii

rec.
ordi- 

lV-a : 
2.

rec. 
1,90. or- 

cîștigă-
1. Orestica
2. Salatie- 

ordinea 14,
139. Cursa 
Ștefânescu) 

1:29,0, 2. Orgolioasa. Simplu 
ordinea 11,

64. Pariul

SIMBĂTĂ
RUGBY. Stadionul Parcul 

copilului, de la ora 8,30 : me
ciurile finale ale ,,Turneului 
Prietenia"

TENIS. Arena Progresul, de 
la ora 14 : ..Cupa

CAIAC-CANOE. 
gov, de la ora 
cursul Prietenia", 
belor pe distanța

Galea“
Lacul Sna- 

9,30 : ..Con
finatele pro- 
de 1 000 m.

DUMINICĂ
TENIS. Arena Progresul, de 

la ora 15 : ..Cupa Galea“.



TINERETUL FARA „TINEREȚE"
I

în reflector, reprezentativa „
Cum era și normal, forul de 

specialitate a făcut eforturile 
cuvenite pentru a crea condi
țiile necesare unei bune acti
vități a lotului reprezentativ de 
tineret, asigurîndu-i și un ca
lendar internațional bogat și 
valoros. Dacă însumăm jocurile 
oficiale, două in C.B. și două 
în C.E.. cu cele amicale vom 
vedea că tinerii noștri fotba
liști au susținut în ultimul an 
un număr de 14 intîlniri. Cinci 
jocuri au fost susținute în tur
neul din R. P. Chineză — care 
a reprezentat perioada de ta
tonare și de formare a nu
cleului echipei — și 9 pe bă- 
trînul continent, acasă și, mai 
cu seamă, în deplasare — sol
date cu următorul bilanț gene
ral : 5 victorii, fi meciuri egale 
și 3 infringeri. Jocuri cu adver
sari puternici — reprezentati
vele similare ale Cehoslovaciei, 
Ungariei, Poloniei, R. D. Ger
mane, ca să nu mai vorbim de 
adversarii hotăriți de sorții 
competițiilor oficiale, „team“- 
urile Spaniei, Iugoslaviei și 
Bulgariei.

Putem să spunem că s-a ju
cat destul de mult, că începem 
să ne apropiem de standardul 
internațional, din punct de ve
dere al numărului de partide 
susținute. Ce a rezultat din a- 
ceastă bogată activitate ? In 
mod cert, citeva cîștiguri au 
fost : • ÎN URMA SELEC
ȚIILOR LA NIVELUL DIVI
ZIEI B, 6 dintre jucătorii re
ținuți la reprezentativă au pro
movat în Divizia A — Windt, 
Tilihoi, Teleșpan, Bucu, Văe- 
tus și Barna • PATRU SE- 
LECȚIONABILI AU PROMO
VAT LA PRIMA ECHIPĂ — 
Radu II, Tilihoi, Cristian și 
Windt, ultimii doi rămînînd la 
seniori • UNII DINTRE JUCĂ
TORII LOTULUI AU DEVE
NIT TITULARI LA ECHIPELE 
LOR DE CLUB — Stancu, Băr- 
bulescu, Augustin, ca urmare a 
evoluțiilor bune în cadrul ac
țiunilor întreprinse de repre
zentativă.

PE PLANUL PERFORMANTEI, 
UN ÎNCEPUT BUN, URMAT DE 
UN CLACAJ ÎN... PARTIDELE 

CELE MAI IMPORTANTE
La acest capitol, startul — 

este vorba de cele două partide 
din campionatul balcanic, 0—0

cu Bulgaria și 2—0 cu Turcia, 
ambele în deplasare — ne-a 
satisfăcut. Echipa pregătită de 
antrenorii Octavian Popescu și 
Constantin Deliu a făcut un 
pas serios spre cîștigarea seriei 
respective și disputarea finalei. 
Al doilea moment important 
din viața reprezentativei de ti
neret l-au constituit „probele 
de foc“ din campionatul euro
pean — meciul cu echipa si
milară a Spaniei, la Madrid, 
și cel de la Craiova cu reduta
bila formație a Iugoslaviei. 
Dar, echipa a căzut la aceste 
examene, cele două infringeri 
severe (0—3 și 1—3) compro- 
mițînd total poziția sa în cla
samentul grupei 1

Trebuie să stăm cu picioa
rele pe pămînt și să recunoaș
tem că „pietrele de încercare", 
jocurile din campionatul euro
pean, ne-au confruntat cu pro
priile noastre slăbiciuni, pro
venite fie din cadrul general 
al fotbalului, fie din lipsa de 
experiență a conducerii tehnice, 
furată și ea probabil, ca și ju
cătorii inșiși, de unele momen
te mai bune ale echipei.

La prima categorie intră :
• FONDUL VALORIC SCĂ

ZUT DE JUCĂTORI, ceea ce 
complică munca de selecție. De 
la centrele de juniori se știe 
că nu prea vine nimic „de 
soi“ și, atunci, se scormonește 
mult pentru a se găsi cit de 
cit ceva. Dovada? în total s-au 
perindat pe la echipă 44 de 
selecționați. Munca în sine este 
necesară, inventarierea se im
punea. Necazul este însă că 
dintre cei mulți chemați, pu
țini rămin, iar acestora din ur
mă rodajul le... reliefează de
ficiențele. Numai compartimen
tul apărării și-a găsit în linii 
mari titularii, în timp ce la 
mijlocași, și cu precădere în 
atac schimbările s-au ținut lanț, 
experimentările, căutările fiind 
îngrijorător de sărace în roade.

