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Cea de a VIII-a ediție a 
Jocurilor Balcanice de atle
tism ale juniorilor va începe

în

NU AVEM VOIE SĂ NU NE BATEM
PENTRU UN LOC PE PODIUM

Salapătruns
Brașov. într-una 
acestui sfîrșit 

și pînă cînd am

De cum am 
sporturilor din 
din diminețile 
de iulie torid, 
părăsit-o, seara tîrziu, subiec
tul central al discuțiilor refe
ritoare la voleibaliștii lotului 
reprezentativ care se pregătesc, 
la poalele Tîmpei, pentru Uni
versiada de la Sofia, nu era 
altul decît neașteptata plecare 
de la 
ților noștri a 
Oros, 
i 3_a 
hepatită. Medicul echipei, Pe
tre Bendiu, încercînd să ne re
dea cît mai exact Și mai plastic

cîrma sextetului studen- 
lui Corneliu 

căpitanul echipei, căruia 
descoperit „în fașă“ o

0 Numărătoarea inversă, Ia... 2—2—1 © Tinerii luptă 
în jurul lui Udișteanu @ Oros (hepatită) indisponibil 

® „Se așteaptă explozia formei
semnificația indisponibilității 
primului dirijor de joc, ne-a 
reprodus pur și simplu reacția 
antrenorului George Eremia în 
momentul în care j s-a comu
nicat diagnosticul : „Știi ce a 
făcut hepatita asta, doctore ? 
A tăiat mîinile echipei".

Intr-adevăr, locul lui Oros în 
echipă nu e ușor de suplinit. 
O știu și antrenorii și jucă
torii. De aceea, primii se stră-

Mîine, la Dinamo,

ROMANIA-S.U.A. LA POLO
Ieri, oaspeții au întrecut echipa de tineret a țării noastre cu 7-3

duiesc să stabilizeze o formulă 
cu doi dintre ceilalți trei ridi
cători (Ionescu. Mășcășan, A. 
Ion) în diagonală. Și unora, și 
altora antrenorii le pretind a- 
cum o colaborare cît mai strîn- 
să pentru perfecționarea com
binațiilor. Dar nu pot să nu 
reproșeze federației faptul că 
nu le-a acceptat cererea mai 
veche de a-1 chema în pregă
tire pe Chiș, care se* dovedise 
evident mai aproape 
lui Oros. Părerea o 
șese și jucătorii, care 
tuși să-l aibă 
movist măcar 
tembrie.

Dealtfel, in 
oarecare neliniște 
de „starea de febră" dinaintea 
startului, îndeosebi din mo
mentul în care a început „nu
mărătoarea inversă", iar suc
cesiunea antrenamentelor zilni
ce a intrat într-un ciclu spe
cific ajunului de competiție : 
2—2—1, 2-2-1... Se ' 
cu îndîrjire în două 
distincte : cel
(Tutovan, Pop, Diimănoiu, Gîr- 
leanu. Păușescu, Arbuzov, P. Io- 
ncscu, Mășcășan, conduși de 
antrenorul Eremia) și cel al 
mai tinerilor candidați la com
pletarea lotului (Ignișca, Cor- 
cheș, Chifu, Macavei, Enescu, 
Țerbea, A. Ion, Vrincuț, con
duși de antrenorul secund O. 
Bengeanu).

„Intre primul și al doilea 
grup — ne mărturisea G. Ere-

alăturî 
la C.E.

lot se simțea o 
accentuată

al
lucrează 
grupuri 

„sigurilor"

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag a 8-a)

Moment din partida România (tineret) 
Rusu încearcă să șuteze cu

S.U.A. in care Radu 
toată opoziția lui Schnugg.

Foto : V. BAGEAC
. Mîine dimineață, Ia bazinul 

Dinamo din Capitală este pro
gramată o interesantă partidă 
internațională amicală de polo, 
care va opune primele repre
zentative ale României și S.U.A. 
Oaspeții, medaliați cu bronz la 
J.O. din 1972, se află de mai 
multe zile la București, pentru 
o pregătire comună cu spor
tivii români. Partida dintre ce
le două echipe se anunță echi
librată și promite un interesant 
spectacol sportiv. De mențio
nat că pentru „7“-le țării noas
tre, jocul cu selecționata S.U.A. 
este ultima verificare înaintea 
campionatelor europene de 

Meciul este 
avînd în 
întîlnirea 
de tineret și

turîndu-se spre final, cînd de 
la scorul de 4—3 au ajuns la 
7—3. Tinerii noștri reprezen
tanți au comis dese erori în de
fensivă, mai ales în ceea ce 
privește marcajul, greșeli spe
culate prompt de adversari. 
Realizatorii celor 10 puncte : 
Siman 2, Kruse 2, Dickmann, 
Schnugg, Roberts de la învin
gători și Arsene 2, Mirea de la 
învinși. Au condus N. Nicolaes- 
cu și Gh. Cociuban (România).

TINERELE SPERANȚE 
ALE ÎNOTULUI LA START

Azi și mîinc, la Ploiești, sint 
programate campionatele na
ționale ale speranțelor înotu
lui românesc. Competiția reu
nește la start peste 200 de copii 
între 5 și 10 ani din Bucu
rești, Ploiești, Baia Mare, A- 
rad, Tg. Mureș, Reșița, Timi
șoara, Brăila, Galați, Constan
ța și Cluj-Napoca.

Jonkoping. 
gramat la ora 11, 

• chidere (ora 10) 
tre selecționatele 
juniori ale țării.

★

la 
pro- 
des- 
din-

în partida de ieri după-amia- 
ză, poloiștii din S.U.A. au avut 
ca parteneră de joc selecționata 
de tineret a României. Jucînd 
mult mai bine decît în primul 
meci, agresiv în apărare și în 
permanentă mișcare în atac, 
oaspeții au obținut o meritată 
victorie la scorul de 7—3 (2—0, 
1—1, 2—2, 2—0). întrecerea a 
fost mult timp echilibrată, suc
cesul sportivilor americani con-

FAMILIA - 
locul unde 
se aprind 

și se cultivă

Sportul - școală 
a educației.

loc la Atena (1970 și 1971), Iz
mir (1972), Varna (1974), Karlo- 
vaț (1975), Kavala 
București (1973). Ele 
juit, de fiecare dată, 
interesante care au 
numeroase elemente

La ediția din acest an a com
petiției sint prezenți, pentru 
prima oară, atleți și atlete din 
șase țări : Albania, Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și 
România, care-și vor disputa 
titlurile de campioni balcanici 
la cele 21 de probe masculine 
și 14 probe feminine și care, 
în același timp, vor lupta să 
realizeze rezultate cît mai bu
ne, care să-i recomande pro
priilor selecționeri pentru 
campionatele europene de ju
niori de la Donețk. Acestea 
fiind două din obiectivele măr
turisite ale aproape fiecăruia 
dintre concurenții de azi și 
mîine (celelalte intenții, nemăr
turisite, 
înțeles !) este ușor să ne în
chipuim că întrecerile vor fi 
aprige și că, în totalitatea lor, 
vor contribui la un spectacol 
atletic agreabil și interesant. 
Avînd deci clare aceste ches
tiuni ne permitem să recoman
dăm iubitorilor atletismului 
din București, această a VIII-a 
Balcaniadă a juniorilor, ca pe 
o competiție care merită, real
mente, să fie .urmărită din 
tribunele Stadionului Republi
cii., Avem convingerea că cel 
care vor* veni la stadion nu 
vor avea ce regreta.

Reamintim că la această 
competiție a juniorilor nu se 
întocmesc oficial decît clasa
mente individuale pe probe.

de stilul 
împărtă- 
speră to
pe ditna- 
din sep-

(1976) și 
au prile- 
întreceri 
remarcat 
talentate.

sint totuși lesne de

EUGENIA BACIU

?l Il.itji- 
(100 m)

Trei 
greci 
ia întrecerile 
nice: (
(200 m), 
(110 mg) 
nicolaou

Sprintera Emilia 
Kounova (Bulgaria).

dintre atlețli 
care participă 
.\,cerile balca-

Georgallides 
Euripidou r

astăzi in Capitală, pe Stadio
nul Republicii. Celelalte reu
niuni anuale ale speranțelor 
atletismului balcanic au avut

Concursurile încep astăzi la ora 
9 (cu decatlonul) și continuă 
de la ora 16. La ora 15,30 va 
avea loc festivitatea de deschi
dere a competiției. Duminică 
întrecerile încep la ora 9 și la 
ora 16,30.

BUENOS AIRES, UN PAS ÎNAINTE FAȚA DE MONTREAL!
okrâ imaginea viitorului acestei probe

I
Sabrerii echipei României

MARATONIȘTII

In sala Expoziției municipale 
din Buenos Aires, peste 500 de 
scrimeri, din 33 de țări, au fur
nizat, timp de 10 zile, dispute 
dintre cele mai interesante, 
presărate cu numeroase surpri
ze, în cadrul campionatelor 
mondiale, al căror nivel valo
ric general a fost la înălțimea 
celui al J.O. de la Montreal.

Care au fost caracteristicile 
„mondialelor1* pe care le-am 
vizionat în Argentina ? In 
primul rînd aceea că, în scri
ma de astăzi, nu mai există, ca 
altădată, un cîștigător sigur, 
după cum, tot așa, nu mai 
există nici învinși dinaintea în
trecerii. De aici a reieșit un 
echilibru foarte pronunțat în
tre 4—5 echipe care își dis
pută, cu șanse apropiate, titlu
rile supreme. In al doilea rînd 
este de subliniat încercarea ca
re se face, pe un plan gene
ral, de a se introduce elemen
te tinere talentate care să con
stituie, în 
de bază ai 
bule notat 
au revenit,

echipe care au înțeles mai 
că scrima nu mai este o 

întrecere de valori

1980, pilonii valorici 
echipelor. Apoi, tre- 
faptul că medaliile 
la Buenos Aires, a-

celor 
bine 
simplă 
(tehnice, fizice și tactice), ci o 
luptă permanentă, împinsă pînă 
la ultima tușă, în care să se 
profite nu numai de anumite 
slăbiciuni ale adversarului, cit 
mal ales de cele conjuncturale, 
care apar într-un anumit mo
ment al luptei de pe planșă.

Bilanțul participării sportivi
lor români este superior celui 
înregistrat, în 1976, la Jocurile 
de la Montreal. Progresul cel 
mai net a fost marcat de cvin
tetul sabrerilor (Irimiciuc, 'Pop, 
Nilca, Marin și Mustață) care 
parcurge o perioadă ascenden
tă. Victoria, în special în fața 
Ungariei (cu 9—3), multipla 
campioană mondială, ca și ma
niera în care reprezentativa 
noastră a evoluat, în finală, cu 
Uniunea Sovietică, demonstrea
ză un spor de calitate evident. 
Cu un plus de experiență și 
poate cu o mai atentă și luci
dă evoluție în ultimele asalturi 
sabrerii noștri ar fi putut cu
ceri medalia de aur.

La fel de spectaculoasă apa
re și evoluția echipei feminine 
de floretă. Se pare că formula 
găsită de antrenori — de îm
binare a elementelor cu expe
riență cu cele tinere, dornice 
de afirmare — a dat rezulta
tele dorite. Echipa (Stahl, Ar- 
deleanu, Moldovan, Chezan) a 
fost doar la un pas de a ajun
ge în finală, pas pe care nu 
l-a putut însă face din cauza 
unui arbitraj părtinitor, aspru 
criticat de presa argentiniană.

Evoluțiile scrimerilor noștri 
au fost apreciate laudativ de 
către majoritatea specialiștilor. 
Astfel, comentatorul postului 9 
de televiziune din capitala ar- 
geritiniană aprecia că printre 
cele mai în formă echipe, care 
au concurat în finalele probe
lor, a fost și formația de sa
bie a României, care, dacă n-ar 
fi slăbit ritmul, în a doua par-

t$I DESE^NE/VIĂ CAMPIONII

OCTAVIAN VINT1LA

(Continuare in pag. a 2-a)

Pentru a doua oară consecu
tiv, Craiova va fi gazda între
cerii maratoniștilor care-și dis
pută titlurile de campioni na
ționali, individual și pe echipe, 
pe anul 1977. Alegerea acestei 
localități pentru maratonul din 
acest an nu este întîmplătoa- 
re, deoarece ediția precedentă 
a campionatului s-a bucurat de 
un succes deosebit, organiza
toric, propagandistic, tehnic 
etc.

Campionatul 1977 are loc as
tăzi după-amiază și-l reunește 
pe toți specialiștii alergării pe 
42,195 km, mai puțin... cam
pionul probei, constănțeanul 
Hie Floroiu, care, săptămîna 
viitoare, la Goteborg, va parti
cipa în cadrul echipei României 
la finala B a „Cupei Europei".

Pentru decernarea titlului de 
campion, cîștigătorul 
să realizeze 2.23:00,0 
minimal).

trebuie 
(barem
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ISEI1IASE
Un prim hilnHț in acțiunea de masa rezervata pionierilor „Asaltul Carpaților"

z

0 RĂSPLATĂ BINEMERITATĂ PENTRU REPREZENTANȚII 
JUDEȚELOR SUCEAVA SI SIBIU

• Premiații au realizat 100 noi 
trasee turistice în lungime de 
aproape 1 900 km și lucrări de 
marcaje în zone de mare alti
tudine • 334 de trasee refăcute 
și sistematizate, alte peste 400 
nou deschise ® Angajamentul 
global a fost îndeplinit — pină 
acum — în proporție de 75 Ia sută

z

Cu trei ani în urmă a fost de- 
■danșată — din inițiativa Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor — o largă acțiune pa
triotică de masă cu caracter a- 
plicativ. Obiectul ei — cunoaște
rea și ocrotirea naturii, studie
rea surselor de degradare a me
diului și îndeosebi lucrări de 
marcaje șl de refacere a marca
jelor pe potecile turistice. Consi
liile șl comandamentele pionie
rești, sub conducerea șl îndru
marea directă a organelor și or
ganizațiilor de partid, beneficiind 
totodată de sprijinul factorilor 
locali, au angajat în această ac
țiune detașamentele, unitățile și 
casele de pionieri, Ii) special 
cele din județele cu relief mon
tan, mii șl mii de elevi purtă
tori al cravatei roșii cu tricolor

Rezultatele, deși nu este vorba 
decît de o primă etapă, au de
pășit toate așteptările. Cu toate 
că era un domeniu nou pentru 
el, pionierii, alături de uteciști,

din 
un 

dar 
cel

[TAPĂ fINAlĂ
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

DE AEROMODELE
Pe aeroportul „Geamăna" 

din Pitești s-a desfășurat, timp 
de trei zile, etapa finală a 
campionatului republican de 
aeromodele (R—C) planoare și 
cu motor pentru seniori și ju
niori. Iată rezultatele : Proba 
Hulberg, juniori — 1. Iulian 
Grințescu (Voința Pitești) 206 
puncte, 2. Onest Mirval (CSM 
Suceava) 128 p, 3. Istvan Katyi 
(Voința Tg. Mureș) 66 p ; se
niori — 1. Nicolae Mesaroș 
(Plastica Oradea) 480 p, 2. Ga
briel Șahi (Plastica Oradea) 
361 p, 3. Carol Silax (Gaz me
tan Mediaș) 280 p. Proba F.3B, 
planoare m. 
juniori — 1. 
(CSM Suceava) 
Wolfgang Silax 
" " ‘ 4 633 p,

radiocomandate,
Al. Maiorescu 

4 826 p, 2. 
(Gaz metan 

3. WilhelmMediaș)
Ionesch (CSȚ Brașov) 3 011 p ; 
seniori 1. Constantin Apă- 
văloaie (Aripile Brașov) 5 815 p.
2. Otto Hints (Voința Tg. Mu
reș) 4 855 p, 3. Iosif Palotasi 
(Voința Tg. Mureș) 4 596 p. 
Proba F 3 aeromodele de acro
bație cu motor, radiocomanda- 
te, seniori — 1. C. Apăvăloaie 
10 010 p, 2. Carol Silax 4 375 p,
3. Lucian Năsulea (CSM Su
ceava) 1 960 p.

Clasament pe echipe : 
ripile 
metan 
165 p.

1. A-
Brașov 200 p, 2—3. Gaz
Mediaș și CSM Suceava

Ilie FEȚEANU, coresp.

La Plaiul Foii, la poalele masivului Piatra Craiului, în timpul 
uneia dintre acțiunile din cadrul „Asaltului Carpaților"

fost șl ele prezente, participlnd 
efectiv la marcarea și refacerea 
unor trasee turistice. O Inițiativă 
valoroasă au avut reprezentanții 
Casei pionierilor din Reșița. Cu 
sprijinul unor echipe de uteciști. 
pînă mal ieri șl ei purtători al 
cravatei roșii cu tricolor, a fost 
deschis un șantier pentru ame
najarea unei cabane proprii în 
munții Semenicului, cu materia
le rezultate din demolări.

Pe baza rezultatelor obținute, 
în prima etapă a acțiunii, trofeul 
„Asaltul Carpaților" a fost acor
dat Consiliului județean Suceava 
al Organizației Pionierilor care 
a avut un volum deosebit de 
lucrări de marcaje turistice : 
1336 km (109de trasee). A fost de
cernat, de asemenea. trofeul 
„Ocrotitorii naturii" Consiliului 
județean Sibiu al Organizației 
Pionierilor pentru rezultatele ob
ținute în antrenarea la acțiuni 
de marcaj realizate în zone de 
mare altitudine și pentru calita
tea remarcabilă a lucrărilor 
efectuate.

Felicitlndu-1 pe pionierii din 
județele Suceava șl Sibiu pentru 
rezultatele lor frumoase, urăm în 
același timp pionierilor din în
treaga țară noi șl noi succese în 
sprijinul acțiunii cu caracter re
publican „Asaltul Carpaților".

de educatorii lor, au reușit, mal 
ales în perioada vacanțelor 
vară ale anilor 1975 șl 1976, 
încheie lucrările de refacere 
sistematizare a marcajelor vechi 
pe nu mal puțin de 334 de tra
see turistice Insumlnd 4 702 km 
șl să deschidă, totodată, alte 410 
noi trasee montane cu o lungime 
de 7128 km. Aceasta reprezintă a- 
proape 75 la sută din angajamen
tul global, plnă în anul 1980.

Alte cîteva cifre prezintă o 
semnificație deosebită : la efec
tuarea lucrărilor de marcaj s-au 
angajat 1 289 de expediții „Cute
zătorii", zeci de echipaje locale 
„Asaltul Carpațllor" șl tabere de 
muncă patriotică. In afaTa aces
tora, pe diferite perioade, pio
nieri șl școlari au efectuat diverse 
lucrări sodal-utile In zonele — 
rlstice. în județul Harghita, 
pildă, organizațiile de pionieri 
angrenat în acțiuni practice, 
poteci turistice, 1410 echipe 
orientare turistică, în timp 
alțl 1 300 de pionieri cuprinși 
într-o acțiune tradițională — 
„Anotimpurile" — au fost șl ei 
prezenți în această lăudabilă ac
tivitate. Este de relevat, totodată, 
că unele expediții „Cutezătorii" 
din Județe de șes sau deal (Dolj, 
Teleorman, Constanța, Galați, 

municipiul București) auIași,

z
da 
să 
și

z

tu- 
do 
au 
pe 
de 
ce

z

De 
trlei, 
miei ,
tr-o inedită expediție. Este vorba, 
de fapt, despre o caravană ciclo
turistică, organizată de către 
Agenția de turism pentru tine
ret a Capitalei, Întitulată „Pe 
urmele armatelor române In răz
boiul de independență*, care va 
străbate o parte din teritoriul 
României și Bulgariei pe traseul 
București — Giurgiu — Porden
— Grivița — Plevna — Rahova — 
Vidin — Calafat — Tr. Măgurele
— Zimnicea — Giurgiu — Bucu
rești (circa 900 km). Iată șl nu
mele cîtorva dintre cicloturlștii 
plecați : Adrian Pavelescu, mun
citor la Institutul de cercetări 
pentru tehnologia sectoarelor 
calde, președintele cercului ciclo
turistic „Cocorii*4, șl soția sa Ro- 
dica, tehnician din același insti
tut, Doru CăUnescu și Dumitru 
Lixandru, strungari la J.M.G.B., 
Daniel Giuglan, inginer la I.P. 
Automatizare, Vlorel Vlzlru, elev 
la Liceul Spiru Haret, Daniela 
Căllnescu, elevă la Liceul Indus
trial de metrologie.

Expediția constituie un preludiu

EXPEDIȚIE CICLOTURISTICĂ
la circuitul cicloturistic pen
tru tineret care se va desfășura 
în organizarea C.C. al U.T.C. — 
Biroul de turism pentru tineret 
— între 8-22 august sub generi
cul „Pagini glorioase în istoria 
patriei".

la Monumentul eroilor pa- 
situat In preajma Acade- 

Milltare, «-a dat startul ln-

Ceva inteligent, frumos și 
util trebuie să se ascundă — 
zic eu cu încredere neabătu
tă in om și lucrările lui — 
in fapta acestor olandezi 
nezburători, venită foarte pe 
scurt, in „Săptămina sporti
vă" de sîmbătă. Ce făceau 
acești olandezi ? Aveți pu
țintică răbdare... Ei făceau 
vara ceea ce fac, de ani și 
ani, suedezii, iarna. Nordi
cii (și pun schiurile și por
nesc, cu miile, prin păduri 
și peste cîmpuri, bărbați, 
copii, tați, unchi, verișori, de 
la egal, in anualul cros al 
zăpezii. Care ține-ține. Care 
nu-nu. Nu-i moarte de om 
dacă pierzi sau abandonezi. 
Totu-i că ai plecat, că ai 
pornit, că ți-ai pus schiuri
le pe ger, că te-ai mișcat, 
că ai făcut sport, adică te-ai 
aventurat intr-o încercare, 
ieșind afară 
casă. Există și 
învingător — 
nici asta nu-i
mai important, după 
cum nu contează 
enorm învinșii. E- 
sențialul e să faci 
schi, să mergi, să-ți 
lucreze corpul, muș
chii, și nervii, vai, 
da, căci există 
nervi, vorba poetului Sorescu 
cind face și scrie 
vorbă de poet, dar 
ne-o putem însuși 
nepoții, tele sportivii, 
cind... Poate că dacă n-ar 
fi existat în minte atîția 
nervi in noaptea aceea, nu 
mi-ar fi sărit in ochi olan
dezii aceia care n-aveau nici 
o treabă cu Cruyff și Ajax. 
Ce făceau olandezii ? Aveți 
puțintică răbdare... Ei pleca
seră intr-o cursă anuală, 
tradițională, valabilă de vreo 
jumătate de 
mai mult 
exact, totul 
prinzător și 
nici nu vreau să aflu exact, 
cind e vorba de ani mulți 
nu mă încurc în detalii și 
exactități...). Erau, ca și la 
suedezi, sute și sute de oa
meni, tineri, bătrini, femei, 
copii. N-aveau însă schiuri. 
Prima deosebire, 
iarnă. A doua, 
jos, pe șosele, 
metri în patru 
plnă acolo. Nu 
nu erau în pas alergător, dar 
nici nu se tîrau, nici nu le
neveau, pur și simplu mer-

teatru, 
pe care 
și noi, 
știm noi

secol, dacă nu 
(n-am reținut 
era prea sur- 
prea rapid, și

Nu era 
Plecaseră pe 
160 de kilo- 
zile, de aici 
făceau marș,

în prima jumătate a anului 1977, Administrația de Stat Loto- 
Pronosport a atribuit, participanților Ia sistemele de loterie șî 
pronosticuri sportive un mare număr de autoturisme.

Prezentăm mai jos lista câștigătorilor.

PRONOEXPRES
Marin P. Lucian din Boldești- 

Scăeni, jud. Prahova, Văcar loan 
din Bala Mare, Vinesar Flore din 
Timișoara, Raulea Dumitra din 
com.Loamneș, jud. Sibiu, Câldă- 
raș luliana din Timișoara, Po
dar Iordan din corn. Budila, jud. 
Brașov, Stanciu Grigorc din corn. 
Ghimbav. jud. Brașov, Georges
cu Eugeniu din Giurgiu, Mano- 
le Maria din București, Avram 
Mircea din Raia Mare. Grigore 
A. Gheorghe din Nehoiu, jud. 
Buzău. Brlc.iu Mihai din Ne
hoiu, jud. Buzău, Derczeni Adam 
din Tg Mureș. Giuglea Mircea 
dn Timișoara. Nicolaescu Dima 
din Chișoda Veche, jud. Timiș, 
Innosi Arpad din Tg. Mureș, A- 
chim Amelia din București. Cos
ta che Nlcușor, din București, 
Năstase Ion din Urlați, jud. 
Prahova. Iosif Gheorghe din Si
biu. Kardoș Olga din Călan, 
jud. Hunedoara, Tent Florian 
din com. Ho’od. jud. Bihor, Me- 
saroș Ana din Baia Mare, Vasi- 
Iescu I ie din București. Matei 
Nicolae din București, Corbu I- 
leana din București. Tudor Gh. 
Ion din corn Vîlcănești, jud. 
Prahova, Ruttkai Kalman din 
corn. Tileagd. jud. Bihor,’ Stoica 
Moscu din București, Spulber

Remus din Zărneștl, jud. Bra
șov, Cioca Irma din Piatra 
Neamț, Pahalnischi Ilie din Ba
cău, Popescu C. Ion din Pitești, 
Nica P. Ion din Pitești, Irimia 
Lucia din Suceava.

LOTO
Stoian Marin din București, 

Zaharia Gheorghe din Galați, 
Gheorghe Constantin din Bucu
rești, Szalma Istvan Ștefan din 
Tg Mureș, Deneș Ezstera din 
corn. Filia, jud. Covasna, Șiulea 
Ironim din Făgăraș, Lungescu

CÎȘTIGĂTORI DE

Sportul

geau, cu plăcere. cu veselie, 
unii ținîndu-se de mină, alții 
pe după talie, fără să se ia 
in deridere, deci și cu o se
riozitate anumită. Dar... dar... 
mai e un dar. Această cursă 
pedestră nu urma să aibă 
nici un învingător ! Ceea ce 
este a treia deosebire — și 
cea mai mare ! Oricine ter
mina cursa primea o diplo
mă. Asta era tot ! E bine ? 
Să „bați" 160 de kilometri, 
patru zile, pentru o diplomă 
— ideea, fiind noi nervoși 
cam de televinerisport (ca să 
ne exprimăm așa), ideea 
mi-a dat lacrimi naive și 
tendențioase. Ce se ascunde, 
deci, în ea ? î

O diplomă ? Dar dacă ar 
fi prea puțin ? Dacă există 
ceva mai presus decît diplo
ma în viața unor oameni ? 
Dacă ar fi o plăcere... ? 

Care ? Plăcerea de 
a merge pe jos, de 
pildă. Plăcerea de 
a avea picioare. 
Plăcerea de a o 
lua vara peste cîmp 
și șosele, nu pen
tru a bate cîmpii, 
ci pentru a avea 
plăcerea de a te 
mișca, de a ieși 
din casă, de a

dormi sub lună și a o lua 
din loc. Plăcerea de a atin
ge un punct fix pe harta 
țării, un punct la care te 
gindești ca la un miraj și Ia 
care — în fix patru zile — 
ajungi. Plăcerea de a ajun
ge. Plăcerea de a pune mina 
și piciorul pe o himeră. Plă
cerea de a păși, a obosi, și 
a te depăși. Plăcerea de a fi 
viu și sănătos. Plăcerea de 
a fi tenace. Plăceri, și ele, 
prea mici și prea simple ? 
Nu ’'‘ -
tar 
mă 
Za 
care merită și trebuie cuce
rite ca fete reale și ferme
cătoare. Hai, jos de pe scau
ne 1 fntindeți-vă pe covor ! 
Începeți fandările ! Inspirați, 
respirați ! Aveți puțintică 
răbdare — mîine lăsăm casa 
șl ieșim în curte, sărind și 
căzînd. Plăcerea de a sări. 
De a cădea. $i încă puținti
că răbdare — că 
mersul. Zece minute. O oră. 
Două. Că altfel, cum zicea 
nenea doctoru’, vine bau-bau.

vorbiți cu păcat. Seden- 
netrebnic cum mă aflu, 
uit la aceste plăceri ca 

supreme „fete morgane"

vine și

BELPHEGOR

BUENOS AIRES, UN PAS ÎNAINTE
(Urmare din pag. 1)

te a finalei, ar fi fost campi
oană a lumii. „Oricum, urmă- 
rindu-i evoluțiile — spunea co
mentatorul argentinian — 
avut în față echipa care, 
următorii 
de luptă, 
ță, poate 
premă".

O apreciere asemănătoare a

am 
în 

săuani, prin stilul 
ofensiv prin excelen- 
cuceri poziția su-

rești, Anohim Petre din Sinaia, 
Opriș Constantin din Ploiești, 
Avram Nicolae din Craiova, Bo- 
dea Pantelimon din Cavnlc, jud. 
Maramureș, Bădescu Alexandru 
din București. Manoîe P. Con
stantin din Tg. Neamț, Alexan- 
drescu Dumitru din București, 
Tamaș Gheorghe din Zarand, 
jud. Arad, Ștefan Ion din. Bucu
rești, Proca Ion din București, 
Cloțan Cornel din Brașov, Fătu 
Ion din București, Sarkadi An
drei din corn. Acîș. jud. Satu 
Mare, Ștefănescu Apostol din 
Lehliu, jud. Ialomița, Ghcțu Pe
tre din București, Lungu Du
mitru din corn. Ciorani, jud. 
Prahova, Ștefan Maria din corn. 
Rădășani, jud. Suceava, Popa 
Mircea-Radu din Constanța, Bart

AUTOTURISME LA SISTEMELE

făcut și arbitrul internațional 
Guido Mallacarne : „Irimiciuc, 
Pop, Marin — prin excelență 
ofensivi, Mustață și Nilca — 
oameni de contraatac, oferă i- 
maginea viitorului acestei pro
be !“ Președintele F.I.S., Pierre 
Ferrî a afirmat : „Scrimerii ro
mâni au lăsat o frumoasă im
presie la Buenos Aires. Spu- 
nînd aceasta nu mă refer doar 
Ia maniera în care ei au știut 
să-și dispute șansele, ei și la 
modul sportiv în care au trecut

peste unele momente mai deli
cate ale competiției".

Nu încape discuție că parti
ciparea la campionatul mondial 
oferă tehnicienilor și Sportivilor 
noștri un prilej de serioasă a- 
naliză, ale cărei învățăminte 
urmează să fie folosite cu efi
ciență, în organizarea activită
ții de instruire viitoare, pentru 
realizarea de noi și noi suc
cese în această ramură sportivă 
cu o mare pondere în progra
mul olimpic.

Emil din Brașov, Florescu Vasile 
din Botoșani, Mladen Ion Gheor
ghe din Ploiești, Dumitrașcu 
Mihai din Iași, Soceanu Aurelia 
din Constanța, Balazs Imre din 
Sighetul Marmației, jud. Mara
mureș, Acs Alexandru Sandor 
din Satu Mare, Dumitru Zamfir 
din București, Coza Nicolae din 
București, Tașcău Gh. Nicolae 
din Ploiești, Surcel Gh. Mi.șu din 
Drobeta Tr. Severin, Manoîe Du
mitra Tatiana din com. Mihail 
Kogălniceanu, jud. Constanța, 
Odagiu Ilie din Craiova, Costescu 
Vasile din București, Știrbescu 
Liliana din Tîrgoviște, Puianu 
Mihâilă din Tg. Jiu, Brîndaș Ma
ria din Oradea, Kovacs Mihaly 
din com. Ghilad, jud. Timiș, 
Paraschiv Elena din Constanța, 
Stânescu Maria-Dana din Bucu

ha lozsef din Oradea, Zărnescu 
Constantin din Galați, Filp Ana 
din Brașov, Nuțu Ion din Le- 
hllu, jud. Ialomița, Roșu loan 
din Cugir, jud. Alba, Popescu 
Mircea din București, Popescu 
Ștefan din corn. Baba Ana, jud. 
Prahova, Marusciac Vasilina din 
Brăila, B. Cecile Margueritte din 
București, Vieru Dorian din 
București, Samoilă Gheorghe din 
Tecuci, Cazacu Maria din Galați, 
Crețu Dumitru din Pitești, Simut 
Gh. din București, Neagu Șt. 
C-tin din corn. Ciupelnița, jud. 
Prahova.

LOZ IN PLIC
Bâzu Mihai din com. Făgețelu, 

jud. Olt, Pasăre Petre din corn. 
Stîlpeni, jud. Argeș, Petrică Teo-

dor din corn. Clinic, jud. Caraș- 
Severin, Manea T. Gheorghe din 
corn. Parava, jud. Bacău, Vulcu 
Elena din corn. Șelimbăr, jud. 
Sibiu, Neculau Gheorghe din Bra
șov, Lazăr Ion din Timișoara, Ar- 
bănaș Petru din Moldova Veche, 
jud. Caraș-Severin, Pușcaș Ovi- 
diu Titus din Cluj-Napoca, Ma
tei Gheorghe din Călărași, Spîr- 
lea Toma din Drobeta Tr. Se
verin, Ispas Gheorghe din corn. 
Celaru, jud. Dolj, Breazu Victor 
din corn. Stănești, jud. Ilfov, 
Petri loan din corn. Nepos, jud. 
Bistrița-Năsăud, Vîtca loan din 
corn. Rișca, jud. Cluj, Fdlde Eva 
din corn. Zagon, jud. Covasna, 
Lazăr Nicolae din Brăila, Mun- 
teanu Ion din București, Roșogu 
Gheorghe din Sibiu, Iurea

LOTO - PIIONOSPORT
Gheorghe din corn. Baia, jud. 
Tulcea, Iordache Ion din Bo- 
llntin Vale, jud. Ilfov, Stoica Va
sile din Timișoara, Szigyarto Ște
fan din corn. Ulmeni, jud. Ma
ramureș, Hideg Iosif din Cluj- 
Napoca, Luca P. Florea din corn. 
Baia, jud. Tulcea, Pop Dimitrie 
din satul Bucium, jud. Alba, Bo- 
lojan loan din corn. Bănișor, jud. 
Sălaj, Popescu M. Iosif din 
Craiova, Marinescu Ecaterina- 
Ledia din București, Maier 
Adrian din corn. Șoimuș, jud. 
Hunedoara, Vasiliu I. Vasile din 
Valea Călugărească, jud. Pra
hova, Barbu Dumitru din Ca

ransebeș, Laiu Mariana din Pia
tra Neamț, Paku Alexandru din 
corn. Livada-Adrian, jud. Satu 
Mare, Stoica Dragomir din Te- 
chirghiol, jud. Constanța, Nogy 
Ilona din Reghin, Ruff Ludovic 
din Arad, Dorofte V. Petru din 
Bîrlad, jud. Vaslui, Răcănel 
Constantin din Motru. jud. Gorj, 
Șerban Ilie din corn. Băbăița, 
jud. Teleorman, Aldea Georgeta 
din Brăila, Motoc loan din corn. 
Recea, jud. Brașov, Iacob Adria
na din Iași, Kovacs Ioan-Mihai 
din Arad, Dolănescu ion din 
București, Rus Dumitru din loc. 
Sieu Măgherăuș, jud. Bistrița- 
Năsăud, Paij loan Atila din corn. 
Nojorid, jud. Bihor. Casapu Flo
rea din Motru, jud. Gorj. Stoica 
Constantin din Pitești. Dorohoi 
Gheorghe din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Moraru Constantin din 
Brașov, Toth Alexandru din 
Satu Mare, Nastasiu Petru din 
Piatra Neamț, Szabo Geza din 
Odorheiul Secuiesc, jud Harghi
ta, Dobra Andrei Arpad din Tg. 
Secuiesc, jud. Covasna. Dumi
trescu Dumitru din București, 
Marga E. Vasile din București, 
Munteanu Constantin din corn. 
Suraia, jud. Vrancea, Calancia 
Ștefan din corn. Românești, jud. 
Botoșani, Podolea loan din corn. 
Rebrișoara. jud. Bistrița-Năsăud, 
Hoștiuc Dore] din Timișoara, 
Stoica Lucian din corn. Vuțcani, 
jud. Vaslui, Pîrcălabu Petre din 
corn. Ciupercenii Noi, jud. Dolj, 
Bustan loan Vasile din Cîmpia 
Turzii, Pap Maria Eva din Dej.

Șl DUMNEAVOASTRĂ VA PUTETI ÎNSCRIE NUMELE PE LISTELE 
MARILOR CÎSTIGĂTORI, CU CONDIȚIA SA JUCAȚI LA 
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LOCUL UNDE SE APRIN
; pasiu

Tradiții de familie

DIN TATA-N FIU...
Dragostea pen

tru sport, talentul 
șl — ca o necesi
tate obiectivă pen
tru realizare — 
cultivarea, stimu
larea lui prin pu
terea exemplului 
personal și îndru
marea părinteas
că se pot trans
mite „din tată-n 
fiu**, de la părinți 
la copii. Sportul 
nostru este bogat 
în exemple care 
ilustrează această 
idee. Din noianul 
de nume la care 
se poate apela, a- 
legem cîteva — 
credem noi — su
gestive.