• NU S-A GĂSIT NICI MĂ
CAR O SINGURA PERSONA
LITATE, în jurul căreia să 
graviteze întreg ansamblul ; 
n-a apărut acel „jucător-coor- 
donator" capabil să restabileas
că echilibrul în momente de 
grea cumpănă, să dea consis
tență jocului.

• LA CLUBURI SE MUN
CEȘTE SUPERFICIAL ȘI PU
ȚIN (nu este o noutate !), ceea

under 21“
ce explică lipsa unui angaja
ment total pe întreaga durată 
a unei partide. Lipsa de fi
nalizare și precizie în finaliza
re, marile carențe ale echipei, 
vin să argumenteze aprecierea 
noastră • UNII JUCĂTORI 
PAR PLICTISIȚI, se mulțu
mesc cu foarte puțin (Radu II, 
Lupău. G. Pctcu, S. Petcu, 
Chilaru, Cămătaru, Lucuță etc.), 
alții nici măcar nu caută să se 
impună pentru a părăsi căl
duțul Ioc de pe banca rezerve
lor (Văetuș reprezintă exem
plul cel mai tipic.).

Din aceste principale carențe, 
la care se adaugă evidente mi
nusuri ale conducerii tehnice — 
scăderea ștachetei exigenței în 
selecție și în scurtele stagii de 
pregătire, supraevaluarea, pe a- 
îocuri, a începutului bun din 
campionatul balcanic, nerenun- 
țarca Ia unii jucători cu ran
dament sub cerințe, necultiva- 
rea curajului in promovare etc. 
s-au născut insatisfacțiile, ne
reușitele echipei de tineret în 
perioada la care ne referim.

Concluziile se impun de la 
sine. Așteptăm o cotitură de 
calitate în sezonul oficial din 
această toamnă. Prima respon
sabilitate o au jucătorii, care 
trebuie să se arate tineri prin 
însuși jocul prestat. Altfel ti
nerețea lor nu este tinerețe !

Stelian TRANDAFIRESCU

ii

Un refren dăunător

„ȘTIU EU (LA 0 ALTA ECHIPA)
UN JUCĂTOR FANTASTIC...✓ 1

IERI A ÎNCEPUT 
„MOMENTUL DOI ARGENTINA"

(Urmare din pag. 1)

pede. Nu vor lipsi nici meciu
rile de verificare menite să 
contribuie la omogenizarea di
feritelor formule de echipă. 
Astfel, pentru săptămina viitoa
re sînt proiectate trei asemenea 
jocuri de antrenament. Zilele și 
adversarii probabili : miercuri 
27 iulie — Tractorul Brașov, vi
neri 29 iulie — I C.I.M. Brașov 
și duminică 31 iulie — Steagul 
roșu. Toate cele trei meciuri 
vor avea loc la Brașov. între 
3 și 15 august se va desfășura, 
așa cum am mai anunțat, un 
turneu peste hotare, Iotul re
prezentativ urmînd să evolueze 
în Iran, Turcia și. Maroc.

Care e starea de spirit a se
lecționaților, acum, la pornirea 
în a doua jumătate a par
cursului cu punct terminus do
rit Buenos Aires ? Poate că ni
meni nu era mai indicat să 
ne-o mărturisească decît căpi-

tanul reprezentativei, Ion Du
mitru : „După ce s-a realizat 
un punctaj de sută la sută 
in două dintre cele patru me
ciuri ale grupei preliminare, 
nu avem voie să greșim 
de acum încolo. Toți co
legii mei de lot au venit cu un 
mare optimism la prima convo
care din acest sezon a echipei 
naționale. Mă bucură că toți 
sintem sănătoși. Și eu, care am 
avut un final marcat de o stare 
de oboseală, sînt refăcut com
plet si gata să particip la în
tregul program de pregătire. Nu 
știu dacă mai e nevoie să vă 
spun că doresc să reeditez în 
meciul cu echipa Spaniei, pe te
renul ei. partida pe care am 
făcut-o, in Campionatul euro
pean, la Madrid, în aprilie 1975. 
Vă asigur că voi face totul spre 
a-mi realiza această dorință — 
prima și cea mai puternică — 
pentru sezonul pe care îl în
cep".

■ ■■■■■■■■■■
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NU UITAJI I Oriunde 
sport, de la vînzătorii 
merțului și poștei

LOZUL ÎN
unul dintre cele mai 
și răspîndite sisteme

Început de drum in fotbal. Ca 
întotdeauna o nouă „vară fier
binte" în preajma unui nou cam
pionat.

De data aceasta, lista transfe
rărilor nu 
așteptat 
nitivăni. 
loturile 
fi fost 
teptare 

lejuit 
meinică 
asupra 
noi ce 
apară în 
Nu ae 
repete 
cuți. Ne 
luați 
zionarele 
buni din aceste formații 
aștepta ascens’unea lor, 
mareo aprecierilor elogioase 
ca-e se bucurau la ora transferu
lui.

Din păcate însă nume’e unor 
jucători „de perspectivă1* au in
trat intr-un regretabil anonimat, 
unele chiar au dispărut din cir
cuitul performanței sportive, fie și 
la nivelul diviz’e5 secunde. Cine 
își ma; amintește de Cimpu ? 
Era un jucător bun la Flacăra 
Moreni. Aproape etapă de etapă 
se afla pe liste marcatorilor. |n 
vara lui 1975 a fost anunțat in 
lotul echipei Jiul. în Divizia A. 
L-am așteptat să apară în primul 
eșalon. Zadarnic. Prezumptivul ti-

e voluminoasă. Toți au 
ultima zi pentru defi- 

Oricum, pe ici, pe colo, 
s-au completat. Dar ar 
b ne dacă această aș- 
ar fi pri-

o mai te- vmvbhrbmwjvswz
meditație 
numelor 

urmează să 
lotul fiecărei echipe, 
alta, dar să nu 
povestea anilor 
amintim că au 

jucători de la
B — printre cei mai 

- și se 
confir- 

de

tular n o mai apărut nici ca re
zervă. Pentru masa mare a iu- 
bitorilo' fotbalului a dispărut. 
Unde este Cimpu ? Și nu numai 
el. Unde sint C. Fopescu (venit 
de la^Șomii Șib!u !a Sportul 
studențesc) Feher (de la F.C. 
Ba a Mare la A S.A. Tg. Mureș), 
Hamza (de la Rapid Arad !a 
„Poli’* Timișoara) Stoica. Drău-