Vl-1 mai amin
tiți pe dclistul 
(apoi antrenorul) 
Dede Negoescu 7 
Cei doi campioni 
de ciclism George 
și Florian Negoțs- 
cu sint băieții lui... 
Internaționalul de 
fotbal Gică Po
pescu este tatăl a 
două dintre cele mai 
bune produse ale său, care calcă pe 
atletismului nos- urmele lui „Senea**. 
tru, săritoarele în Să mai cităm nu

înălțime și lungi
me Mihaela Po
pescu - Dridea și 
Alina Popescu- 
Gheorghiu. Tinerii 
alergători pe 400 
și 800 m plat Emil 
și Dan Grecescu 
sînt fiii fostului 
atlet Constantin 
Grecescu ; tenis- 
manul Florin Se- 
gărceanu este fiul 
și elevul în „spor
tul alb” al Iui Au
rel Segărceanu. 
Binecunoscutul că
pitan al echipei 
naționale de ho
chei, Eduard Pană, 
a fost îndrumat în 
acest sport de ta
tăl său, Eduard 
Pană, component 
— la rîndul său — 
al echipei naționa
le din anii *40. In 
lotul național de 
caiac-canoe, nu
mele de Simion 
Ismailciuc nu tre
buie să surprindă; 
nu e vorba de 
campionul olimpic 
din 1956, ci de fiul

mele lui Teodor Ra
dulescu, fost inter
național de rugby, 
azi antrenor la 
Sportul studențesc, 
unde îl antrenează 
- între alții - pe fiul 
său, Sandu. Pe lis
ta campionilor de 
schi juniori, un 
nume cunoscut în 
lumea probelor al
pine : Mihai Bîră, 
fiul multiplului 
campion Mihai Bi- 
ră și al altei cam
pioane în acest 
sport, Magdalena 
Marotineanu. In 
echipele de fotbal, 
numele de Vaczi, 
Incze, Cotormani, 
Iordache amintesc 
pe celebrii inter
naționali ai altor 
ani.

Simple întîm- 
plări 7 Simple co
incidențe 7 Desi
gur nu. Mai cu
rînd. expresii ale 
adevărului cu fa
milia are rolul 
său cert în crește
rea talentelor spor
tive, în îndruma
rea și educarea 
lor...

în legătură cu propaganda 
i exerciți u- 

i legătură cu unele aspecte 
despre rolul cluburilor și 
antrenorilor, al școlii, al 

fizică, precum și despre cel 
cu atribuții în mișcarea

Vorbim adesea — în legătură cu pi 
pentru sport, pentru practicarea 
I i ii r* î ■ r*inlui fizic, ca și 

disciplinar-educative 
asociațiilor sportive, 
profesorilor de educație 
al diverșilor factori 
sportivă.

Ne propunem azi un 
FAMILIA, locul său în 
fiare a dragostei pentru sport în rindul tinerilor, 
in îndrumarea acestora spre înțelegerea comple
xului rol formativ pe care-l are sportul, în spri
jinirea sportivului care pășește pe drumul perfor
manței sau a celui care — o dată ajuns la un

al

subiect mai rar abordat : 
acțiunea vastă de însu

\f SIMȚIM MAI>7

Dacă este adevărat că activi
tatea colectivă îi unește întot
deauna în fapte, în gînduri și 
în aspirații pe oameni, nu este 
mai puțin adevărat că preocu
pările comune ale membrilor fa
miliei — nucleul de bază al 
societății — își ' pun puternic 
amprenta asupra relațiilor din 
interiorul acestui microgrup so
cial, asupra climatului său mo
ral. Cum influențează sportul, 
ca activitate socială, raporturile 
familiale ? Contribuie el la a- 
propierea dintre membrii fami
liei 7 Iată întrebări la care am 
căpătat cîteva răspunsuri edi
ficatoare...

APROAPE,

ridicat nivel de măiestrie - dorește să se per
fecționeze, să se autodepășească.

Este evident că o mare parte din timpul 
unei zile, al unei săptămîni sau luni, sportivul 
și-o petrece în familie, in mijlocul celor mai □- 
propiați de el sufletește și, in mod logic, mai 
apți de a-l influența, de a-i determina opțiunile 
pentru un drum sau altul, de a-i sugera atitudi
nile, acțiunile.

Fără a avea pretenția unei cuprinderi ex
haustive a fațetelor multiple ale relației FAMILIE- 
SPORT, ne propunem în această pagină trata
rea cîtorva aspecte care — departe de a epuiza 
tema - pot oferi un material de discuție și 
reflecție.

IOAN TOMA, inginer la 
M.T.Tc. : „în familia mea — 
practicantă consecventă a exer
cițiului fizic și mișcării prin 
diverse forme : înot, turism, 
canotaj, drumeții, schi, jocuri 
cu mingea ș.a. — sportul nu a 
însemnat numai un mijloc de 
întărire a sănătății, de menți
nere a unui tonus ridicat — 
atit de necesar unei bune acti
vități intelectuale — ci, deopo
trivă, o evidentă apropiere su
fletească, mai greu realizabilă 
in condițiile in care nu am fi 
avut o astfel de preocupare co
lectivă. După o „partidă" de 
schi, avind ca _ parteneri soția 
(care a învățat mai de curînd) 
și pe cei doi băieți, Sorin și 
Adrian, discuțiile dintre noi de
vin mai deschise, mai intime, 
mai degajate, întotdeauna plă
cute. Aceasta face si ne sim
țim bine in familie și să ne în
țelegem unul pe altul și din
colo de... sport.

Firește ei sportul mă ajută.

mai ales pe mine, să deslușesc 
multe dintre aspirațiile copii
lor. Faptul că am ajuns la con
cluzia că după două are de 
învățătură băieții simt nevoia 
unei ore de mișcare, de sport, 
că lui Sorin (15 ani) i-ar place 
să practice rugbyul la nivel de 
performanță (și-l practică acum 
la R.C. Grivița Roșie) sau șa
hul (participă la concursuri prin 
corespondentă și dezleagă pro
bleme), faptul că Adrian (9 ani) 
iubește inotul (l-a practicat la 
Casa pionierilor), iar mai de 
curînd canotajul — sînt cîteva 
dintre indiciile pe care mi le-a 
oferit activitatea noastră in fa-

•»
VICTORIA BANCIU, studentă 

la I.E.F.S., componentă a lotu
lui olimpic de volei : „Soțul 
meu este și el sportiv de per
formantă: handbalist la Univer
sitatea București. Faptul că ne 
înțelegem bine în familia pe 
care am întemeiat-o de curînd - 
(și in care a apărut cel de-al 
treilea membru) se datorează in 
mare măsură pasiunii nutrite de 
amândoi pentru sport. Fiindcă 
nu e ușor pentru un soț si 
accepte și să înțeleagă o pa
siune pe care el însuși nu o 
are, mai ales cind satisfacerea 
ei presupune și perioade de 
absențe de acasă...

Pe scurt, aș spune că, în ca
zul nostru, sportul este cu ade
vărat un liant pentru familie. 
Ne simțim mai aproape, mai 
legați sufletește. Dar, la rindul 
său, familia este un suport pen
tru performanță. Cum 1 Atit 
prin sprijinul reciproc îrt per
fecționare, cit și prin concuren
ta — in sensul bun al cuvintu-

„CVINTETUL44 CORODAN,

N\\\\\\\\\\\\\\\\\X\VA\\'^

ce 
sini 

un
UN EXEMPLU Și UN ÎNDEMN

I PERFORMANȚA DEPINDE
Șl DE NOI, SOȚIILE

lui — pe care o generează. Noi 
ne-am propus să ne intrecem 
în... afirmare, fiecare in sportul 
lui. Ținta fiecăruia este să a- 
jungă cit mai sus. Dar in 
concurența noastră ne bucurăm 
deopotrivă de succesul propriu 
sau al celuilalt in sport, la în
vățătură, in profesie"...

EUGEN FUICU (ofițer 
M.A.N.) : „Pasiunea și vocația 
rugbystică a fiului meu Sorin 
a trezit in mine o mai veche 
chemare spre arenele sportive. 
Trebuie să spun că in tinerețe 
am practicat eu insumi hand
balul și atletismul, iar soția la 
fel. Nu am cunoscut insă con
sacrarea... Poate și pentru a- 
ceasta încerc să dobindesc a- 
cum, prin fiul meu, ceea 
n-am izbutit atunci. Și-i 
lui Sorin mereu alături:
fidel colaborator, suporter, sfă
tuitor. Și critic constructiv, cind 
este cazul. Desigur, sînt multe 
și complexe căile pe care se 
poate ajunge la crearea unei 
ambianțe agreabile in familie, 
la o apropiere intre părinți și 
copii. Intre toate insă sportul 
mi s-a arătat a avea finalita
tea cea mai sigură. împărtăși
rea sinceră a impresiilor și pă
rerilor, destăinuirile reciproce, 
discuțiile lungi în esența rug- 
byului, participarea mea directă 
la încercările la care este su
pus etc. sînt tot atitea noi și 
puternice fire care ne leagă 
sufletește. Dealtfel, cei care cu
nosc in intimitate fenomenul 
sportiv observă cu ușurință cit 
de numeroși sînt părinții care 
se află alături de copiii lor 
sportivi, sprijinindu-le afirma
rea cu tot ce le stă in putere. 
Această participare a părinților 
are drept consecință nu numai 
întărirea unității familiei, a ro
lului ei educativ, ci și accele
rarea evoluției copiilor și tine
rilor in sportul de performanță".

j Corodanii formează ceea ce se cheamă o familie de spor- 
i tivi. Nu mai puțin de 5 dintre ei sînț prezenți trup și su- 
[ flat alături de cei care, în municipiul" Arad, doresc să facă 

mișcare, să îmbrățișeze sportul. Și aceasta, de ani de zile. 
Cel mai vîrstnic din familia Corodan este Andrei, maistru 

sudor. Acum se apropie de 60 de ani. în tinerețe a făcut 
J sport de performanță. Vicecampion al țării la lupte. Mai 
] tîrziu s-a aflat printre cei care la locul său de muncă, în

treprinderea de vagoane din Arad, a pus umărul — ca acti- 
| vist voluntar sau ca instructor — pentru a aduce în miș

carea sportivă de masă tot mai mulți muncitori.
Fratele său, Petru (52 de ani), i-a urmat cu multă însu- 

i flețire exemplul. Și la vagoane, unde lucrează ca tehnician, 
| și în sport, în activitatea de masă pe care — împreună cu 
i alți tovarăși de muncă — o organizează cu pricepere și pa- 
| siune. In acest efort generos îl ajută, în același timp, un 
i frate mai mic, loan (46 de ani), strungar în fier, vagonist 
[ și el. mare sufletist, îndeosebi în inițierea campionatelor 
! intersecții la fotbal și în general la jocuri.

Celor trei Corodani. oameni aparținînd aceleiași generații, 
j li se alătură alți doi mai tineri : Mircea, fiul lui loan, teh- 
' nician la Baza de aprovizionare a județului Arad, un mare 
[ animator al șahului de masă și mai ales Cornel, fiul lui 
> Petru, profesor de educație fizică, activist sportiv al Comi- 
[ tetului județean U.T.C., de numele căruia sînt legate multe 
i reușite ale tineretului din Arad și din alte așezări.
; Prin tot ceea ce au făcut și fac pentru sportul de masă 
i Corodanii reprezintă un exemplu și un îndemn, o dovadă 
1 a puternicului liant pe care sportul îl poate reprezenta în- 
] tr-o familie.
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gim-

șii 
in

— Deci, stimată 
tovarășă Gina Ște- 
fănescu, sinteți so
ția portarului Ște- 
fănescu de la F. C. 
Constanța...

— Și mamă de 
sportiv. Fiica noas
tră, Alice, face 
gimnastică moder
nă și e compo
nentă a echipei 
care a cucerit titlul 
de campioană re
publicană la cate
goria a IV-a.

— Felicitări !
— Pentru 

nastică 7
— Și pentru fot

bal, că a rămas 
F.C.-ul in A.

— Dacă ați 
ce-am pătimit 
returul ăsta...

— Și dumnea
voastră ?

— Mă socotesc 
alături de echipă, 
răspunzătoare față 
de modul cum 
joacă portarul Ște- 
fănescu. Dănuț 
nostru.

— Mergeți 
dumneavoastră 
meci ?

— Cînd echipa 
joacă la Constanța, 
și eu, și fetița sîn- 
tem nelipsite din 
tribună. La unele 
meciuri privim și... 
în deplasare. Ne 
bucurăm cînd „mer
ge** echipa și su
ferim cînd este În
vinsă, 
din 
simt 
e și i 
apele 
în momentele grele 
își aruncă privirile

al

yi 
la

De acolo, 
tribună, îl 

pe Dan cind 
cînd nu e în 

lui. Iar el,

spre noi și parcă 
devine mal sigur. 
Vă ' ’ •
pe 
in 
în 
țul, șl fetița.

— E greu si fii 
soție de fotbalist ?

— E șl greu, e 
și ușor... Depinde. 
Noi, soțiile, fami
lia in general, tre
buie să creăm spor
tivului, fotbalistu
lui, supus săptă
mânal judecății 
publice, cadrul pro
pice bunei pregă
tiri. Aș îndrăzni să 
spun că perfor
manța depinde, în 
mare măsură, și 
de noi, soțiile. De 
zece ani de cind 
„jucăm** in A, 
m-am specializat, 
ca să zic așa. Știu 
ce înseamnă masa 
sportivului, progra
mul de 
catedră 
profesor 
cație 
Școala 
numărul —,
programul de o- 
dihnă șl, mai ales, 
liniștea. Mă refer 
la liniștea sufle
tească, cu tot ce 
ține de ea. Fami
lia are un rol ho- 
tărîtor în asigura
rea stabilității psi
hice a sportivului.

— Sinteți una 
din „soțiile fără 
duminică", cum se 
scria, cîndva, in
tr-un reportaj...

— De ce 7 Sta
dionul este și pen
tru mine o mare

imaginați ce e 
capul meu cind, 
aceeași zi, sînt 
competiție șl so-

pasiune și mi-am 
acordat programul 
săptăminal la dia
pazonul fotbalu
lui...

Cîndva, 
zi, Dan 

ghetele

în- 
va 
tn 

veți

tr-o 
pune 
cui și atunci 
putea merge dumi
nica...

— La fotbal! Nu 
ne vom putea lipsi 
de el.

— Cum privifi 
ziua (sau zilele) 
cind echipa se reu
nește în vederea 
meciului și Dan 
nu doarme acasă ?

— Dacă ar fi 
după noi, ar putea 
să se renunțe la 
asemenea zile. Șl 
Dan, șl noi, știm 
ce trebuie 
înaintea 
Dar

%
$

I

$

3

CEI „ȘAPTE ANI
A

DE-ACASĂ" SE VĂD... ÎN DEPLASARE

muncă la 
— Dan a 

de edu- 
fizică la 

generală 
35

făcut 
meciului, 

mai sînt bă- 
mai tineri, 

experiență, 
nu știu că ocare 

oră de somn pier
dută influențează 
forma sportivă, și 
atund...

— Dan vă ajută 
in treburile casei ?

— Dan face piața 
și repară tot ce se 
strică prin casă. Și 
una șl alta le face 
cu plăcere.

— Deci, nu e 
greu să fii soție 
de sportiv...

— Nu, dacă știi 
să fii cu adevărat 
soție de sportiv, 
să te simți răspun
zătoare — 
spuneam 
postul pe 
joacă soțul în e- 
chipă !

cum 
de 

care

I
I

Continua dezvoltare a activi
tății competiționale din țara 
noastră, diviziile naționale în 
tot mai multe ramuri sportive, 
numeroasele întreceri de juni
ori, diversele campionate șco
lare 
republican 
sutele de 
organizate, 
vacanțelor, 
deplasarea 
alta — in 
a mii, zeci de mii de 
sportivi.

Evident, toate aceste 
sări se fac în cadru organizat, 
în grupuri conduse de antrenori, 
profesori, delegați al cluburilor 
și asociațiilor sportive, după 
programe prestabilite și care 
își propun, adesea, ca — din
colo de participarea la între
cerea sportivă — să ofere tl- 
nărului șl posibilitatea de a se 
instrui, de a-și îmbogăți cunoș
tințele, prin străbaterea unor 
zone geografice noi, prin vizi
tarea unor obiective industriale, 
culturale, muzeistice, a unor 
monumente istorice etc.

locale sau cu caracter 
— zecile și chiar 
tabere de pregătire 
mai ales în cursul 
toate acestea duc la 
dintr-o localitate in 
decursul unui an — 

tineri

depla-

Dar nu acest aspect ne pro
punem a-l scoate în relief ci — 
pornind de la o scrisoare pri
mită la redacție — pe cel al 
comportării pe care tinerii spor
tivi o au în aceste deplasări 
față de oamenii cu care vin 
în contact, față de mijloacele 
de transport cu care călătoresc, 
față de bunurile din căminele 
sau hotelurile unde sînt cazați, 
față de instalațiile sportive ale 
bazelor pe care evoluează. Co
respondentul nostru din Deva, 
Ion Jura, ne informa despre 
faptul că — acum cîtva timp 
— tinerii componenți ai echipei 
de handbal a Școlii sportive 
Craiova, cazați Ia hotelul „Tu
rist** din localitate, cu ocazia 
unul med din campionatul re
publican de juniori, au avut 
comportări necivilizate, lăsînd 
în camere, la plecare, multă 
dezordine și bunuri din inven
tarul hotelului deteriorate sau 
distruse.

Pagubele, conform notei de 
plată anexate, s-au ridicat la 
350 lei, dar nu cuantumul su
mei interesează, d fondul pro-

blemei, faptul că tinerii elevi- 
sportivi au dovedit lipsă de 
respect față de bunurile publi
ce, au ignorat regulile de com
portare în societate. Acest mic 
incident ridică nu numai 
problema felului cum au fost 
supravegheați la Deva tinerii 
handbaliști craioveni ci și 
a educației primite de ei acasă, 
în familie. Acasă la ei, acestor 
tineri nu li s-a spus, oare, că 
nu e frumos să sari cu picioa
rele pe paturi, să spargi scru
mierele, să rupi abajururile 7 
Poate că li s-a spus, dar nu cu 
destul convingere, cu destulă 
insistență... Elevii care s-au 
comportat necivilizat la Deva 
n-au reprezentat acolo numai 
Școala sportivă din Craiova, d 
și pe părinții lor, pe frații șl 
surorile lor, familia, pe toți cel 
în mijlocul cărora și-au petre
cut „cei 7 ani de acasă'*...