Săvulea 
de 'a
Bacău tre 
S.C. Ba 

t CU doi 
sintani în 

e: și <?lțise 
tre- 
fost 

divi-

Timișoara) 
ceonu, 
(tot 
Știința 
cuți 
câu, 

urma) ? 
ca ei ?

de ca e 
preajma 

îndeamnă la

la 
tot
Unde

Situația 
cum, io 
pionat, 
(care nu este 
cluburile să-și 
in perspective 
veni, pentru a 
deficitare 
elemente 
te bine 
cheremul 
plâtoare. 
ureche** 
echipă, un iucător fantastic** —, 
unele de ultim moment.

Peste citeva zile vom face cu
noștință cu noile loturi ale divi
zionarelor ‘ - - --
nume de 
mai auzi

am amintit a- 
unui nou cam- 

c ’■eflecție 
deloc nouă...) :
crească jucătorii 

cerințelor care vor 
acoperi posturile 

cadre proprii, cucu
pe care le cunosc foar- 
$i să nu rămină ta 
unor transferări intim- 
f acute uneori .după 

- „știu eu. la o altă

A și B. Vom intîlni iar 
care. apoi, nu se va 
nimic ?

Constantin ALEXE

t

I

I
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ANTRENORUL ION IONESCU CREDE IN RESURSELE U.T.A.-EI

DEVA, 22 (prin telefon). In o- 
rașul de la poalele cunoscutei 
Cetăți e cald ca... vara. în orele 
după-amiezii, totul pare toropit 
sub dogoarea soarelui. Nu se 
mișcă nici o frunză. Șl totuși, 
un grup de tineri îmbrăcați în 
treninguri albastre și roșii, sfi- 
dînd razele fierbinți, ies în pas 
alergător pe poarta stadionului și 
atacă serpentinele Cetății. Nu 
este ușor. în cîteva minute, 
transpirația udă bluzele de tre
ning pe spatele cărora citim i- 
nițialele „U.T.A.". Căci băieții de 
care vorbeam sînt fotbaliștii cu
noscutului club arădean. Pentru 
a fi demni de înaintașii lor cei 
care au cîștigat la pas primele 
două campionate post-belice, ac
tualii jucători respectă întru totul 
Indicațiile celor doi tehnicieni în 
care-i recunoaștem pe Ion lo- 
nescu, fost secund cu șase ani 
în urmă la U.T.A., și Antoniu 
Bacoș, antrenor adjunct și anul 
trecut la echipa textilistă. Prin
tre purtătorii treningurilor îi re
cunoaștem pe Iorgulescu. Gaș-

par, Kukla, Schepp, Bîtea, Gali, 
Giurgiu, Bedea, Tisa, Broșovschi, 
Cura, Jivan și Nedelcu II. Cîteva 
nume noi: portarul Szabo, funda
șul Hirmler, veniți de la echipa 
de juniori mijlocașul Rapes, care 
a parcurs ca și atacantul Coraș, 
traseul U.T.A. (juniori)—Rapid 
Arad—U.T.A. Apoi, un tînăr cu 
alura unui pivot de baschet : 
Vaczi II, de la „U“ Cluj-Napoca. 
în sfîrșit, Petrișor, o extremă 
dreapta venită de la Aurul Brad, 
dar plecată initial tot de la 
U.T.A. Lipsesc Domide (și-a ma
nifestat dorința de a renunța la 
fotbal) și Leac (îl așteaptă o ope
rație de apendicită). Numai figu
rează în lot: Uilecan, Bizău. Le- 
șean și Ologeanu. Deci, un * e- 
fectiv destul de... subțire, după 
opinia noastră, contrazisă de 
antrenorul Ion Ionescu : „Lotul 
are cîteva piese bune, nesusținu
te, însă, de media valorică a e- 
chipei**. Și explicația vine ime
diat „Există doi portari, Ior
gulescu și Jivan, pe care se 
poate conta ; apoi doi fundași

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ANTRENORII ECHIPELOR 

De DIVIZIA A (principal, secund 
și juniori), anunțați de conducă
torii de cluburi, cu ocazia șe
dinței de ieri a Colegiului divi
zionar A, sînt următorii : DINA
MO : I. Nunweiller — principal, 
L. Nunweiller — secund, St. 
Stănculescu — juniori ; STEAUA: 
E. Jenei, C. Creiniceanu, V. Za- 
voda ; UNIVERSITATEA CRAIO
VA : C. Teașcă, C. Deliu, încă 
nedesemnat la juniori ; A.S.A, 
TG. MUREȘ : T. Bone, A. Erdok, 
A. Boroș ; JIUL : Gh. Ene, se
cundul încă nedeserqnat, A. Co- 
șereanu ; POLITEHNICA TIMI
ȘOARA : A. Niculescu, C. Rădu- 
lescu, T. Itineanțu ; SPORTUL 
STUDENȚESC : M. Rădulescu, V. 
Kraus, 1. Stoișor ; POLITEHNICA 
IAȘI : I. Oană. L. Antohi, K. 
Gros ; F.C. BIHOR : V. Blujdea, 
A. Muta, V. Zilahi; SC. BACĂU: 
D. Nicolae-Nicușor, N. Vătafu, C. 
Chiriță ; F.C. ARGEȘ : FI. Hala- 
gian, T. Dima, L. Ianovschi ; 
U.T.A. : I. Ionescu, A. Bacoș, Al. 
Dan ; F.C.M. REȘIȚA : I. Rein