Iată un caz — din fericire, 
izolat față de buna impresie pe 
care o fac, 
sportive de 
plasare — 
reflecție...

în general, loturile 
elevi aflate în de- 
dar care invită la

Aspectele pe care le-am redat pentru a 
ilustra relația familie-sport in procesul educativ 
dovedesc intercondițîonarea strinsă dintre cele 
două medii. Pe de o parte familia reprezintă 
un cadru propice cultivării ideii de sport ca 
necesitate vitală a omului zilelor noastre, ca 
mijloc de fortificare a organismului, de întărire 
a sănătății și capacității de efort, dar și ca formă 
educativă cu largi implicații sociale, iar pentru 
înalta performanță un mediu cu profunde deter
minări în sfera atitudinilor, manifestărilor, vieții 
sportive în general. Pe de altă parte, sportul - 
ca preocupare sau ca activitate comună a mem
brilor familiei — exercită o puternică influență 
pe plan afectiv, contribuind la stabilirea unui 
climat de înțelegere, de armonie in sinul familiei.

Desigur, pentru ca interferența - care își

mărește permanent aria in societatea noastră — 
intre sferele celor două medii in discuție să aibă 
efecte pozitive pe toate 
stabilirea unor legături 
și organizațiile sportive, 
asigurarea unor condiții 
a pasiunii pentru sport, 
Uzării obiectivelor de ordin educativ.

planurile, este necesară 
mai strinse între familie 
atît în ceea ce privește 
concrete de manifestare 
cit și sub aspectul rca-

Pagină realizată de
Radu URZICEANU, Mircea COSTEA, Aurelian 

BREBEANU și Tiberiu STAMA
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Horia ALEXANDRESCU

Judo

DAR CE NIVEL

de judo abia începe 
contur. O serie de 

români sînt bine co- 
hotare. Datorită ni-

în 
de 
de

dinamica te
și ea la fel 

Edificatoare

mai buni din lume 
și practicare a tirulu 
accentul pus asupra 
în antrenamente și

oferit po- 
imbucură- 

oarecare 
plan mon- 
Germania,

a apărut, că 
dovedește inspi-

ACORDAT ÎNCREDERE,

anul 1980, 
situația e

p la „Cupa ță- 
Greciei", M.

16 000 DE SPORTIVI ;

sâ mediteze la 
să Facă propune- 
în ideea că tre- 
a acestor trepte 
sînt clasificările.

de 
conside- 
reuși să 
trăgători 
Se fac 

exclama-

Abia depășind vtrsta junioratului, Laurențiu Pop atacă cele mai 
înalte poziții ale pistolului precizie.

co-n- 
irvd&plmi-te a- 
sportlv I se 

de sportiv de 
sou de clasă 
păcate. Insă.

faptul că din luna mai 
în septembrie NU 
NICI O COMPE-

de tehnică nu 
neglijată, avînd 
și în alte disci- 

La 
un

PERFORMANȚELE?
norme internaționale : 1134 p 
3X40 f, 590 p la 60 fc, 380 
la poziția în genunchi, și 360 
la poziția în picioare. Sau :

CLASA INTERNAȚIONALA**,

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 
S-A ÎNSCRIS LA CUVINT I

DE LA LOT LA CLUB, 
CA DE LA CER LA

CREDIT PENTRU 
„CEI DE MIINE" I

r în lumfina exigențelor 
Programului 

aprobat de partid 
privind 

dezvoltarea continuă 
a mișcării sportive

CE SE ÎNTREPRINDE PENTRU I
SUPERIOARA A SPORTULUI RO

CERTITUDINILE
A

PROMISIUNILE DE 
DE AZI - SPERANȚELE

Pînă mai ieri aflat la... adolescență, 
judo-ul românesc a pășit pragul ma
turității, fapt atestat nu numai de 
creșterea continuă a numărului de 

practicanți ai acestei discipline (îndeosebi în centrele din provin
cie), ci și de rezultatele mereu mai bune obținute pe plan inter
național. Făcînd parte din marea familie a sporturilor olimpice, 
judo-ul a avut la dispoziție o perioadă de cîțiva ani pentru a 
„prinde rădăcini", pentru a cumula experiență, pentru a-și căuta 
și stabili liniile de dezvoltare. Dar, această perioada a trecut și 
judo-ul românesc are de-acum în față importante obiective pentru 
prima sa participare olimpică, la J.O. din 1980.

Ne-am propus astăzi să vedem cum a pășit judo-ul nostru în 
noul ciclu olimpic.

Dinamica dezvoltării judo-u- 
Iui este deosebit de spectacu
loasă : în nici 10 ani de acti
vitate s-a ajuns la 201 secții 
afiliate, care cuprind peste 
16 000 de sportivi 1 Cadrele teh
nice sînt reprezentate în mo
mentul de față de 153 de an
trenori ........................ .
cifrele afîindu-se în continuă 
creștere.

în perioada scursă de la 
ediția trecută a J.O. s-au afi
liat alte 19 secții, au fost legi
timați 2 300 de sportivi, iar 
de pe băncile I.E.F.S. au ieșit 
S noi absolvenți 
zare.

La rîndul său, 
zultatelor a fost 
de spectaculoasă, 
în acest sens este comparația 
între performanțele obținute în 
1976 și cele din 1977 la două 
mari competiții : campionatele 
balcanice și campionatele euro
pene. Dacă anul trecut se ob
țineau la Balcaniada de la So
fia 2 medalii de aur la indi
vidual și o medalie de argint 
la echipe, rezultatele realizate 
Ia ediția din acest an au fost 
net superioare : 6 medalii de 
aur, dintre care 5 la individual 
și una la echipe ! Că nu a fost 
vorba de o simplă conjunctură 
favorabilă, aveau să o dove
dească rezultatele de la cam
pionatele europene, desfășurate 
o lună mai tîrziu în orașul 
vest-german Ludwigshafen. în 
compania reprezentanților a 28 
de țări, judoka români au ob
ținut două medalii de bronz 
(una prin Arpad Szabo la 
cat. 60 kg și a doua, deosebit 
de valoroasă, în întrecerea pe 
echipe) și două locuri V, ceea 
ce înseamnă o ascensiune evi
dentă față de ediția prece
dentă, la care se realizaseră 
doar două locuri V ! Saltul în
registrat, cu totul remarcabil, 
s-a datorat nu atit acumulă
rilor, cit mai ales curajului cu 
care federația a trecut la res
tructurarea lotului reprezenta
tiv...

Hotărît lucru, a promova 
lotul reprezentativ o serie 
sportivi tineri, fără o carte 
vizită internațională, nu e un 
lucru prea simplu. Totuși, fe
derația a făcut acest pas, cre- 
ditîndu-i pe „cei de mîine" și 
restructurînd lotul național în 
proporție de 90% ! Dealtfel, 
la C.E. de la Ludwigshafen, e- 
chipa României, care avea să 
devină a treia echipă din Eu
ropa, a avut cea mai scăzută 
medie de vîrstă (21 de ani), 
lucru demn de luat în seamă 
cu atit mai mult cu cît în judo 
limita superioară a junioratu
lui este... 20 de ani ! Iată, 
dealtfel, vîrstele componenților 
echipei României : A. Szabo
— 19, N. Constantin — 20, C. 
Roman — 24, T. Mihalache — 
21, Gh. Nache — 24, D. Udvari
— 20, I. Codrea — 25. Pe a- 
ceeași linie a întineririi, judo- 
ul nostru a lansat o măsură 
unică în activitatea de perfor
manță de la noi : limită supe

rioară de vîrstă la Divizia A 
— 25 de ani 1 Este, fără îndo
ială, o măsură curajoasă, dar 
care nu a întîrziat să dea 
roade. Numai în acest fel s-a 
putut renunța la „balastul” 
sportivilor plafonați, în locul 
cărora au apărut și continuă 
să apară elemente de real ta
lent și de certă perspectivă din 
„noul val".

Numai pe bătrînul continent 
există o mulțime de țări cu 
școli proprii (și renumite I) de 
judo. Este cazul U.R.S.S., R.D. 
Germane, Olandei, Angliei, Ita
liei și Spaniei — ca să le a- 
mintim pe cîteva dintre cele 
mai puternice. Și, totuși, la re
centele „europene", echipele 
ultimelor 4 țări s-au clasat 
după echipa României, a că
rei școală 
să prindă 
tehnicieni 
tați peste 
velului avansat de cunoștințe, 
a devenit posibilă elaborarea 
unui program nou de clasifi
care tehnică, adaptat la cali
tățile sportivilor români. Con
cepția de pregătire românească, 
bazată în principal pe o exce
lentă antrenare a componentei 
fizice, își spune cuvîntul, în 
întrecerile internaționale spor
tivii noștri reușind să dove
dească mai multă prospețime 
în finalurile de meciuri, cînd 
își domină adversarii. Firește, 
s-a făcut doar primul pas pe 
acest drum și mai sînt multe 
de pus la punct, dar esențialul 
ni se pare că această concep
ție românească 
există și că se 
rată.

Componenta 
a fost nici ea 
și în judo, ca i, 
pline, un rol determinant, 
acest capitol consemnăm 
alt unicat în sportul românesc 
— obligativitatea susținerii (și 
trecerii) unui examen de teh
nicitate de către absolut toți 
participanții la campionatele 
republicane, înaintea intrării în 
concursul propriu-zis. Despre 
exigența comisiilor judecătoare 
la aceste examene vorbesc eloc
vent cei 100 de judoka respinși 
la ultimul test, respinși și, deci, 
puși în imposibilitate de a 
evolua în cadrul campionate
lor.

In sfîrșit, se cuvine să sub
liniem aici și aportul Catedrei 
de judo de Ia I.E.F.S., mereu 
mai productivă în ultimii ani.

In judo, diferența dintre ac
tivitatea loturilor reprezentative 
și cea de la cluburi oferă un 
contrast izbitor. Firește, lotu
rile dispun de condiții tehnico- 
materiale superioare — în ul
tima vreme, mai ales, C.N.E.F.S. 
a reușit să creeze și acestei 

Judo-ul românesc a pășit, deci, pragul maturității, obținînd 
afirmarea pe plan internațional. Acest prim an al noului 
ciclu olimpic este de bun augur promițînd, dar și obligind 
in același timp. Mai sînt destule probleme care se cer rezolvate, 

mai sînt puncte neclare, mai sînt bariere de trecut. Sperăm, insă, 
că tînărul și pasionatul activ al judo-ului românesc va ști să re
zolve toate problemele și să se mențină pe drumul la capătul 
căruia se află debutul olimpic I

discipline un cadru excelent 
pentru abordarea marii perfor
manțe —, dar, coborînd la ni
velul cluburilor, constatăm o 
activitate mult prea modestă 
care se caută a fi justificată 
exclusiv prin baza materială 
mai puțin consistentă. Să arun
căm o privire asupra modului 
în care este organizată șl se 
desfășoară activitatea în clu
buri și secții, căutînd să de
pistăm cauzele REALE ale re
zultatelor frapante în compa
rație cu cele ale loturilor re
prezentative.

în primul rînd se impune a 
fi subliniată optica cel puțin 
curioasă de desființare a unor 
secții cu tradiții, cum a fost 
cazul celor de la Rapid Bucu
rești. Metalul București, Șc. sp. 
2 București, C.S.M. Reșița, 
Oțelul Galați, Metalul Brăila 
etc. In general, la baza aces
tor desființări s-a aflat neîn
țelegerea forurilor de sport 
județene. Dealtfel, ca să con
cretizăm, C.J.E.F.S. Sibiu, Ga
lați, Alba, Caraș-Severin, ca și 
C.M.E.F.S. București pot fi ci
tate ca exemple negative. Nu 
același lucru se poate spune 
despre unitățile similare din 
Harghita, Iași și Bacău, care 
mențin ridicată cota Interesu
lui față de sportul în kimono.

O a doua problemă ar fi cea 
a antrenorilor. Doar o mică 
parte dintre antrenorii de judo 
sînt încadrați cu normă întrea
gă la cluburi, restul avînd sta
tut de plată cu ora. La nivelul 
Diviziei A, spre exemplu, din 
cele 12 secții doar... 4 au an
trenor cu normă întreagă I I

Poate că și datorită acestei 
situații pregătirea sportivilor 
la cluburi este, în general, de
parte de cerințele pe plan in
ternațional și am oferi, pentru 
edificare, un exemplu recent 
pe care ni l-a dat secretarul 
F.R. Judo : convocați la lotul 
reprezentativ după o lună de 
„pregătire” la clubul lor (Di
namo Brașov), sportivii L Pe
trov și N. Vlad au făcut febră 
musculară după primul antre
nament cu reprezentativa 1 ! Se 
pune întrebarea firească : cum 
s-au pregătit Ia club acești 
sportivi, sau, mai simplu,
S-AU PREGĂTIT ? ! Și exem
plul nu e singular.

Spuneam mai sus că în pri
vința calendarului competițio- 
nal intern s-a realizat o foarte 
bună eșalonare pe categorii de 
vîrstă. Numărul competițiilor 
rămîne însă mic, iar o pro
blemă care trebuie să preocupe 
serios federația de specialitate 
este cea a organizării unei în
treceri pe timpul verii, avînd 
în vedere 
și pînă 
EXISTĂ 
TIȚIE.

Și întrecerile internaționale 
sînt încă insuficiente. O sta
tistică recentă a F.I.J. a dat 
posibilitatea comparării numă
rului de întîlniri internaționale 
susținute într-un an de judoka 
din toate țările afiliate. Ca să 
dăm un singur exemplu, la 
cat. 70 kg, sovieticul Vladimir 
Nevzorov, campionul olimpic 
de la Montreal, a susținut în 
anul olimpic 53 de întîlniri, în 
vreme ce reprezentantul nostru 
la aceeași categorie, Cornel 
Roman, a susținut doar... 7 ! 
Contactul permanent sau cît 
mai des cu cei mai buni spor
tivi din lume este proba cea 
mai elocventă a stadiului de 
pregătire, a creșterii (sau... 
descreșterii) valorice.

I TREBUIE SA PROGRESEZ
nele dintre trecutele rezultate ale trăgători
lor români, in primul rînd cele — nesatis
făcătoare — de la Montreal, an 

sibilitatea unei constatări mai puțin 
toare : tirul nostru a pierdut, in.r-o 
măsură, contactul cu țările fruntașe pe 
dial (R. D. Germană, S.U.A., R. F.
U.R.S.S.). Decalajul se datorează, printre altele, 
ritmului prea scăzut al progresului — vizibil 
lotuși ! — al țintașilor români in comparație cu 
acela, foarte ridicat, al sportivilor din țările de 
care aminteam. Tocmai de aceea, in anul post- 
olimpic, primul din ciclul olimpic 1977—1980, sar
cinile fundamentale ale diriguitorilor și specia
liștilor din tirul nostru au fost elaborarea celor 
mai eficiente modalități de accelerare a creșterii

performanțelor și găsirea căii 
tre cei 
selecție 
gătirii, 
psihic, 
atitea probleme de rezolvat, 
esențiale pentru readucerea 
plinele fruntașe ale mișcării

In analiza modului in ea 
prezent îndeplinite obiective 
mare a tirului românesc, in 
exigențelor Programului de 
sportive pină in 
să pornim de 
olimpice.

o , ' IHEm

Pistolarii de la precizie au 
făcut în ultima vreme un real 
salt calitativ. Cvartetul alcătuit 
din L. Stan, L. Fop, M. Trușcă 
și L. Giușcă a „prins» cîteva 
rezultate în jur de 560 p (Stan 
a realizat chiar un nou record 
național, cu 566 p). Fapt și mai 
important : cu excepția lui 
Giușcă, aceste cifre au fost în
registrate în întreceri interna
ționale, cu o participare va
loroasă.

Faptul este revelator. Pisto
lul precizie făcea parte dintre 
probele deficitare ale tirului 
românesc. (în afara medaliei 
de argint de la Miinchen — 
sînt 5 ani de atunci... — pis
tolarii de la liber nu ne-au 
mai produs satisfacții majore). 
Se pare însă că ofensiva de
clanșată din toamna anului tre
cut pentru redresarea probe
lor din această categorie își 
arată acum roadele. S-a acor
dat încredere tineretului : Pop 
de-abia a depășit vîrstă juni
oratului, Stan și Trușcă au 24 
de ani. Volumul de muncă și 
conținutul procesului de antre
nament s-au schimbat în bine 
— se vede clar — mai ales în 
cadrul cluburilor cărora le a-

Cu cîțiva ani in urmă a fast 
elaborat și pentru trăgători um 
regulament de clasificare, 
farm căruia, odată 
numite cifre, unul 
pot acorda titlurile 
categoria a ll-a, I, 
Internațională. Din 
în multe cazuri, acest regulament 
de clasificare, care s-a voit sti
mulator pentru fiecare sportiv în 
lupta cu el însuși, s-a transfor
mat într-un scop în sine. Mulți 
dintre antrenori, multe dintre clu
buri își fac un titlu de glorie, 
la adăpostul căruia să poată 
vegeta în liniște, din a avea un 
oarecare număr de sportivi 
clasă internațională. Se 
nă o menire împlinită a 
faci 2, sau 5, sau 8 
din această categorie, 
deseori auzite astfel de 
ții : „Cum, tovarășe, dar noi a- 
vem atîția sau atîția țintași de 
clasă internațională. Nu se poate 
spune despre noi câ nu muncim, 
că nu avem rezultate 1“ Și to
tuși, uite că se poate I Să e- 
xemplificăm. Un trăgător senior 
realizează nu mai puțin de 4 

parțin cei 4: Dinamo și Steaua.
Drumul este bun, dar e de-a- 

bia la început. Pentru că aces
te rezultate sînt, încă, perfor
manțe de excepție. Și, în plus, 
pentru că sînt prea puțini tră
gătorii de la precizie care se 
află în fruntea piramidei, chiar 
dacă celor 4 îl adăugăm și pe 
Dan Iuga. Ceea ce înseamnă 
că abia se poate alcătui o e- 
chipă în vederea unui concurs 
Internațional de

Sînt sem 
toi viteză 
re, la ni 
mîini bune 
la Atena, 
Atanasiu 
tularul M. 
1 punct ve 
șl balcanic 
ționala cifr 
rioară cu 2 
dial oficial 
echipa 
1975). Justi 
dar, pentr 
petiție să 
un loc pe 
pe cît și 
mai aprop 
ferită chla 
care va gă 
și 5 septe 
europene 
Totuși exis 
bare, deșt 
perspectiva, 
tul că, di 
nici unul 
cit de cît d 
valoare. L 
este marc 
Interne c 
pînă în 5

Un seric 
la adresa 
burilor car 
viteză

Realizînd 597 
rilor latine și 
Marin se detașa net la 60 fc. 
Din păcate însă țintașii noș
tri ating destul de rar aceste 
cifre. Am pierdut Balcaniada 
1977 la această probă în care, 
nu cu mulți ani în urmă, Ro
mânia situa 4 țintași pe primele 
5 locuri. Pe undeva lucrurile 
ar părea normale. La nivelul 
echipei reprezentative, gene
rația din jurul lui N. Rotaru a 
fost înlocuită cu alta, mai tî- 
nără, aceea grupată în jurul 
lui I. Codreanu. Așa că, tre
buie lucrat în continuare la

toate 
tehnicii de 
cela al 
cursuri, 
trebuie ra 
nu uităm, 
întrecere i 
registrează

la 
p 

p
. . . o

junioară trage 586 p la pușcă 
standard, 60 fc. Altfel spus, rea
lizează și ea o normă de cate
gorie Internațională. Se pun în
trebările : ce concursuri interna
ționale s-ăr putea cîștiga cu a- 
ceste cifre ? Nici unul I Și : ac
tualmente există în tirul româ
nesc 197 de trăgători de cate
gorie internațională, mulți în ac
tivitate ; înseamnă că toți aceș
tia pot concura cu succes în ori
ce întrecere internațională ?