hardt, D. Otiman, Gh. Vida ; 
F.C. CORVINUL : Șt. Coidum, 
secund încă nedesemnat, D. Pă- 
trașcu ; F.C. CONSTANȚA : Gh. 
Ola, C. Tîlvescu, I. Biikossy ; 
PETROLUL PLOIEȘTI : V. Stă- 
nescu, Al. Fronea, M. Mocanu ; 
C.S. TÎRGOVIȘTE : N. Proca, P. 
Gavrilă, E. Popescu ; OLIMPIA 
SATU MARE : Gh. Staicu, Șt. 
Czako, I. Calmar. Toți acești an
trenori urmează a fi avizați de 
Colegiul central al antrenorilor 
și aprobați de Biroul F.R.F.

• LA ÎNCHIDEREA TERMENU
LUI DE TRANSFERĂRI au fost 
depuse un total de 836 de cereri 
(115 pentru Divizia A, 197 — B și 
524 — C). La acestea urmează să 
se adauge și cererile trimise 
prin poștă, avînd data expedierii 
21 iulie.

• ȘEDINȚA BIROULUI FEDE
RAL, care trebuia să aibă loc. în 
după-amiaza zilei de ieri, a fost 
amînată pentru săptămîna vii
toare.

centrali, Kukla și Schepp, cu o 
bună capacitate de joc. Trebuie 
doar ordonați, sincronizați. Echi
pa este, insă, construită unilate
ral spre ofensivă, neglijînd faza 
defenisvă. Explicația ? Toți mij
locașii, adică Broșovschi, Leac, 
Tisa, Bedea și Domide (se speră 
totuși in revenirea ultimului) 
sint profilați pe joc ofensiv, ne- 
glijînd faza de apărare. In atac 
punctul forte e Nedelcu II, in
suficient susținut insă de ex
treme, iar Tisa, tip de creație, 
de imaginație, pare a fi unul 
dintre cei care vor prelua ștafe
ta jucătorilor de valoare**.

Antrenorii se gîndesc la toate 
punctele nevralgice ale echipei : 
jocul fundașilor laterali. jocul 
pe extreme. Firește, preocupările 
celor doi antrenori se îndreaptă 
și spre găsirea surselor de per
fecționare a jocului formației 
alb-roșii, în ultimă instanță spre 
modul cum poate deveni eficient. 
Și aceste disponibilități ar fi : 
nivelul tehnic bun al unor ju
cători, spiritul ofensiv care ca
racterizează pe U.T.A.. la care 
să se adauge organizarea, disci
plinarea jocului. Beneficiind de 
toate aceste puncte de sprijin, 
se tinde spre valorificarea la 
maximum a bunilor jucători, 
prin anularea tendinței de... joc 
în joacă, de... boemie în joc. 
Cum ? Prin participarea efectivă, 
conștientă a jucătorilor in pregă
tiri. prin deprinderea unei teh
nici dinamice, în mișcare, utili
tară.

Aradul fotbalistic trăiește și 
respiră prin U.T.A., această for
mație care, odată cu noul cam
pionat, va împlini 32 de ani de 
prezență neîntreruptă în prima 
divizie. Record național ! Pentru 
ca frumoasa tradiție a ,.U“-lui 
arădean să reînflorească, antre
norul Ion ionescu, care a venit 
la Arad numai cu gîndul de a 
reuși performanța, va căuta să 
conecteze — in sprijinul echipei 
— sistemul de conducere (club- 
întreprindere-oraș) într-o unitate 
care să determine. împreună cu 
jucătorii și antrenorii, revenirea 
echipei printre fruntașele fotba
lului românesc.

Mircea TUDORAN

vă aflați, procurați-vă de la agențiile Loto Prono- 
volanți și de la unitățile cooperației de consum, co-

PLIC
agreate 
de joc

.lucind la LOZ ÎN

• AUTOTURISME
„Dacia 1 300" și „Skoda S 100".

• MARI PREMII IN BANI.

PLIC puteți ciștiga :

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

lata cițiva dintre eiștigătorii de autoturisme din luna iunie a.c. : Pârcălabii Petre 
din corn. Ciupereenii Noi, jud. Dolj. Bustan loan Vasile din Cîmpia Turzii, Calancia 
ștefan din corn. Românești, jud. Botoșani, Munteanu Constantin din eom. Sinaia, jud. 
4 rancea, Dumitrescu Dumitru din București. I
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NU UITAȚI : ASTĂZI, ultima 
zi pentru procurarea biletelor la 
tragerea „LOTO-2" de mîine, du
minică 24 iulie 1977.

★
Tragerea „LOTO-2" de mîine 

va avea loc la Clubul Finanțe 
Bănci din Str. Doamnei nr. 2 
la ora 17,30.

Concursul Pronosport din 24 
iuiie a.c. axat pe etapa a Ill-a a 
„Cupei de Vară" cuprinde me
ciuri ce nu exclud surprizele. 
Vă prezentăm programul aces
tui concurs și pronosticul tov. 
REMUS CIMPEANU, vicepreșe
dintele clubului ..Universitatea"- 
Cluj-Napoca.