E adevărat că există o necon- 
cordanță flagrantă între titula
tura de trăgător de clasă Inter
națională și valoarea cifrei cu 
care ea poate fi obținută. Fede
rația ar trebui 
acest aspect și 
rile de rigoare 
cerea succesivă 
valorice, caro 
înseamnă numai pași spre un alt 
scop, scopul ultim, reprezentarea 
cu cinste a culorilor patriei în 
competițiile internaționale.

pușcași ai 
vicecampi

A

i! 
succese. Si
continuați

• Pr 
dici 
la 550 și 
această me 
bază solidă 
titive cu a

• S-au 
rea conce 
pregătirea 
delării, ști 
metodelor
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Este cunoscut faptul că hal
terele se numără, de mai mul
tă vreme, printre ramurile 
sportive rămase în urmă, per- 
disciplină fiind, în general, sub 

de reprezentare a sportului

ORI
NE ?...

pa de pis- 
continua- 

prilor, pe 
bniada de

— Iuga— 
l lipsit ti- 
uepășit cu 
p național 
d excep-
p, supe- 

blui mon
tat de 
(Madrid, 

anțe, așa- 
rice com- 
Istificat la 
Țt la echi- 
dual. Cea 
Fva fi o- 
tala țării, 
29 august 

kipionatele 
cu glonț, 
de între- 

p, privind 
la de fap- 
ii juniori, 
e apropia 
seniori de 
categoria 

Incursurile 
pmediocre,

DIN NOU DESPRE „PROBELE DEfICITARf
— Dialog cu G. BARANI, secretarul federației —
— Tovarășe Gavrilă Barani, Ia Consfătuirea din toamna 

trecută, de la Snagov, S-au trasat, printre altele, și liniile 
directoare pentru un nou ciclu olimpic. Acum, la aproape 
un an de la acest eveniment, v-am ruga să treceți în revistă 
cîteva aspecte ale procesului de rezolvare a problemei pro
belor deficitare din tirul românesc.

— Pentru reînnoirea efec
tivelor de trăgători tineri, 
capabili de progres în scurt 
timp, am recomandat selec
ția ca pe un obiectiv prio
ritar. De ce ? Pentru că, 
pînă atunci, selecția s-a fă
cut la noi fără a se ține 
seama de efortul specific 
necesar în tir, fără a se 
apela La teste științifice de 
depistare a elementelor apte 
de rezultate mari în această 
disciplină atît de deosebită 
față de altele. Era, așadar, 
necesar să fie restructurată

— S-a urmărit, in final, modernizarea pregătirii în tir. Au 
apărut rezultatele, acestor acțiuni 7

— Prea puțin față de cit 
ar fi trebuit. De pildă, la 
Balcaniadă, numai pistolarii, 
atît cei de la viteză cît și

— Ce-și propune federația,
— Vor fi luate măsuri 

împotriva celor care nu vor 
să înțeleagă că nu avem 
nevoie de antrenamente con
duse după inspirație, cum

— Aveți în vedere și alte
— Desigur. Ne gîndim să 

coborîm limita superioară a 
virstei junioratului, creînd 
astfel posibilitatea începerii 
mai devreme a tirului cu 
pușca liberă din cele 3 po
ziții a cîte 40 f. După cum 
se știe, juniorii trag cu puș
ca standard, și numai 3X20 f. 
De asemenea, este în studiu 
introducerea la campionate
le naționale a unor probe în

modalitatea învechită de a 
privi selecția. Tot ca un o- 
biectiv primordial al primu
lui din cei 4 ani ai noului 
ciclu olimpic 6-a stabilit ca 
în concepția de pregătire să 
se țină cont de relația, om- 
armă-țintă, să se urmăreas
că modelarea antrenamen
telor în funcție de condițiile 
diferite ale fiecărui concurs. 
Nu trebuie să uităm că, în 
tir, am pierdut Olimpiada 
de la Montreal, tocmai din 
aceste motive.

formanțele și succesele în această 
nivelul condițiilor și al cerințelor 
românesc pe plan internațional. Nu uităm, desigur, unele reușite 
ale anilor trecuți și nici realizările din 1976 : locul 2 pe echipe 
Ia „Balcaniada" de Ia Drăgășani și locul 6 obținut de Ion Hortopan 
Ia C.E. de la Berlin, dar — din păcate — ele sînt singurele 
excepții de pe o lungă listă de rezultate fără valoare, mediocre.

O situație ceva mai bună, dar nu de natură să mulțumească 
pe deplin, se prezintă la juniori. Anul trecut, la C.M. și C.E. de 
juniori de la Gdansk, Ion Buta a obținut două medalii de argint 
și tot atîtea de bronz, iar la „Cupa Dunării", desfășurată recent 
la Trencin (Cehoslovacia), tinerii halterofili români au ocupat 
locul secund, doi dintre ei — Mircea Tuli și Petre Dumitru — 
clasîndu-se pe primele locuri. La același capitol notăm cu satis
facție frumoasa comportare a juniorilor noștri la recenta ediție 
a C.M. și C.E. de la Sofia, competiție în care s-au remarcat, în 
mod deosebit, Eugen Chivu, Serghei Klimov, Cristian Matees și 
Tiberiu Kiskalo.

Rămînerea în urmă de care aminteam — evidentă mai ales Ia 
nivelul seniorilor — se explică prin mai multe cauze, una dintre 
cele principale fiind, după părerea 
necorespunzătoare care se desfășoară in majoritatea secțiilor din 
cluburi și asociații, numărul redus al celor cuprinși în activitatea 
competițională de performanță.

le alarmă 
ir șl du
de pistol

cei de la precizie, au rea
lizat rezultate de valoare 
internațională. în schimb, 
pușcașii au rămas datori.

in această situație ?
fac din păoate majoritatea 
antrenorilor ;
tirului nu 
decît pe 
științific.

acțiuni ?
picioare și 
tru juniori, 
astfel cointeresarea 
norilor și cluburilor pentru 
pregătirea în 
gerii unor 
toate probele 
pildă, în jur 
la 3X40 f - 
românesc să se poată afirma 
pe plan internațional.

că progresul 
se poate baza 
un antrenament

în genunchi pen- 
realizindu-se 

antre-

vederea atin- 
cifre Înalte la 
olimpice — de 
de 1170—1 180, 

• în care tirul
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al 
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la cel 
ină la 

|r.<£°r con- 
! JKnerații 
It căci, să 
pe fiecare 
lă se în- 
p, iar re-

cent, la un concurs de la Byd
goszcz, o femeie realiza 600 p 
din tot atîtea posibile... în plus, 
aceleași C.E. de la București 
vor însemna, după Montreal, 
primul examen serios în care 
pușcașii de la 60 fc ver încer
ca să-i reabiliteze pe înain
tașii lor care s-au prezentat 
nesatisfăcător la Olimpiada din

LA TALERE
REGRESE

\ afirmă ca unul dintre cei mai valoroși 
sole. Cea mai bună performanță : titlul de 
ok pușcă cu aer comprimat din Andorra. 
■Bșțe asemănătoare și la pușcă liberă.

Dificilă este situația talere
lor turn și șanț, probe olimpice 
în care cu ani în urmă repre
zentanții României culegeau o- 
norante succese internaționale. 
Penuria de specialiști autentici, 
de antrenori cu vocație este e- 
videntă. Nu există decît cîteva 
centre numărate pe degete în 
care se practică talerele. Eloc
vent este faptul că, pe plan 
național se afirmă (oarecum) o 
asociație sportivă sătească (U- 
nirea Joița), un club provincial 
(Vînătorul Timișoara) și unul 
bucureștean (Olimpia). Dacă 
mai adăugăm clubul Steaua (cu 
o producție slabă de tineri de 
valoare), C. S. Baia Mare (cu 
un frumos poligon, neacoperit, 
însă, de rezultate pe măsură) 
și Petrolul Ploiești (secție re
centă, aflată în stadiul selec
ției) am întocmit întreaga har
tă a talerelor, săracă în centre, 
în antrenori, în sportivi. Sigur, 
medalia de bronz de la C.E. (1976, 
prin A. Oster) constituie o per
formanță, dar nu atît de stră
lucită în condițiile în care, cu 
ani în urmă, taleriștii români 
obțineau medalii olimpice de 
aur !

TOVARĂȘI ANTRENORI ?

noastră, munca slabă,

Pot fi el mulțumiți 
unele titluri de cam- 

care le cuceresc de ani 
fără să țină seama de

CE PĂRERE AVEȚI,

ION HORTOPAN

La ora actuală, in evidența 
federației de specialitate figu
rează 51 de secții afiliate și a- 
proximativ 1500 de sportivi ac
tivi, pregătiți de 57 de antre
nori. După părerea noastră, foar
te puțin ! Printre centrele mai 
importante, unde activitatea este 
urmărită cu deosebită atenție de 
federația de specialitate, se nu
mără București, Cluj-Napoca și 
Constanța, unde, dealtfel, și re
zultatele sint mai bune, promi
țătoare. Antrenorul Lisias Iones- 
cu (Chimpex Constanța) ne spu
nea că. de exemplu, dintre ac-

a fost realizat, in 1976, de mal 
mulți dintre halterofilii de la 
Steaua. Mai mult, unii dintre el 
(V. Căpriceru, V. Groapă, M. 
Parapancea) bat pasul pe loc, 
se mențin la un nivel departe 
de cerințe și așteptări. Ce părere 
au antrenorii Șt. Achim și C. 
Dumitru (Steaua), Virgil Lefter 
(Rapid) despre situația nesatis
făcătoare a secțiilor pe care le 
conduc 1 "
doar cu 
pioni pe 
de zile, 
faptul că rezultatele obținute de 
devii lor — unii evident plafo
nați, fără perspective de pro
gres — nici nu se apropie de 
nivelul performanțelor mondiale?
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edresare a probelor defici- 
postru, inițiată după Olim- 
pntreal, s-au obținut cîteva 
început, care trebuie, însă,

Is^. numără ridicarea me- 
lol liber, de la 510—545 pină 
iar mai mult. Trebuie ca 
scă pînă spre 560 p, singura 
ur spre 565—570 p, compe- 
plan mondial.

Lpc importante în schimbă
tor: or privind selecția și 
Modernizării lor pe baza mo- 
diversificării mijloacelor și 
fără a considera problema

rezolvată : mai există, încă, destul empirism în 
cadrul multor cluburi.

e Este în curs de finisare un vast proces de 
întinerire Ia nivelul Ioturilor reprezentative. Din 
păcate, această acțiune se desfășoară lent in 
raport cu alte țări cu tradiție în tir.

• Două sint probele mult rămase in ur
mă : pușca liberă 3 x 40 f și talerele (turn 
și mai ales șanț). Eforturile cluburilor, antreno
rilor și federației trebuie canalizate în această 
direcție. Numai contribuția Ia cel mai înalt nivel 
a tuturor armelor poate conferi tirului românesc 
caracterul de omogenitate și posibilitatea de a 
oferi satisfacții iubitorilor acestui sport și reali
zări onorante mișcării noastre sportive.

Materiale realizate de Radu TIMOFTE

I
I
I
I
I
I

juniori (aproape 100 pe 
are în secție) Petre Du
se detașează clar, că el 
deveni un halterofil de 

internațională dacă la

tualii 
care-i 
mitru 
poate 
valoare _____ ...
actuala sa performanță (280 kg 
la cat. mijlocie) va mai adăuga 
40—50 kg. Obiectivul este reali
zabil, deoarece în prezent P. Du
mitru este cu 4 kg sub limita 
greutății prevăzută la această 
categorie. La Cluj-Napoca, antre
norii Tiberiu Roman, Ion Cătă- 
nici, Ladislau Barabas (C.S.M.) 
și Ștefan Javorek, Spiridon Her
ghelegiu și Francisc Szatmari 
(Clujana) se străduiesc, de ase
menea, să promoveze elemente 
tinere, talentate, dar din păcate, 
după un salt îmbucurător, a- 
cestea nu reușesc să ajungă la 
performanțe deosebite cînd de
pășesc vîrsta junioratului (frații 
Alexandru și Ștefan Kiss, șt. 
Palos etc.). In prezent, se vor
bește mult de tînărul Tiberiu 
Kiskalo, care este într-adevăr 
foarte talentat și are rezultate 
bune pentru vîrsta sa (16 ani și 
jumătate). Să sperăm că nu se 
va pierde și el în anonimat, așa 
cum s-a întîmplat cu mulți alți 
tineri.

La „Olimpia" București, antre
norii Hie lenciu. Mihai Constan- 
tinescu și Iosif Vlădăreanu mun
cesc pentru a asigura „schimbul 
de mîine", dar, deocamdată, din 
această secție au reușit să se 
afirme doar două elemente de 
perspectivă : Vasile Cocioran și 
Virgil Dociu. Prea puțin !

Considerăm că la cele mai 
mari secții din Capitală, „Steaua" 
și .,Rapid", unde ar trebui să se 
pună un accent deosebit pe rea
lizarea unor performanțe ridi
cate, rezultatele lasă mult de 
dorit. La clubul Steaua, în afară 
de Dragomir Cioroslan, nu putem 
vorbi de nici un performer de 
talie 
cum 
pid, 
di ții 
greșul mediu 
(pe categorii) 
singur punct

CIND SE FAC CONCESII
DE TOT FELUL...

In continuare, vom enumera 
cîteva cauze care duc la pla
fonarea unor sportivi, la lipsa 
lor de progres de care amin
team mai sus.

Cu toate că federația a indi
cat unele puncte precise pri
vind metodica de antrenament, 
ele nu sînt respectate în ma
joritatea secțiilor de haltere. 
De pildă, se cere ca sportivii 
fruntași să ridice intr-un ciclu 
săptămînal de antrenament 
40—60 de tone, cu o intensitate 
variind între 70—100 Ia sută, 
dar din păcate aceste cifre fi
gurează doar pe fișele sporti
vilor și în caietele antrenorilor!

în marea majoritate a sec
țiilor s desfășoară o muncă

Internațională ! 
se știe, 

sportivii 
optime

Or, după 
aici, ca și la Ra
se bucură de c'on- 
de pregătire. Pro- 
prevăzut la 15 kg 
— ca să luăm un 
de referință — nu

DRAGOMIR CIOROSLAN

în salturi, o pregătire oarecum 
corespunzătoare doar cu puțin 
timp înaintea unui obiectiv 
(campionat, concurs), după 
care urmează... relaxarea !

Nici antrenamentului multi
lateral nu i se acordă atenția 
cuvenită. Se știe că deși hal
terele sînt un sport specific de 
forță, nu. trebuie neglijate alte 
obiective cum ar fi mobilitatea 
și viteza în execuție, care se 
cîștigă numai prin practicarea 
altor discipline. în frunte cu 
gimnastica, atletismul sau u- 
nele jocuri. în fine, am mai 
putea aminti faptul că unii 
antrenori și sportivi s-au do
vedit refractari la metodele da 
pregătire impuse de federație, 
declarîndu-se de acord în vor
be, dar, în fapt, lucrind tot 
după cunoștințele lor, de mult 
depășite. Pe de altă ptrle și 
munca de selecție a lăsat de 
dorit, atit în asociații, cluburi 
cit și în loturile naționale. Au 
fost sportivi a căror pregătire 
a durat ani de zile, fără a se 
sesiza (cine alții decît antre
norii ?) că elemente fără pers
pectivă (V. Deac. Gh. Miinea, 
St. Kreicik, St. Szatmari etc.) 
nu au ce căuta in loturile 
sportivilor fruntași. ;

AȘA TREBUIE ÎNCEPUT: | 
CU COPIII Șl JUNIORII 1

în lumina cerințelor Progra- j 
mului general de dezvoltare a 
mișcării sportive, federația de ( 
specialitate a început, în acest 1 
an, o lăudabilă acțiune de de
pistare a elementelor tinere.’ 
Testarea viitorilor halterofili se 
face îndeosebi în școli. Primele 
rezultate sînt îmbucurătoare. 
Pînă în prezent, aproape 4 000 
de tineri au fost testați, în 
întreaga țară, dintre care 900 
Ia Cluj-Napoca și cîte 600 in 
București și la Constanța. 
Cîți dintre aceștia vor rămine 
însă fideli halterelor ? Greu de 
spus. în orice caz, selecția va 
trebui să aibă continuitate, să 
fie riguroasă și exigentă. Nu
mai acei tineri care sînt bine 
dotați din punct de vedere fi
zic trebuie reținuți pentru a-și 
continua pregătirea în secțiile 
de performanță. Specializarea 
timpurie (11—13 ani) constituie, 
de asemenea, un obiectiv im
portant al federației noastre, 
și în acest scop s-a derfășurat 
primul campionat pentru copii 
(50 de participanți). Dintre a- 
ccștia s-au remarcat Olimpiu 
Chindriș (C.S.M. Cluj-Napoca), 
Nicolae Bîrsan (Energia Buc.), 
Badian Bratu (Petrolul Plo
iești), Mircea Burla (Gloria 
Bistrița). A fost un prim pas ; 
sperăm că nu ultimul !

Convingerea noastră este că, la fel ca în oricare alt sport, 
printre practicanții halterelor — ai căror număr ar trebui 
să crească substanțial — există multe talente, care, pregă
tite cu grijă și competență, pot obține în viitorul apropiat rezul

tate superioare celor actuale.
Este însă necesară o eficiență mai mare în acțiunea de selecție, 

care nu trebuie să se rezume la cele cîteva centre cu tradiție în 
acest sport. Se impune, de asemenea, stabilirea unor obiective 
care să vizeze nu numai victorii sau locuri fruntașe, ci — in 
primul rînd — creșterea valorii performanțelor. Nu mai vorbim de 
faptul că, în toate secțiile de haltere, va trebui asigurată îndepli
nirea mediei de 20 de kilograme în creșterea rezultatelor pentru 
fiecare categorie de greutate. Lipsurile semnalate arată că sînt 
încă multe alte direcții de acțiune în ceea ce privește procesul de 
instruire din secțiile cluburilor și asociațiilor, chiar la loturile 
reprezentative.

Cum arătam, există toate posibilitățile ca sportul halterelor să 
iasă din anonimat, să se afirme tot mai convingător în arena 
internațională și (de ce nu ?) la apropiatele campionate mondiale 
și la Jocurile Olimpice.

Ion OCHSENFELD



ÎMPLINIRILE —DAR MAI ALES NEÎMPLINIRILE—TREBUIE SĂ DUCĂ
LA INTENSIFICAREA PREGĂTIRII PENTRU MAREA PERFORMANȚĂ

O n ..economia" activității sportive dintr-un an, 
I luna iulie are o mare pondere. Tocmai de 
’ aceea, la foarte multe ramuri sportive, în 

planurile de muncă ale antrenorilor loturilor și 
echipelor reprezentative de seniori și juniori, 
pentru anumite acțiuni a fost stabilit un înalt 
nivel al curbei formei sportive. Aceasta a însem
nat. implicit, o pregătire minuțioasă a sportivilor, 
o creștere a capacității lor de efort și de abordare 
de pe poziții avansate a i!1!-
internaționale din această

principalelor competiții 
lună.

In această perioadă sportivii noștri fruntași au 
înregistrat unele succese de prestigiu, și au avut 
evoluții notabile in citeva competiții de anver
gură, după cum in alte confruntări internaționale 
participarea lor a nemulțumit, atit în privința 
rezultatelor realizate, cit și ca mod general de 
prezentare, raportat la cerințele actualei etape de 
pregătire, în lumina Programului privind dezvol
tarea activității de educație fizică și sport și 
pregătirea în vederea participării la J.O. din 1980.

ANGAJARE PE
f După 15 ani, capitala Ar
gentinei, Buenos Aires, a fost 
din nou gazda campionatelor 
mondiale de scrimă. în între
cerea de la cele patru arme 
au fost angrenați și sportivii 
români. Majoritatea lor au con
curat, anul trecut, pe planșele 
Universității din Montreal, în 
cadrul competiției olimpice. A- 
colo, în Canada, exceptîndu-i 
pe sabreri, care au concurat la 
valoarea lor, dovedită și cu 
alte prilejuri, și care au cuce
rit medalia de bronz, în între
cerea pe echipe (Ion Pop a 
fost al patrulea și în turneul 
individual), n-au existat prea 
multe prilejuri de satisfacție. 
Ba, dimpotrivă, evoluția olim
pică a scrimerilor noștri a fost 
privită, în ansamblu, ca ne
satisfăcătoare. Cum, fapt cert, 
nu valoarea demonstrată la 
Montreal era cea reală a spor
tivilor noștri, s-au căutat ex
plicațiile insuccesului. Și, fiind 
găsite aceste cauze, tehnicienii 
scrimei, antrenori, profesori și 
trăgători, dirijați de federația 
de resort, au pornit cu hotă- 
rîre la drum, intr-o nouă cam
panie olimpică, avînd ca punct 
final J.O. de la Moscova.

„Mondialele" de la Buenos 
Aires au reprezentat, în a- 
ceastă privință, un examen im
portant. La terminarea între
cerilor, se poate constata cu 
satisfacție că munca desfășu
rată și-a arătat primele roade. 
Din nou sabrerii au ‘ ’
înălțime, dar de data

fost la 
aceasta

evoluția lor a fost recompen
sată cu „argint” și doar puțin 
le-a lipsit ca să fi urcat pe 
prima treaptă a podiumului de 
premiere. Dan Irimiciuc, Cor- 
neliu Marin, Ion Pop, Alexan
dru Nilca și Marin Mustață au 
fost cei cinci componenți ai e- 
chipei reprezentative care a 
realizat cea mai valoroasă cla
sare la sabie, într-o asemenea 
competiție. O medalie — de 
bronz — a cîștigat și echipa 
floretistelor noastre, cu Eca- 
terina Stahl, Suzana Ardeleana, 
Magdalena Chezan, Marcela 
Moldovan și Aurora Dan. Este 
pentru a treia oară consecutiv 
că fetele 
succes, 
tot de
gat și locul patru (pentru nu
mai o tușă 1) pe care s-a cla
sat Ecaterina Stahl.

Comportarea scrimerilor, la 
Buenos Aires, a demonstrat 
încă o dată valențele acestui 
sport în țara noastră și a lă
sat să se întrevadă posibilități 
mai mari, serioase rezerve 
potențial la fiecare scrimer 
parte și la toți componenții 
nei echipe în ansamblul 
Majoritatea celor prezenți 
Argentina vor concura, 
citeva zile, la o nouă confrun
tare prestigioasă, cu adversari 
foarte puternici : Universiada 
de la Sofia. Va fi deci încă un 
bun prilej pentru consacrarea 
internațională a uhora dintre 
tinerii noștri reprezentanți.

obțin un asemenea 
la care — fiind vorba 

floretă — trebuie adău-

de 
în 
u- 
eL 
în 

peste

Multipla campioană și re
cordmană a țării Carmen 
Bunaciu va asalta, peste puține 

podium la campionatele europene.

POHUILirAțl INSUFICIENT VALORIFICATE
în Bulgaria au avut loc în 

ultimele săptămîni citeva com
petiții importante. Astfel, la 
Sofia s-au desfășurat întrece
rile pentru campionatele mon
diale și europene de haltere 
ale juniorilor. Cîțiva dintre 
sportivii noștri — îi avem în 
vedere pe Ion Bălaș — cat. 
muscă (locul 5 în Europa și 8 
în lume), Cristian Mateeș — 
cat. cocoș (medaliat cu bronz 
la C.E. la aruncat ; 4 în Eu
ropa șl 7 în lume), Eugen Chi- 
vu — cat. pană (locul 4/5), Ser- 
ghei Klimov — cat. ușoară 
(4/5), Tiberiu Kiskalo — cat. 
semimijlocie (6/10), Ilie Vasile 
— cat. semigrea (7/8) — au fă
cut ca formația română să se 
claseze pe locurile 5 (european) 
și 8 (mondial) din cele 35 de 
națiuni care au fost reprezen
tate în întreceri. S-a dovedit 
că printr-o muncă de selecție 
mai atentă și printr-o pregătire 
riguroasă pot fi obținute rezul
tate mulțumitoare, chiar și în 
această ramură sportivă la ca
re performanțele notabile 
fost pentru 
rare.

noi, ca niște
au 

flori

zile, in Suedia, un loc pe
LIPSIRI

TEMEINIC ANALIZATE
Aprecierea aceasta poate 

generalizată, într-o oarecare 
măsură, și la natație, mai 
precis la înot. Este adevărat, 
că și în alți ani înotătoarele 
și-au demonstrat superiorita
tea în cadrul competiției bal
canice. De data aceasta, la 
Sandanski, ele au făcut-o cu 
și mai mult aplomb. Mărturie 
sînt și cele 6 noi recorduri 
pe care Carmen Bunaciu, Anca 
Miclăuș și celelalte fete le-au 
înregistrat acum, obținînd per
formanțe cu rezonanță interna
țională, intr-un sport în care 
marile valori aparțineau, de 
regulă, doar cîtorva țări ; și 
România nu s-a aflat niciodată 
printre acestea.

Dar, dacă la Sandanski, fe
tele și-au reconfirmat presti
giul, dominînd întrecerile bal
canice, băieții, în schimb, au 
evoluat nesatisfăcător, cu ex
cepția lui Adrian Horvat (sin
gurul dintre ei campion 
nic). Dar cu o singură 
nu se face primăvară, 
doar cu Horvat nu se 
face performanță !...

balca- 
floare 

cum 
poate

AIIIIELE - PENTRU TREIA

FELICITĂRI
mai bine de o 

principalele baze 
Bucureștiului au 

pentru

ORGANIZATORILOR
Timp de 

săptămînă 
sportive ale 
fost gazde ospitaliere 
Jocurile Mondiale ale Surzilor, 
competiție care s-a bucurat de 
un binemeritat succes, pe mul
tiple planuri. Ne alăturăm a- 
precierilor tuturor oaspeților

noștri care au subliniat reușita 
deplină a competiției, cadrul 
organizatoric asigurat cu com
petență de oficialitățile noastre 
sportive. Mai subliniem, de a- 
semenea, și succesele repurtate 
de unii dintre sportivii români 
la această a XIII-a „Olimpia
dă" a sporturilor tăcute.

Au existat insă, din păcate,' 
și unele competiții la care 
comportarea sportivilor noștri 
a decepționat profund. Ne gîn- 
dim, înainte de toate, la eli
minarea prematură a reprezen
tativei României din „~ 
Davis", ca și la insuccesul 
mației noastre masculine 
campionatul balcanic de 
București. Slaba evoluție a 
cătorilor noștri de tenis 
buie să. dea foarte serios de 
gîndit tehnicienilor federației 
noastre, care are datoria să-și 
schimbe radical, pe toate pla
nurile, modul de a organiza 
activitatea tinerelor rachete.

Slabă a fost și comportarea 
cicliștilor la cele două probe 
de fond de la Balcaniada or
ganizată în țara noastră ; ne- 
permi3 de slabe au fost re
zultatele înregistrate de ca- 
iaciștii și canoiștii români la 
tradiționalul „Concurs Priete
nia”, pentru juniori, de la Sna- 
gov. Lista neîmplinirilor mai 
cuprinde și Balcaniada baschet
balistelor junioare, de la Plo
iești, ca și alte diferite compe
tiții. Rezultatele acestora tre
buie analizate cu deplin spirit 
critic, în 
de partid 
ani și în 
pe care 
are de parcurs 
unde îl așteaptă, firesc, obli
gații și răspunderi și mai mari 
decît le-a avut la Montreal.

,Cupa 
for- 

în 
la 

ju- 
tre-

lumina documentelor 
elaborate în ultimii 
perspectiva drumului 
sportul românesc îl 

pînă la J.O.,

Fruntașele semifondului mondial (Natalia Mărășescu, Ileana Silai 
și Maricica Puică) surprinse in aceeași imagine fotografică de 

colaboratorul nostru Peter Nagy
Atletele românce au partici

pat, pe Stadionul Republicii, 
la competiția pe echipe „Cupa 
Europei". Cu acest prilej re
prezentativa României a obți
nut, pentru a treia oară con
secutiv, dreptul de a concura, 
Ia jumătatea lui august, în fi
nala A, alături de cele mai 
puternice formații de pe con
tinent. Ceea ce a impresionat 
atunci, la semifinală, a fost 
faptul că echipa noastră a fost 
intr-adevăr o... echipă, destul 
de omogenă, bine pregătită, că 
fiecare fată și-a disputat cu 
dîrzenie șansele. Și nu întîm- 
plător șase dintre ele au obți
nut victorii spectaculoase, mult 
aplaudate și rezultate remar
cabile : Ileana Silai — 800 m, 
Natalia Mărășescu — 1 500 m, 
Maricica Puică — 3 000 m, Ali
na Gheorghiu — lungime, Cor
nelia Popa — înălțime și Eva 
Zorgo — suliță, după cum, tot 
așa, n-a fost deloc întîmplător 
nici punctajul totalizat la în
cheierea întrecerilor (98 p), cel 
mai mare de pînă acum, și nici 
diferența de numai 8 p care a 
despărțit-o de prima clasată, 
reprezentativa Uniunii Sovieti
ce, de mai multe ori cîștigătoa- 
re a competiției europene pe 
echipe. în acest context in
cludem și performanța mulțu
mitoare a formației noastre

masculine care, într-o dificilă 
dispută, în cadrul semifinalei 
de la Varșovia, s-a clasat a 
treia, cîștigîndu-și dreptul de a 
concura, mai departe, în fina
la B de la Goteborg.

★
Un succes puțin obișnuit au 

înregistrat tinerii pugiliști ro-

Sportul

Pugilistul cimpulungean Viorel 
Ioana a avut la Atena o evoluție 

bună la Balcaniada juniorilor.
mâni, pe ringul Balcaniadei de 
box, pentru juniori, de la Ate
na. Toți cei 11 boxeri au urcat, 
în final, pe podium, trei dintre 
ei — Viorel Ioana 
Alexandru Giurgiu 
mijlocie) și Marin 
mijlocie) chiar pe 
mijloc, cea mai înaltă, a locu
lui Intîi.

(cat. pană), 
(cat semi- 
Ifrim (cat 
treapta din

UNIVERSIADA - OBIECTIVUL SPORTIV 
LUNII AUGUST
legație tînără. înotătoarele Carmen Bunaciu, 
Anca Miclăuș, Camelia Hoțescu, Daniela 
Georgescu vor lupta să realizeze consacrarea 
într-o disciplină sportivă care, pînă acum, nu 
ne-a oferit, din păcate, prea multe prilejuri 
de reale satisfacții, cu excepția poate a echi
pei reprezentative de polo.

• O altă competiție cu caracter continental 
este și finala „Cupei Europei", pe echipe, la 
atletism. Băieții noștri s-au calificat, precum 
se știe, pentru finala B, la Gdtteborg (6—7 
august) la care vor fi prezente următoarele 
echipe: Bulgaria. Cehoslovacia, Elveția, Fran
ța, Iugoslavia, România. Suedia și Ungaria. 
Fetele concurează în finala „mare", la Hel
sinki (13—14 august) : Marea Britanie, Fin
landa, R. D. Germană, R. F. Germania, Polo
nia, România și U.R.S.S. (locul al 8-lea va 
fi ocupat de echipa clasată prima în finala 
B. de la Trinec, 6—7 august : Austria, Belgia, 
Bulgaria. Cehoslovacia, Franța, Italia, Olan
da și Ungaria). Trebuie să precizăm că, la 
fel, prima clasată de la băieți, la Goteborg, 
va concura în finala A, la Helsinki, alături 
de : Marea Britanie. Finlanda, R. D. Germa
nă, R. F. Germania, Italia. Polonia și U.R.S.S.

• In sfîrșit, spre sfîrșitul lunii, Bucureștiul 
va fi din nou gazdă a trăgătorilor. Pe stan
durile poligonului Tunari, începînd de la 1 
septembrie vor avea loc campionatele euro
pene la pușcă și pistoale, dar antrenamentele 
oficiale și toate lucrările premergătoare în
trecerilor vor avea loc în august. De aceea 
am reținut totuși această competiție pentru 
august.

• In rest, multe competiții din august sînt 
rezervate juniorilor. Vor avea loc acum cam
pionate europene de : atletism (Donețk, 
19—21). caiac-canoe (Vichy, 5—7), baschet 
fete (Haskovo și Dimitrovgrad, 6—14), volei 
băieți (Montpellier, 29 iulie — 5 august), mai 
multe întreceri în cadrul tradiționalului „Con
curs Prietenia", la canotaj (în Polonia), atle
tism (în Bulgaria).

• Vom nota, de asemenea, Balcaniada de 
călărie care, 
biu, începînd

PRINCIPAL AL
C~Y alendarul competițional va atinge in 

luna august momentul său de vîrf din 
>• acest an. primul al noului ciclu olimpic 
i Montreal — Moscova.

i Luna august are înscrise citeva competiții 
1 de rezonanță.

• întîi de toate este UNIVERSIADA de Ia 
Sofia, cea mai importantă manifestare spor- 

I tivă internațională din întreg anul, deoarece: 
i a. — sînt programate întreceri Ia opt disci- 
! pline (dintre care șapte olimpice) : atletism, 
i baschet, gimnastică, lupte (greco-romane și 
[ libere), natație (înot, polo și sărituri), scrimă, 
i tenis de cîmp și volei, b. — vor fi prezenți 
; competitori din peste 90 de țări de pe toate 
i continentele. în rîndurile cărora vor fi nu- 
1 meroși campioni olimpici și mondiali, record- 
I mani ai lumii etc., c. — este momentul cel 
1 mai bun pentru verificarea unor tineri spor

tivi talentați, în întrecerea cu valori consa
crate ale sportului mondial. Nutrim speranța 

[ că la această importantă competiție, pentru 
i care s-au pregătit, cu sîrguință și responsa- 
! bilitate. studenții noștri sportivi vor fi în 

măsură să împlinească obiectivul de onoare 
pe care și l-au luat, acela de a realiza la 
Sofia cea mai valoroasă participare a sporti
vilor români la Jocurile Mondiale Universi
tare de pînă acum, atît în privința cuceririi 
de medalii de aur. dar și de argint și de 
bronz, cit și a mai multor poziții fruntașe în 
clasamentele diferitelor probe și discipline. 
Sportivii noștri au dovedit, și cu alte prile
juri, că printr-o mobilizare temeinică, luptînd 
fără nici un fel de menajament pot realiza 
succese de prestigiu pentru culorile Româ
niei socialiste. Ceea ce, dealtfel, au făcut 
chiar mulți dintre ei. în urmă cu un an, 
la Întrecerile olimpice de la Montreal, cind a 
fost înregistrat bilanțul record al partici
pării Ia J.O.

• Dintre diferitele competiții mondiale pro
gramate în această lună sportivii noștri vor 
fi prezenți la campionatele de canotaj ale 
lumii, care vor avea loc în Olanda, pe lacul 
Bosban, lîngă Amsterdam, între 18 și 28 au
gust. O confruntare importantă mai ales 
pentru numeroșii debutanți pe care loturile 
noastre, feminin și masculin, îi vor prezenta 
la primul lor mare examen.

• La Jonkoping, în Suedia, între 14 și 21 
august, se vor reuni „delfinii" continentului 
— cei mai buni înotători și înotătoare, sări
tori în apă și jucători de polo. La această 
a 14-a ediție a campionatelor europene de 

■ natație România va fi reprezentată de o de-

anul acesta, va avea loc Ia Si- 
din 28 august.