I. C.F.R. Pașcani — Ceahlăul 
P. Neamț 1, X

II. Cetatea Tg. Neamț — C.S.M. 
Suceava X, 2

III. Laminorul Roman — Fo- 
resta Fălticeni i

IV. Poiana Cîmpina — Carai- 
manul Bușteni 1

V. Electronica Buc. — Metalul 
Buc. 1

VI. I.C.S.I.M. Buc. — Sirena 
Buc. 1, 2

VII. FI. Roșie Buc. — T.M.B. 
X, 2

VIII. Aurul Brad — Metalur
gistul Cugir 1

IX C.F.R. Simcria — Mureșul 
Deva 1. X, 2

X. F.I.L. Orăștie — Unirea Alba 
Iulia 1

XI. Tractorul Brașov — Oltul 
Sf. Gheorghe i

XII. Progresul Odorhei — Ni- 
tramonia Făgăraș 1. X

XIII. Chimia Oraș Victoria — 
Torpedo Zărnești 1

Rețineți : Azi. ultima zi pen
tru depunerea buletinelor !

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 22 IULIE

Extragerea 1 : 27 4 48 70 87 43
69 21 60

Extragerea a II-a : 37 40 18 85 
59 47 15 34 46

FOND GENERAL DE ClȘTI- 
GURI : 700.371 ICi

Sportul[f>ag.a7-a



Azi in „Turneul Prietenia'* 1 * 3 4 la rugby

noscul. A fost, pînă la urmă, 
poate cea mai slabă partidă 
prestată de ei în cadrul echi
pei naționale. Un joc necontro
lat, cu nepermise ratări, du- 
cînd iremediabil la înfrîngere.

Jauffret, un jucător serios și 
muncitor, nu era azi capabil, 
în mod normal, să cîștige prin 
propriile sale forțe. A fost evi
dent ajutat prin complexul de 
împrejurări survenite în des
fășurarea meciului. Echipa Fran
ței a luat surprinzător avansul 
de 1—0 după prima partidă de 
simplu.

— iar cîte una reprezentanți
lor Bulgariei și Ungariei. RE
ZULTATE TEHNICE : K 1 500 
(m) : 1. P. Hempel (R.D.G.) 
1:49,3, 2. O. Semenca (U.R.S.S.) 
1:51,2, 3. L. Krammer (R.D.G.) 
1:52,5 ; C 1 500 m : 1. T. Lich
tenberger (Ungaria) 2:02,1, 2.
F. Burei (România) 2:03,2, 3. 
R. Sagerbath (R.D.G.) 2:04,5; K 
1 500 (f): 1. C. Genauss (R.D.G.) 
2:01,2, 2. B. Fischer (R.D.G.) 
2:04,0, 3. K. Povazsan (Unga
ria) 2:04,7 (în această finală 
țara noastră nu a avut nici o 
reprezentantă) ; K 2 500 (m) :
1. M. Schubert — J. Kuhn 
(R.D.G.) 1:37,7, 2. I. Sizov —
V. Stracovan (U.R.S.S.) 1:38,7.
3. P. Hempel — F. Drager 
(R.D.G.) 1:39,5; C2 500: 1. S. 
Ilkov — D. Lambov (Bulga
ria) 1:48,0, 2. N. Marinov —
G. Leseicicov (U.R.S.S.) 1:49,0, 
3. I Macusin — A. Seminov 
(U.R.S.S.) 1:49,6 ; K 2 500 (f) : 
1. C. Genauss — B. Fischer 
(R.D.G.) 1:49,4, 2. L. Bastrâghi- 
na — A. Gumidina (U.R.S.S.) 
1:51,2, 3. K. Stoll — H. Mar
tens (R.D.G.) 1:52,2.

Astăzi, de la ora 9,30, au loc 
finalele probelor pe distanța de 
1000 m.

Paul IOVAN

Spartadiiada copiilor și tineretului din n. D. Germană

ROMÂNIA-U.R.S.S. ÎN FINALĂ SĂPTĂMÎNA SPORTULUI DE MASĂ DE LA LEIPZIG
Finala ..Turneului Prietenia** 

la rugby, programată- astăzi pe 
stadionul Parcul copilului, de la 
ora 16,30, va pune față în față 
formațiile care s-au detașat va
loric. reprezentativele României 
și Uniuniii Sovietice, câștigătoa
rele celor două serii.

Antrenorii celor două echipe 
nu vor opera modificări esen
țiale în formații. în cazul re
prezentativei țării noastre, sin
gurul semn de întrebare. îl re

C. M. DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

du-se pe primul loc, trăgătorii 
noștri la această probă au pro
movat în sferturile de finală. 
Și de data aceasta echipa 
României s-a comportat la înăl
țime, dispunînd, cu categoricul 
scor de 9—0, de reprezentativa 
R. F. Germania ! O victorie 
care relevă forma bună a tutu
ror componenților echipei țării 
nbastre (Irimiciuc, Pop, Marin, 
Mustață, Nilca) și, consecință 
firească, aduce calificarea în 
semifinalele competiției.

în primul tur al probei fe
minine de floretă pe echipe 
selecționata României s-a situat 
pe locul I în grupa eliminatorie 
B, intrecînd cu 9—5 echipa An
gliei și cu 16—0 pe cea a Ar
gentinei. Au mai obținut cali-

Sportivii români la Balcaniada de natație

IERI, DOUA TITLURI
SANDANSKI, 22 (prin tele

fon). — Și in ziua a doua a 
campionatelor balcanice de 
înot și sărituri, găzduite de 
frumosul bazin olimpic din 
localitate, reprezentanții Ro
mâniei au avut evoluții bune 
și chiar foarte bune, cucerind 
două titluri, iar în alte probe 
realizînd recorduri naționale. 
Performera zilei a fost Car
men Bunacîu, cîștigătoare a 
probei de 100 m spate cu 
1:05,20, timp care constituie un 
nou record al țării. Celelalte 
recorduri au fost stabilite de 
Adrian Ilorvat la 100 m spa
te — 1 :01,09 și de ștafeta 
4x100 m liber — 4:05,41. La să
rituri, Vasile Nedelcu și Ion 
Canea au dominat proba la 
trambulina de 3 m, clasîndu-se 
în această ordine.