★
se poate vedea, o mulțime de 
importanță majoră pentru spor-

După cum 
competiții de__,___ . .
tivii noștri. în perspectiva Jocurilor Olimpice 
din 1980, de la Moscova, o atenție deosebită 
trebuie însă acordată întrecerilor juniorilor, 
care, firește, urmează să furnizeze elementele 
de bază ale viitorului nostru lot olimpic.

Pagină realizată de Romeo V1LARA

>



CINE RĂSPUNDE
LUI ION GEORGE

DE ABSENTA 
DIN CONCURS?I

l sportive (aflată sub 
velodromului !). pen- 

putea concura !?! Ion 
este un

reprezen- p— 
al Scolii

nr.
în 

școlii 
de

Relatam în ziarul nostru de 
ieri faptul că ion George, u- 
nul dintre cei mai valoroși 
cicliști în cursele pe velo
drom. a absentat la întrece
rea de campionat (viteză) de 
joi după-amiază, întrucît... 
n-a fost nimeni care să-i dea 
bicicleta, din magazia de ma
teriale 
tribuna 
tru a 
George 
demn 
tant 
sportive 
București, 
reușind, 
să aducă 
multe titluri 
de juniori al tării. La ultime
le concursuri pe velodrom, 
dată fiind valoarea sa recu
noscută, Ion George a fost 
acceptat să concureze în pro
ba de viteză, în compania ci
cliștilor seniori, iar rezulta
tele acestei prezențe inedite 
a fost realizarea de către tî- 
nărul nostru sportiv a cîtorva 
performanțe notabile. Ion 
George a fost cronometrat în 
două rînduri, pe 200 m, cu 
timpul de 11,4 s. In aseme
nea condiții, tînărul nostru a 
devenit principalul rival al 
lui A. Telegdy (Steaua), cam
pionul de anul trecut al pro
bei de viteză, și întîlnirea 
dintre acești doi specialiști ai 
probei era așteptată cu ne
răbdare în actuala ediție a 
campionatului.

re z e n - ■ iijjijiwr W
Scolii *ZJ" lat

2 
el 

ultimii ani, 
sale mai 

campion

Pentru redresarea baschetului

MĂSURI FERME, DAR Șl FERMITATE 
ÎN ÎNDEPLINIREA LOR!

întrunit pentru prima dată 
în noua sa alcătuire, Biroul 
F.R. Baschet (președinte : con
ferențiar universitar Aristea 
Hrișcă, secretar : prof. Gabriel 
Popescu) a analizat problemele 
imediate și de perspectivă ale 
acestui joc sportiv, printre care 
stadiul de pregătire a repre
zentativelor care vor lua parte, 
peste puțină vreme, la Univer
siadă (senioare), campionatul 
european (junioare) și la „Tur
neul Prietenia" (juniori). în 
aceeași ședință de lucru au 
fost stabilite o serie de măsuri 
concrete, menite să contribuie 
la îmbunătățirea activității în 
special în domeniul juniorilor, 
ca de pildă :

— începînd din sezonul com- 
petițional 1977—1978, echipele 
divizionare A și B (masculine 
și feminine) sînt obligate să 
aibă formații de juniori în
scrise în campionate oficiale 
(Divizia școlară și de juniori, 
județene, municipale) ;

— la toate categoriile de ju
niori este obligatorie folosirea 
apărării om la om (cu formele 
sale agresive) în prima repriză

SÎMBĂTĂ
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la ora 9 ți de la ora 15,30 : 
Jocurile balcanice pentru ju
niori și Junioare.

Cum s-a ajuns la acest in
credibil gen de ,,forfait" ?

Dumitru Lascu, mecanicul 
secției de ciclism a Școlii 
sportive nr. 2, a venit joi du
pă-amiază la velodrom, dar... 
după ce a Început desfășura
rea campionatului !! tntrebln- 
du-1 ce s-a lntîmplat, ne-a 
răspuns că a fost reținut de 
directorul adjunct al școlii. 
Dan Budișteanu, deși acesta 

știa că la velo- 
’ drora se desfă- 

Vij *1 i șoară campiona- 
de viteză 

și că prezen
ța mecanicului la pistă 
era obligatorie. Tot D. 
Lascu ne-a arătat, în tribună, 
mai multe rude ale lui Ion 
George, venite special să-1 
vadă pe acesta concurînd șl 
ni l-a mai arătat și pe Ion 
George care privea de pe 
margine, cu ochii înlăcrimați, 
cum ceilalți cicliști își dispu
tau titlul de campion...

Trebuie intervenit pentru ca 
asemenea dezordini să nu se 
mai repete. Tinerilor nu tre
buie să li se taie aripile, el, 
dimpotrivă, să fie ajutați să 
șl le întindă șl să zboare. 
Cum n vor privi, de acum 
înainte, în ochi pe tînărul 
ion George, cel care — prin 
nepăsarea lor, prin lipsa lor 
de răspundere — l-au privat 
de dreptul de a concura In 
primul său campionat de se
niori șl, poate, de un titlu 
de campion al țării ?

Gheorghe ȘTEFA.NESCU

a meciurilor și reducerea tim
pului de atac de la 30 de se
cunde la 20 de secunde, ambele 
modificări (față de regulamen
tul F.I.B.A.) fiind făcute în 
scopul grăbirii învățării junio
rilor cu caracteristicile basche
tului modem, sporirii personali
tății și combativității lor ;

— cu sprijinul C.N.E.F.S., se 
înființează, pe lîngă clubul 
sportiv Steaua, primul centru 
de pregătire a jucătorilor cu 
talie înaltă, la care vor lua 
parte juniori selecționați cu pri
lejul campionatelor naționale.

— titlurile de campioane na
ționale la seniori și senioare 
vor fi acordate numai dacă e- 
chipa clasată pe locul I are în 
componență minimum trei ju
cători de 2 m, respectiv trei 
jucătoare de 1,80 m ;

— în Divizia B vor putea fi 
folosiți doar trei jucători (din 
10) mai mari de 19 ani.

Atragem însă atenția că și în 
alți ani au fost luate hotărîri 
vizînd eliminarea deficiențelor 
din baschet, dar opoziția în pri
mul rînd a antrenorilor (foarte 
pricepuți cînd este vorba de 
pretexte pentru evitarea mun
cii propriu-zise) a dus deseori 
la anularea inițiativelor. în 
concluzie, acum este nevoie de 
fermitate și exigență depline, 
de respingerea hotărîtă a orică
ror tendințe de tergiversare sau 
ocolire a măsurilor adoptate. 
Altfel, redresarea baschetului 
va rămîne în continuare doar 
o intenție...

Dumitru STĂNCULESCU

SPORTUL STUDENȚESC VREA
SĂ ADAUGE MECANISMULUI TACTIC

ClTEVA „COMENZI" ÎN PLUS
Cu o conducere tehnică nouă 

— Mircea Radulescu, antrenor 
principal, • secondat de Viorel 
Kraus — Sportul studențesc a 
pornit pe drumul pregătirii se
zonului competițional de toam
nă. stabilindu-și „cartierul ge
neral" la poalele Rarăului, în 
pitorescul orășel Cîmpulung 
Moldovenesc. Pentru Mircea 
Rădulescu, fostul fundaș al 
„alb-negrilor“, care a început 
fotbalul la Știința București în 
„B“ și l-a încheiat în „A“, o- 
dată cu schimbarea denumirii 
echipei în Sportul studențesc, 
debutul la conducerea tehnică 
a acestei formații înseamnă și 
trecerea unui important exa
men, acela al maturității lui 
profesionale.

Legat sufletește de singurul 
club la care a activat ca ju
cător, M. RăduJescu vrea să a- 
ducă formația studenților bucu- 
reșteni pe făgașul unei com
portări constant bune de o 
frumoasă ținută, care să spo
rească numărul spectatorilor 
la jocurile acestei echipe.

Să vedem însă cu ce jucă
tori lucrează cej doi antrenori 
la Cîmpulung. Ei sînt : porta
rii Lazăr și Popa (revenit de 
la Unirea Alexandria) ; funda
șii Tănăsescu, Ciugarin. Grigo- 
re. Manea și Cățoi ; mijlocașii 
Cazan, Munteanu, O. Ionescu, 
Șerbănică (de la „Poli" Iași), 
Iorgulescu (de la Progresul 
București) și Rădulescu (ultimul 
bolnav de hepatită o îndelun
gată perioadă de timp, nu par
ticipă efectiv la program, el 
fiind în așteptarea avizului 
medicului) ; atacanții Chihaia, 
Grosu, M. Sandu, Predeanu, 
Vlad. M. Marian și Stroe (de 
la F.C.M. Brăila). Doi absenți 
unul motivat, Răducanu (reți
nut la București pentru con
cursul de admitere la I.E.F.S.) 
urmînd ca el să prindă „plu
tonul" din urmă și altul nemo-

„CUPA LITORALULUI" 
LA CĂLĂRIE

La baza hipică a hergheliei 
din Mangalia au luat sfîrșit 
întrecerile din cadrul „Cupei 
Litoralului” la călărie. în ul
tima probă, pe echipe, victoria 
a revenit formației C.S.M. Cra
iova 0 p, urmată de Venus 
Mangalia 8 p și Dinamo 11 p. 
în urma adiționării rezultatelor 
din toate probele, trofeul a re
venit călăreților de la C.S.M. 
Sibiu 238 p, pe locurile urmă
toare clasîndu-se Venus Man
galia 168 p și C.S.M. Craiova 
160 p. 

Etapa a doua a campionatu
lui național de dresaj (seniori) 
a continuat cu proba de cat. 
Sf._ Gheorghe : 1. D. Loncanu 
(Steaua) cu Mister 943 p ; 2. 
A. Donescu (Steaua) cu Triumf 
916 p ; 3. S. Soveja (Steaua)
cu Baba Novac 912 p.

tivat, fundașul Alex. Nicolae 
de la Gloria Buzău care... a 
dat bir cu fugiții. Au plecat 
Olteanu, Cassai, Marica și Pe- 
ireanu.

în linii mari, intențiile actu
alilor antrenori, legate de ideea 
de joc. coincid cu cele ale fos
tului conducător tehnic, Ange
lo Niculescu. Concret, Mircea 
Rădulescu și Viorel Kraus vor 
să adauge vechiului mecanism 
tactic cîteva „comenzi" în plus 
cu care să încerce dinamizarea 
circulației mingii, cu precăde
re în fazele de finalizare, in 
vederea creării acelei atît de 
necesare superiorități numeri
ce. ..Dealtfel — spunea M. Ră
dulescu — intenționăm să sti
mulăm personalitatea jucători
lor. ca în funcție de situațiile 
create ei să poată îndeplini 
sarcini cit mai diversificate. 
După accidentările prelungite, 
recuperarea lui M. Sandu și 
Grosu reprezintă un bun cîștigat 
și ne dă speranța că vom reu
și să revitalizăm activitatea 
atacului, care să se reflecte 
prin mărirea eficacității, prin 
marcarea cit mai multor go
luri. Un alt aspect care ne 
preocupă este acela al comba
tivității. Dacă pînă acum jucă
torii din compartimentul de
fensiv s-au detașat în această 
privință nu același lucru îl pu
tem spune despre mijlocași și 
atacanți. Aceștia din urmă au 
încercat rezolvări simple, ape- 
lînd numai Ia fentă și dribling. 
Astăzi, însă, fără a accepta 
contactul cu adversarul direct, 
fără a avea mai multă forță 
decît el. ofensiva este de ne
conceput. Aici va trebui să in
sistăm foarte mult, să-i dez- 
obișnuim pe jucători de acele 
„jonglerii" ieftine, fără efici
ență, care nu fac altceva decît 
să fragmenteze jocul, să-i sca
dă ritmul".

Ca orice tandem de antrenori 
tineri, M. Rădulescu și V. 
Kraus vor să insufle jucători
lor lor un spirit de echipă spe
cific studențesc. în care prie
tenia din afara stadionului și 
atașamentul colectiv de pe te
ren să le unească forțele, să 
le călăuzească drumul spre 
frumoase performanțe.

Atmosfera de lucru este se
rioasă. Cele peste 250 de ore 
de muncă depuse la munte, 
lasă speranțe — așa cum de
altfel promiteau și M. Sandu, 
O. Ionescu, Tănăsescu și Lazăr 
(„Vrem să intrăm în formă 
chiar de Ia începutul campio
natului, ca să fim mereu... jn 
față") — că Sportul studențesc 
va fi una dintre echipele des
pre care se va vorbi laudativ.

Gheorghe NERTEA

In întîlnirea feminină de tir cu echipa R.F. Germania

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE CATEGORICĂ

LOTUL REPREZENTATIV-
I.C.I.M. BRASOV 

6-2 (3-1)
BRAȘOV. 29 (prin telefon). Pe 

; excelentul gazon al stadionului 
I I.C.I.M. din localitate, ale că

rui tribune au fost luate cu 
asalt de peste 4 000 de spectatori, 
lotul reprezentativ a susținut al 
doilea meci de antrenament în 
compania proaspetei divizionare 
B brașovene. „Tricolorii" au în
vins cu 6—2 (3—1) prin punctele 
marcate de Nedelcu li (min. 4), 
Boloni (min 22), Dumitru (min. 
45). D. Georgescu (min. 48 și 85), 
Iordănescu (min. 72). Pentru
I.C.I.M.  a înscris Arineanu (min. 
9 și 69). Conducerea tehnică a lo
tului a folosit două formații a- 
proape total diferite în cele două 
reprize, în scopul rulării întregu
lui grup de jucători pe care îi 
are la dispoziție.

Iată cele două formații alinia
te : Morarii — Anghelini, Ștefă.- 
nescu, Mehedinții, Hajnal — Du
mitru, Boloni, Bălăci — Crișan, 
Nedelcu II. C. Zamfir (prima re
priză) ; Windt — Cheran, Sătmă- 
reanu II, Sameș, Vigu — Ilomilă, 
Iordănescu, Bălăci — Crișan (min. 
70 C. Zamfir), D. Georgescu, Haj
nal (repriza a doua).

Duminică, la Brașov, lotul în- 
tîlnește, în a treia și ultima par
tidă de antrenament, formația 
Steagul roșu.

ACTUALITĂȚI
• FINAL DE SAPTAMÎNA BO

GAT IN JOCURI AMICALE. Mul
te echipe de Divizia A susțin mîi- 
ne jocuri amicale cu caracter de 
verificare, iată programul aces
tora : U.T.A. — Union Berlin, 
S.C. Bacău — Dnnav Ruse, F.C. 
Bihor — V.S.S. Kosice, Steaua —« 
Metrom Brașov, F.C.M. Reșița — 
Chimia Km. Vilcea, Politehnica 
Iași — Sportul studențesc (se 
dispută la Cîmpulung Moldove
nesc) și F.C. Constanța — Por
tul Constanța (se dispută astăzi), 
Tractorul Brașov — Olimpia Sa- 
tu Mare și Șoimii Sibiu — Uni
versitatea Craiova.
• LA CONSFĂTUIREA AN

TRENORILOR DIVIZIONARI care 
va avea loc luni 1 august, ora 
10. în sala de la stadionul ,,23 
August", sînt convocați antreno
rii principali și conducătorii e- 
chipelor divizionare A și antre
norii principali ai divizionarelor 
B. Prezența este obligatorie.

• POIANA CÎMPINA — F. C.
ARGEȘ 3—3 (1—1). Au marcat :
Andrei (din 11 m), Pavei (2), pen
tru cîmpineni, respectiv, D. Nicolae 

și Roșu (2). Formația lui F. C. 
Argeș : Speriatu — M. Zamfir, 
Stan, Olteanu, Bărbulescu — To
ma II. Iatan, Cîrstea — Leșeanu, 
Dobrin, D. Nicolae. Au mai ju
cat : Moisescu, Roșu, Chivoscu, 
Iovănescu și Ancuța. (C. VÎRJO- 
GHIE — coresp.).

• METALUL PLOPENI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 2—1 
(0—1). Au înscris Toma, Dobres- 
cu, pentru gazde, respectiv Mar- 
cu. Universitatea a prezentat ur- 
mătcrul ..11“ : Boldici — Ungu- 
reanu, Tilihoi, Negrilă, Purima — 
Donosc. Țicleanu, Beldeanu — 
Cămătaru, Cîrțu, Marcu. Au mal 
jucat : Berneanu, Irimescu, Con- 
stantinescu. Stăncescu, Ciobanii, 
Neacșu, Geolgău. (M. BOGIIICI
— coresp.).

• TRACTORUL BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-3 
(1—1). Au marcat : Chioreanu, 
Sfrijan pentru Tractorul, respec
tiv Cămătaru, Negrilă și Marcu. 
Meciul s-a desfășurat vineri du
pă-amiază, la Brașov. (C. GRUIA
— coresp.).

CICLISM. Velodromul Dinamo, 
de la ora 16 : campionatul repu
blican, proba 1 000 m cu start 
de pe loc.

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : întîlnirea feminina Româ
nia — R.F. Germania și campio
natele municipale la arme cu 
glonț.

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la ora 9 și de la ora 16,30: 
Jocurile balcanice pentru juniori 
și junioare.

MOTO. Baza sportiva Metalul, 
de la ora 10 : concurs republican 
de dirt-track (perechi).

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : întîlnirea feminina Româ
nia — R F. Geimania și campio
natele municipale la arme cu 
glonț.

SĂPTĂMÎNA ATLETICĂ
Dintre toate cele 52 de săptă- 

mini ale anului, cea viitoare va 
fi cea mai încărcată pentru atle
tism. Și iată de ce : 4 august — 
la București campionatul repu
blican pe 20 km marș, 5-7 au
gust la Sofia „Concursul Prie
tenia", 6 august — la Poiana 
Brașov concursul internațional 
dotat cu „Cupa Metalul", 6—7 
august — la Goteborg finala gru-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
La omologarea definitivă, In 

conformitate eu articolul 42 din 
Regulamentul Pronosport, valori
le unitare ale cîștigurilor de ca
tegoria I la concursul Prono
sport din 24.vn.1977, au fost ur
mătoarele :

1 cîștig 50% a 21.188 lei
4 cîștiguri 10% a 4.238 Iei
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN
29 IULIE 1977

EXTRAGEREA I : 9 39 56 
49 33 75 45 37 21

EXTRAGEREA a Il-a : 62
77 20 36 10 27 5 73 42.