Clasamente : 100 M SPATE 
(f) : Carmen Bunacîu 1:05,20 ; 
Valeria Vlăsceanu 1:09,24 ; Ta
tiana Blajici (Iugoslavia) 
1:12,04; 4X100 M LIBER (f) :
Bulgaria 4:03,44 — rec. bale, și 
naț. ; România 4:05,41 — rec. 
naț. ; Grecia 4:10,03 — rec.
naț. ; 100 M SPATE (m) : K. 
Petkov (Bulgaria) 1:00,42 ; A. 
Horvat 1:01,09 — rec. naț. ; B. 
Milos (Iugoslavia) 1:02,13 ; 
100 M DELFIN (m) : E. Kos-

Ih grupa scniiîina Id

a „Cupei Galca"

AUSTRALIA A ÎNTRECUT 
CU 4-1 ECHIPA ROMÂNIE!

Cea de-a doua zi a compe
tiției de tenis dintre echipele 
de tineret ale României și 
Australiei, contînd pentru una 
din grupele semifinale ale 
„Cupei Galea**, s-a încheiat cu 
victoria oaspeților la scorul de 
4—1. Australienii și-au adju
decat atît meciul de dublu 
(Brad Drewett, Charles Fan- 
cutt — Marian Mîrza, Andrei 
Dirzu 6—4, 6—1, 6—3), cît și 
ultimele două partide de sim
plu, în care s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Dre
wett — Mîrza 7—5, 4—6, 6—3
și Fancutt — Dirzu 1—6, 6—2, 
6—2. Așadar, în fața unor ad
versari superiori la toate ca
pitolele, jucătorii noștri de te
nis nu au putut trece nici în 
acest an mai departe de gra
nițele unei grupe semifinale.

într-o altă partidă, cîștigă- 
toarea de anul trecut a „Cu
pei Galea", reprezentativa Sue
diei, a întrecut cu 3—2 forma
ția Cehoslovaciei. Azi, de la 
ora 14, și duminică, de la ora 
15, se dispută întilnirea finală 
a grupei : Suedia — Australia. 

prezintă talonerul, prin absența 
lui Iliescu. Finala va fi arbitrată 
la centru de G. Donat (Ceho
slovacia),

Celelalte partide se vor desfă
șura dimineața, pe același sta
dion, de la ora 8,30 Bulgaria — 
Polonia (arbitru V.V. Anenkov) 
pentru locurile 5—6 șl de la ora 
10 R.D.G. — Cehoslovacia (arbi
tru Al. Lemneanu) pentru locu
rile 3—4.

DIN ARGENTINA 
ficarea pentru turul II forma
țiile U.R.S.S., Japoniei, R. F. 
Germania, Franței, Ungariei, 
Italiei și Angliei.

★
Dispută epuizantă in finala 

probei masculine de floretă 
echipe din cadrul C.M. de scri
mă. Noua campioană, formația 
R. F. Germania, a terminat la 
egalitate, 8—8, cu cea a Italiei, 
cîștigînd pînă la urmă la tușe 
(55—62). în acest fel cele două 
formații au reeditat finala de 
la J.O. 1976 în care, de aseme
nea locul I a fost ocupat de 
echipa R.F. Germania, dar la 
un scor mult mai concludent 
(9-6).

Pe locul 3 s-a clasat echipa 
Uniunii Sovietice, care a dispus 
cu 8—6 de reprezentativa Po
loniei.

kinas (Grecia) 59,21 ; G. Pan- 
dev (Bulgaria) 59,44 ; H. Luca- 
ciu 59,79 ; TRAMBULINA 
3 M (m) : V. Nedelcu 542,65 p ; 
I. Ganea 531,65 p ; V. Lazarov 
(Bulgaria) 478,70 p.

★
SOFIA, 22 (prin telefon) — 

într-una din partidele hotă- 
rîtoare pentru cucerirea titlu
lui balcanic la polo s-au în- 
tilnit echipele României și Iu
goslaviei, ambele fiind prezen
te cu formații de tineret. Pri
mul gol a fost înscris de ju
cătorul român Olac. der polo- 
iștii iugoslavi au egalat ime
diat și au luat conducerea, pe 
care au păstrat-o pînă In sfîr
șit, cînd tabela de scor a in
dicat 6—4 (2-1, 1—1, 1—0,
2—2). învingătorii au cîștigat 
pe merit, deoarece au jucat mai 
variat și au șutat la poartă din 
ocazii clare. în contrast, lotul 
român s-a pripit în fața por
ții, încercînd-o din poziții ne
sigure. în plus, nu a fructifi
cat trei situații de superiorita
te numerică. Golurile au fost 
înscrise de Mirea 2, R. Rusu 
și Olac pentru România, res
pectiv. Zlokovici 3, Avramo- 
vici, Mracevici și Sredinovici. 
Au arbitrat Pizzaro (Italia) și 
Panagakos (Grecia).

într-o altă partidă, Grecia — 
Turcia 15—2 (3-0, 3—1, 4—1, 
5—0).

TOMA HR1STOV

„CONCURSUL PRIETENIA" LA CAIACCANOE
Comportare nesatisfăcătoare a reprezentanților noștri In prima zi
Ieri după-amiază pe apele 

lacului Snagov, pe un calm 
plat desăvirșit. s-au disputat 
primele finale din cadrul com
petiției internaționale de caiac- 
canoe „Concursul Prietenia", la 
cate sînt prezenți tineri spor
tivi din 8 țări : Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba. R. D. Germană, 
Polonia. Ungaria, Uniunea So
vietică și- România.

întrecerile au fost deosebit 
de interesante dar, surprinză
tor, printre protagoniști nu 
s-au aflat și reprezentanții țării 
noastre. Dealtfel, trebuie să 
semnalăm că în această primă 
zi a finalelor de viteză (500 m) 
doar uh sportiv român a urcat 
pe podiumul de premiere și a- 
ceasta trebuie să dea de gîndit 
tehnicienilor și antrenorilor fe
derației de specialitate, deoa
rece — peste puțină vreme — 
vor avea loc campionatele eu
ropene de caiac-canoe pentru 
juniori și nu trebuie să uităm 
nici o clipă că acest sport ne-a 
adus multe satisfacții în ma
rile competiții.

Din cele șase finale ale pri
mei zile, patru au revenit 
sportivilor din R. D. Germană 
— prezenți în toate cursele în 
lupta pentru locurile fruntașe

Leipzig, marele oraș. al tîr- 
gurilor internaționale din R. D. 
Germană, se pregătește pentru 
cea de a 6-a Spartachiadă a 
copiilor și tineretului, amplă 
competiție sportivă de masă, 
o adevărată paradă dedicată 
educației fizice. între 25 și 31 
iulie se vor întilni aici peste 
200 000 de sportivi, veniți din 
toate colțurile R. D. Germane, 
într-o veritabilă săptămînă 
polisportivă. în faza prelimi
nară a Spartachiadei, pe în
tinsul celor 273 de raioane ale 
țării, peste 900 000 de tineri, 
între 11 și 18 ani, au luat 

Iată o imagine din fazele preliminare ale Spartachiadei de tenis 
de masă Foto : A. D. N.

startul în probele celor 30 de 
discipline prevăzute în pro
gram. Acum, „cei mai buni 
dintre cei buni" își dau întil- 
nire la Leipzig, cu excepția 
canotorilor, canoiștilor și ca- 
iaciștilor, care-și vor disputa 
Intîietatea pe lacurile din ju
rul orașelor Berlin și Zwickau 
(căci Leipzigul nu are în apro
piere suprafețe de apă cores
punzătoare).

Deschiderea festivă a Spar
tachiadei va fi marcată de o 
frumoasă demonstrație de gim
nastică de ansamblu, executată 
pe covorul imens el Stadionu
lui central din Leipzig. în fața 
celor 100 000 de spectatori vor

„CUPA
(Urmare din pag. 1) 

evolua, în mai multe reprize, 
mii de tineri sportivi și spor
tive.

Una dintre cele mai ample 
competiții sportive de masă 
care va avea loc în aceste zile 
la Leipzig este fără îndoială 
cursa de alergare pe 1977 me
tri, numită simbolic „mila 
Festivalului", distanța măsu- 
rînd aproximativ o milă, nu
mărul de metri fiind adaptat 
anului în care se ține cea de 
a 6-a Spartachiadă. Spre deo
sebire de celelalte întreceri 
rezervate copiilor și tineretu
lui, cursa pe 1977 metri este 

deschisă tuturor categoriilor de 
vîrstă : de la 6 la 45 de ani. 
Toți cei care termină proba 
vor primi un ecuson, iar cei care 
vor mai participa la cel puțin 
alte 3 întreceri (din cele 8 dis
cipline înscrise în acest pro
gram) vor fi distinși cu in
signa Spartachiadei. Dintre 
celelalte competiții de masă 
mal importante vom aminti: 
întrecerile de tenis de masă, 
care se vor disputa în sala nr. 
11 a Expoziției internaționale 
(la 30 de mese), cele de volei 
(pe 30 de terenuri) și cele de 
popice, la care vor lua startul 

297 de echipe (1 185 de par
ticipant! calificați pentru fi-

DAVIS“
PATRICK PROISY - DUMITRU 

HĂRĂDĂU : 6-2, 6-4, 8-6

în acest moment atît de di
ficil pentru echipa noastră, ne 
așteptam la o replică mai 
curajoasă din partea lui Du
mitru Hărădău. Ea s-a produs 
doar parțial, echipierul nostru 
secund revenind spectaculos in 
setul al doilea și apropiindu-se 
de Proisy Ia 4—5. Dar, în a- 
cest moment, două mingi du
bioase îl aduc în avans pe 
francez, iar la setbal îl „aju
tă" și banda de fileu, punînd 
capăt brusc unei dispute care 
s-ar fi putut prelungi. A fost, 
probabil, momentul decisiv al 
meciului.

In setul trei, Hărădău ia de 
3 ori ghemurile pe serviciul 
adversarului, care dă vizibile 
semne de oboseală. Speranțele 
noastre renasc. De la 2—4 ega
lează și apoi conduce cu 5—4 
și 6—5. în prelungirile setului 
însă Hărădău nu-și poate valo
rifica propriul serviciu, cedînd 
un break decisiv lui Proisy.

întilnirea Franța — România 
continuă de la 2—0, cu parti
dele ultimelor două zile. Va fi 
însă foarte greu și va trebui 
ca jucătorii noștri să se auto- 
depășească pentru a infringe 
rezistența unor adversari care 
s-au dovedit mult mai bine 
pregătiți pentru această între
cere de mare răspundere.

Programul, în continuare : 
AZI, de la ora 15 : Jauffret, 
Dominguez — Năstase, Tiriac. 
MÎINE, de la ora 14 : Jauffret 
— Hărădău și Proisy — Năs
tase. ★

După prima zi a meciului de 
tenis dintre echipele Ungariei 
și Spaniei, care-și dispută la 
Budapesta una dintre semifi
nalele zonei europene (grupa 
B) a Cupei Davis, oaspeții 
conduc cu 1—0.

Jose Higueras l-a învins cu 
6—4, 6—1, 6—1 pe Janos Be- 
nyik, iar partida Manuel Oran- 
tes — Balasz Taroczy s-a în
trerupt din cauza întunericului 
la scorul de 5—7, 6—4, 6—4 în 
favoarea jucătorului spaniol. 

nale, din cei 90 000 aliniați la 
start).

Dincolo de larga participare 
a copiilor și tineretului la în
treceri de masă, să semnalăm 
și competițiile pentru sportivii 
fruntași : la atletism, gimnas
tică și ciclism. în plus, iubi
torii de fotbal vor putea ur
mări meciul amical dintre pri
mele reprezentative ale R. D. 
Germane și U.R.S.S., progra
mat la 28 iulie, pe Stadionul 
central.

Fără îndoială, întrecerile ce
lei de a 6-a Spartachiade re
zervate copiilor și tineretului 
din R. D. Germană vor contri
bui — ca și precedentele edi
ții — la depistarea unor noi 
talente. Este edificator faptul 
că 80 la sută dintre campio
nii și recordmanii olimpici sau 
mondiali ai R. D. Germane 
au făcut primii pași în sport 
în cadrul competițiilor de 
masă : Kornelia Ender, Roland 
Matthes, Renato Steelier și ac
tuala recordmană a lumii la 
100 m, alergătoarea Marlics 
Oelsner, sînt numai cîteva din
tre marile vedete care și-au 
început activitatea în imensa 
arenă sportivă a milioanelor de 
oameni ai muncii.

DIETER HOBECK 
„Deutsches Sportecho" — Berlin

Concursul do tir de la Sofia

R. NICOlfSCU 
Șl DUMIIRA MATEI 

ÎNTRE IIIUAIAȘI
SOFIA, 22 — Proba feminină 

de armă standard, trei poziții, 
din cadrul concursului interna
țional de tir de la Sofia, a re
venit sportivei bulgare _ Anna 
Pelova cu 571 p. urmată de 
Elisabeta Rutviska (Polonia), 
același rezultat, Dumitra Matei 
(România) 570 p. Eveline 
Schnalche (R.D.G.) 567 p, Eva
Olah (România) 565 p. Ilona 
Graaf (R.D.G.) 562 p. La armă 
liberă, calibru redus poziția 
culcat, pe primul loc s-au 
clasat Riszard Milczarck (Polo
nia) și Romulus Nicolescu 
(România) cu 596 p, urmați de 
Vaclav Stoukal (Cehoslovacia) 
594 p.

• TELEX ®
CICLISM a Cea de-a 20-a e- 

tapă a Turului Franței,, disputată 
contracronometru individual la 
Dijon, a fost cîștigată de france
zul Bernard Thevenet, crono
metrat pe distanța de 50 km cu 
timpul de lh 10:45 (medie orară 
de 42,395 km). Pe locurile urmă
toare s-au clasat vest-germanul 
Dietrich Thurau — 1 h 11:08, o- 
landezii Hennie Kuiper — 1 h 11:13 
și Geerie Knetemann — 1 h 11:28. 
Belgianul Eddy Merckx s-a si
tuat pe locul șase, cu lh 11:47. 
Lider al clasamentului general se 
menține Bernard Thevenet, ur
mat de Hennie Kuiper — la 36 s. 
Lucient van Impe (Belgia) — la 
3:32, Francisco Galdos (Spania)
— la 7:18. Joop Zoetemelk (O- 
landa) — la 9-36, Dietrich Thu
rau — ia 12:30 și Eddy Merckx
— la 12:35 « Turul Italiei, re
zervat amatorilor s-a încheiat 
ia Pordenone cu victoria lui 
Claudio Corti. învingătorul a 
preluat tricoul galben după eta
pa a treia și nu l-a mal cedat 
pînă la sfîrșitul cursei, al cărui 
traseu a însumat 1 459 km. • 
Etapa a doua a Turului Scoției, 
desfășurată pe traseul Kilbride — 
Levcn (133 km), a revenit la 
sprint rutierului cehoslovac M. 
Klasa, cronometrat cu timpul de 
3h 04:26.

ȘAH • în turneul masculin de 
la Decin (Cehoslovacia), după 13 
runde conduce Tukmakov 
(U.R.S.S) cu 10 p. Maestrul 
român Mihai Șubă. care în 
runda a 13-a a remizat cu Spi
ridonov (U.R.S.S.). se află pe 
locul 6 cu 7 p. în runda a 12-a 
a turneului feminin. maestrele 

’ românce Lia Bogdan șl Marga
reta Teodorescu au remizat par
tidele susținute cu Wiesz (Po
lonia) șl. respectiv, Polanova 
(Cehoslovacia). Alte rezultate : 
Worch — Skacelikova 1—0 : Vok- 
ralova — Dvorakova 1—0 ; Za- 
harovska - Melașvill 1—0 : Kli
mova — Hartston remiză. în cla
sament. pe primul loc a trecut 
Worch (R.D. Germană), cu 8,5 
puncte, urmată de Vokralova 
(Cehoslovacia) — 8 puncte. Lia 
Bogdan se menține pe locul 
cinci, cu 7 puncte.

TENIS • în turneul de la 
Washington. Vilas l-a eliminat 
eu 6—4. 6—1 pe Winitsky. Alte 
rezultate : Pfisler — Franulovicl 
3—6, 6—3, 6—4 ; Solomon — Man- 
son 6—4. 6—2 : Dent — James 
6—2 6—4 șl Alexander — Amaya 
6—2 6—4.
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