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 649.624 LEI, din care 
17.185 lei, report.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 24 IULIE 1977

Categoria 2 : 7 variante 25o/0

CEA MAI BOGATĂ!
pel B. masculine, a „Cupei Eu
ropei", 6—7 august — la Bucu
rești finalele campionatelor repu
blicane ale juniorilor in, 7 ău- 
gust — la Poiana Brașov meciul 
amical dintre echipele feminine 
ale României șl R.S.F.S. Ruse. 
Mal notăm, de asemenea, că pînă 
la 7 august se desfășoară etapa 
județeană a campionatelor repu
blicane ale seniorilor.

a 6.528 lei ; cat. 3 : 9,75 a
4.687 lei ; cat. 4 : 48,75 a 937 
lei ; cat. 5 : 150,75 a 200 lei ;
cat. 6 : 1.191,50 a 100 lei. Re
port la categoria 1 : 121.926 lei.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 19 IULIE
FAZA I. Categoria 2 : 1 va

riantă 50% a 12.500 lei, 1 va
riantă 25% a 6.250 lei și 1 va
riantă 10% a 2.500 lei ; cat. 3 : 
4,30 variante a 24.227 lei sau, 
la alegere, o excursie de un 
Ioc în U.R.S.S. sau R.P. Po
lonă, sau de două locuri pe li
toral și eventuala diferență în 
numerar ; cat. 4 : 29,30 a 3.556 
lei ; cat. 5 : 55 a 400 lei ; cat. 
6 : 96,65 a 300 lei ; cat. 7 : 138,65 
a 200 lei ; cat. 8 : 982,25 a 100 
lei. FAZA a II-a. Categoria A : 
1 variantă 50% a 25.000 lei ; 
cat. B : 1 variantă 50% a 5.000 
lei, 4 variante 25% a 2.500 lei 
și 5 variante 10% a 1.000 lei ; 
cat. C : 10,05 variante a 7.172 lei 
sau, la alegere, o excursie de 
un loc în U.R.S.S., sau R.P. Po
lonă, sau de două locuri pe 
litoral și eventuala diferență în 
numerar ; cat. D : 48,45 a 1.488 
lei ; cat. E : 539,20 a 100 lei.

în paralel cu campionatele 
municipale de tir, ieri a în
ceput la poligonul Tunari me
ciul feminin dintre reprezenta
tivele de pușcă și pistol ale 
României și R. F. Germania. 
Ambele echipe au privit întil- 
nlrea cu maximum de atenție, 
întrucît, așa cum spunea M. 
Laforsche, antrenorul secund 
al reprezentativei oaspete, „a- 
ceste întreceri constituie și un 
bun prilej de verificare a for
mei și pregătirii, un test im
portant pentru selecția defini
tivă în vederea campionatelor 
europene pentru senioare și ju
niori de la Roma, dintre 29 
septembrie și 2 octombrie". Re
prezentantele noastre ne-au o- 
ferit satisfacția unei bune com
portări, ele obținînd victoria 
în ambele probe, atît la indi
vidual, cit și pe echipe. A 
fost un succes net, primele 3 
locuri individuale revenind 
sportivelor românce la fiecare 
dintre arme. învingătoarele : 
Georgeta Chiosac, cu 594 p, la 
pușcă, și Anișoara Matei, cu 
580 p, la pistol. De menționat 
că in reprezentativa R.F. Ger
mania, deși lipsită de aportul 
Monikăi Becker, a evoluat în 
schimb multipla campioană Eli
sabeth Bals, titulară sigură a 

echipei pentru „europene”. Re
marcabilă comportarea repre
zentantei noastre Silvia Ka- 
posztai, care, în accentuată re
venire de formă, s-a situat pe 
locul doi, la pistol, cu 579 p.

Iată primele clasate în me
ciul România — R.F.G. : pistol 
standard : 1. Anișoara Matei
580 p. 2. Silvia Kaposztai 
579 p, 3. Olimpia Demetriade 
572 p, 4. Marianne Zellmer 571 
p, 5. Karin Fitzner 571 p ; puș
că standard, 60 f.c. : 1. Geor
geta Chiosac 594 p, 2. Dumitra 
Matei 593 p, 3. Mariana Feodot 
593 p, 4. Gerlinde Geyer 591 p, 
5. Kiara Eberl 591 p.

întrucît componentele loturi
lor naționale au participat și la 
campionatul Capitalei, învin
gătoarele au cîștigat și titlurile 
de campioane ale Bucureștiu- 
lui. Iată și clasamentul pe e- 
chipe la pușcă standard : 1. 
Dinamo 1771 p, 2. C.S.U. Bra
șov 1 751 p, 3. I.E.F.S. 1 750 p, 
4. Olimpia 1 740 p.

Radu TIMOFTE
■■mi mu iii ii ii iun ii i nunii»
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„TROFEUL HUNGARIA", UN ACCIDENT? POLOIȘTII 
TREBUIE SĂ DOVEDEASCĂ ACEST LUCRU LA „EUROPENE"

FESTIVALUL SPORTULUI 
DE LA LEIPZIG

• Cele mai slabe
9 Din nou, deficiențe

După o suită de turnee in
ternaționale (Rio de Janeiro, 
Hvar, Ciuj-Napoca, San Remo) 
unde au evoluat mai aproape 
de valoarea demonstrata la J.O. 
de la Montreal (locul IV), po
loiștii români au decepționat la 
Budapesta. în recentul „Trofeu 
Hungaria". unde au avut de 
înfruntat pe toate pretendente
le la medaliile ce se vor de
cerna in cadrul campionatului 
european de la Jonkoping. 
sportivii români au obținut o 
singură victorie (10—6 cu Iugo
slavia) și 4 infrîngeri (3—7 cu 
Ungaria. 6—10 cu Olanda. (5—7 
cu U.R.S.S și 5—6 cu Italia), 
ocupînd în final doar locul V. 
Și aceasta după ce cu numai 
patru săptămini înainte echipa 
țării noastre învingea Olanda 
cu 7—5, termina la egalitate 
partidele cu Italia (5—5) și 
U.R.S.S. (8—8) și pierdea în ul
timele secunde meciul cu Un
garia (6—7), fiind la un pas 
de a cîștiga puternicul turneu 
de la San Remo.

Diferentele sînt mult prea 
contradictorii pentru ca să nu 
retină atenția specialiștilor, mai 
ales că ne apropiem cu pași 
repezi de marele examen al 
„europenelor" din Suedia. în 
comentariile sale la televiziune, 
arbitrul internațional C. Mâr- 
culescu aprecia că „românii au 
avut cele mai slabe evoluții din

CUM NE PREGĂTIM?

evoluții ale sezonului 
în jocul de apărare 
acest sezon tocmai la această 
competiție, considerată de toată 
lumea ca o avanpremieră a 
turneului de la Jonkoping". 
Faptul că poloiștii noștri s-au 
antrenat pînă în preziua com
petiției în bazinul acoperit din 
Cluj-Napoca (!), deși în insula 
Margareta s-a jucat în bazin 
descoperit, poate constitui o ex
plicație. în nici un caz insă o 
scuză pentru evidentele greșeli 
de ordin tehnic sau tactic, pen
tru o serie de lipsuri manifes
tate, mai ales în meciul cu 
Olanda.

S-a văzut clar că echipa 
noastră nu a avut un ritm de 
joc și nici rezistența necesară 
pentru 5 meciuri în 5 zile. Ju
cătorii români s-au apărat în 
mod superficial (olandezii, de 
pildă, mai puteau înscrie în 
poarta apărată pe rînd de Spî- 
nu și Fi. Slăvel încă multe go
luri pe lîngă cele 10) și au ra-

LA LOUISVILLE, TIRIAC
In turul n al turneului inter

național de la Louisville (S.U.A.), 
tenismanul român Ion Tiriac a 
obținut o frumoasă victorie în 
fața cunoscutului jucător ameri
can Arthur Aslie, pe care l-a în
trecut cu 7—5. 6—4. Cu acest pri
lej, Ashe și-a făcut Intrarea în 
competiții, după o absență de cî- 
teva luni, datorată unei Interven- 

tat (din nou) nepermis de mul
te situații de „om în plus", 
unele în momente decisive de 
joc. Și, ca în alte rînduri, au 
dovedit că nu știu să joace 
calm în finalurile de partidă, 
pierzînd de regulă meciuri a- 
flate pe „muchie de cuțit“.

La Jonkoping, cele opt for
mații prezente în grupa A — 
celor 6 de la Budapesta li se 
vor mai adăuga Spania și R.F. 
Germania — vor fi supuse u- 
nui și mai dificil maraton și de 
aceea considerănr că participa
rea reprezentativei noastre tre
buie tratată cu maximă seriozi
tate. Desigur, schimbări în lot 
la această oră sînt riscante. Dar 
forțele existente trebuie mobili
zate la maximum în puținele 
zile care au mai rămas. Jucă
torii români nu trebuie să uite 
că au datoria nu numai de a 
confirma poziția (locul IV) de 
la J.O., ci chiar de a o îmbu
nătăți, iar pentru aceasta ei 
trebuie să depună mult mai 
multe eforturi ca pînă acum.

Adrian VASIUU

L-A ÎNVINS PE ASHE !
ții chirurgicale. O altă surpriză 
a fost furnizată de chilianul 
Hans Gildemcister, care l-a eli
minat cu 6—2, 7—6 pe campionul 
polonez Wojtek Fibak.

In alte partide s-au înregistrat 
rezultatele : Stockton — Spear 
6—2, 6—0 ; Solomon — Letcher 
3—6, 6—2, 6-3 ; Fairlle — Whitlin- 
ger 6—0. 6—0 ; Caujolle — Rachel
6— 1, 7—5 ; Kary — Bunis 6—3,
7— 6 ; Tim Wilkinson — Montano
6— 1, 6—2 ; Dent — Winitsky 6—2,
7— 6.

Sublinierea aportului NADIEI COMANECI 
la propagarea gimnasticii in lume

LEIPZIG. 29 (prin telefon). 
— Cea de a 6-a ediție a Festi
valului de gimnastică și sport, 
ca și a Spartachiadei pentru 
copii și tineret din R.D. Ger
mană, se apropie de sfîrșit. 
La ora aceasta sînt cunoscuți 
aproape toți campionii acestei 
mari manifestații sportive, ti
neri talentați și bine pregătiți, 
care aspiră la afirmarea, în 
anii viitori, în arena interna
țională. Cițiva din cei peste 
1 000 de copii și tineri aflați 
în concurs s-au prezentat la 
startul întrecerilor de gimnas
tică. înainte de a vorbi despre 
evoluția lor, interesant ni se 
pare faptul că, în aceste zile, 
presa, radioul și televiziunea 
din R.D.G. au subliniat, în ne
numărate rînduri, că populari
tatea de care s-au bucurat dis
putele de gimnastică, în cadrul 
cărora au apărut foarte mulți 
tineri talentați, cu exerciții di
ficile, își are originea în suc
cesele spectaculoase ale 
campioanei noastre Nadia 
Comăneci. Faptul că ea a 
devenit campioană europea
nă la 13 ani și că, mai 
tîrziu, la 14 ani și jumătate, a 
dominat Jocurile Olimpice de 
la Montreal, pentru ca apoi, 
din nou, la campionatele euro
pene de la Praga să fie cea 
mai bună, a dat un imbold pu
ternic dezvoltării gimnasticii în 
toate țările lumii, mai ales 
în rîndurile copiilor.

Micuții gimnaști ai Spar
tachiadei din R.D.G. au mani

festat multă siguranță și pre
cizie în exerciții, evidențiin- 
du-se Helga Zeig (13 ani), care 
a cucerit 4 medalii de aur, 
Jana Wiersbicki (12 ani) notată
cu 9,70 la sol și Kerstin Klot- 
zek (13 ani), 
la paralele.

Rezultate 
Înregistrat 
mai ales 
ritură în inălțime, unde Katha
rina Binder și Marion Wesser, 
ambele de 14 ani, au trecut 
peste 1,75 m. iar Gerd Wesslig 
(16 ani) a fost notat cu rezul
tatul de 2,13 m.

Ziua de joi a fost marcată 
de două evenimente care au

care a primit 9,80

de
Și 

in

valoare s-au 
la atletism, 

proba de să- 

stîrnit interesul spectatorilor, 
motiv pentru care Stadionul 
central a fost de două ori plin. 
Prima oară la repetiția gene
rală a marii demonstrații de 
gimnastică de ansamblu și a 
doua oară seara la meciul de 
fotbal dintre primele selecțio
nate ale R.D.G. și U.R.S.S., în
cheiat cu victoria gazdelor : 
2—1 (1—1), prin punctele în
scrise de Hafner (min. 9) și 
Sparwasser (min. 90), respec
tiv Bubnov (min. 22).

în ultimele zile este aștep
tată cu mult interes demonstra
ția marilor performeri ai gim
nasticii mondiale (programată 
de două ori.!), în cadrul căreia 
vor evolua și sportivii români 
Anca Grigoraș și Mihai Borș.

Ion OCHSENFEID

(Urmare din pag. I)

mia — există o diferență de 
valoare, dar și de pregătire. In 
timp ce primii au fost prezenți 
la etapa acumulărilor fizice, 
ceilalți au participat — nu prin 
voința noastră, a tehnicienilor 
— la trei turnee peste hotare, 
lucrînd specific. Acum dife
rența sc vede în rezistența de 
concurs, superioară la primii, 
în ultimele zile am făcut efor
turi să-i apropiem pe tinerii 
din lotul doi de titularii deja 
desemnați, lucrînd cu ei în e- 
gală măsură pe latura fizică și 
specifică. Treptat, pînă la 15 
august, sperăm să aducem Ia 
unison un lot de 12".

...Urmărim antrenamentul de 
dimineață cu atenția îndreptată 
mai ales spre tineri — din rîn- 
dul cărora ni se par mai si
guri pe execuții Ignișca, E- 
nescu, Macavei — iar după-a- 
miază asistăm la un aprig 
meci între titulari și candidați, 
meci arbitrat de profesorul vîl- 
cean L. Stilea, antrenor la lo
tul de juniori, care venise la 
Brașov „pentru a observa și a 
ajuta", cum ne spusese în 
cursul dimineții. Cauza echili
brului nu e greu de descifrat: 

primii abia „pornesc" spre for
ma sportivă, ceilalți au căpă
tat-o în turneele amintite. Și 
fiecare dintre aceștia vrea să 
convingă că merită un loc în
tre cei 12. Dar mai e ceva : în 
terenul cadeților se află și un... 
oarecare Udișteanu (aflat în 
pregătire pentru C.E. din Fin
landa) care, la 31 de ani, nu 
pregetă să le ofere tinerilor 
pilde stăruitoare fie deasupra fi- 
leului, fie în linia a doua, unde 
efectuează dificile plonjoane... 
Și cui i-ar da mîna ca, ală
turi de el, să nu facă totul ?

După execuții, dar mai ales 
după cum se mișcă în teren, 
jucătorii confirmă spusele an
trenorilor că „s-a lucrat mult, 
s-a dozat bine pregătirea și se 
așteaptă... explozia formei". 
Dar cînd este vorba de ce va 
fi la Sofia. încep invariabil cu 
„dacă era și Oros...“, continuă 
cu „dacă l-am fi avut măcar 
pe Chiș..." și, după epuizarea 
tuturor calculelor legate de tă
ria principalilor adversari pre- 
zumptivi (căcj compoziția echi
pelor universitare este mai 
greu de ghicit), încheie încu
rajator : „Totuși, nu avem voie 
să nu ne batem pentru un loe 
pe podium Și ei știu că nu 
le va fi deloc ușor...

C. E. DE TENIS DE MASĂ
VICHY, 29 (prin telefon). 

După întrecerile pe echipe, în 
care formațiile României au ocu
pat locurile II la junioare mici, 
V la junioare mari și IX la ju
niori mari, vineri au început, 
în sala din parcul sportiv 
„Pierre Coullon”, meciurile 
pentru titlurile individuale ale 
campionatelor europene de te
nis de masă juniori. Pînă la 
ora convorbirii, stadiul cel mai 
avansat l-a atins Crinela Sava 
— la junioare II (cadete) care 
a trecut de turul I fără a juca 
(fiind cotată printre favorite), 
iar în cel de al doilea a dispus 
cu 2—1 de cehoslovaca Keri- 
kova. La aceeași categorie, 
Nela Stoinea s-a calificat în 
turul secund, cîștigînd cu 2—1 
în fața jucătoarei Rigopoloa 
(Grecia), dar a pierdut cu 0—2 
partida cu Antonian (U.R.S.S.).

Tot la simplu, dar la ju
nioare I, Eva Ferenczi s-a ca
lificat fără joc în turul II ; 
Maria Păun (0—2 cu Witte — 
Anglia) și Gabriela Kadar 

(1—2 cu Nilson — Suedia) au 
ieșit din concurs.

în concursul juniorilor I, 
toți cei trei reprezentanți ai 
României au trecut de turul I : 
Paal Dcneș — Minden (Luxem
burg) 2—0, Iosif Bohm — Ka- 
liaja (Iugoslavia) 2—0, Zsoit 
Bohm — Thoma (Cehoslovacia) 
2—1.

Au Început și întrecerile de 
dublu, în cadrul cărora juniorii 
români au obținut victorii. La 
dublu mixt, Simion Crișan — 
Eva Ferenczi au promovat in 
grupa 1—16, învinglnd cu 2—0 
pe Martini (Italia) — Germaine 
(Franța) și tot cu 2—0 pe Van 
Gasteren — Van Kijwijck (O- 
landa). Nela Stoinea, făcînd 
dublu cu Rak (Cehoslovacia), 
a cedat cu 0—2 în fața lui 
Karlson — Nilson (Suedia).

în sfîrșit, la dublu juniori I, 
Iosif Bohm — Simion Crișan 
au învins cu 2—0 pe Jansen — 
Heinen (Finlanda).

TELEX • TELEX • TELEX

„Cupa Oiiina” la baschet
ECHIPĂ ROMÂNIEI VICTORIOASĂ:

71-50 CU CEHOSLOVACIA
Continuând u-și evoluția in ca

drul „Cupei Dlaria“, reprezenta-, 
tiva de baschet feminin a Româ
niei a debutat cu succes in gru
pa fruntașelor competiției care 
se desfășoară in Sala sporturilor 
din Varna. Prestînd un joc de 
bună valoare, selecționata româ
nă a dispus cu scorul de 71—50 
(47—20) de echipa Cehoslovaciei. 
Alte rezultate în turneul pentru 
locurile 1—6 : Bulgaria — Unga
ria 77—74 (33—32, 63—68), U.R.S.S. 
— Iugoslavia 94—37 (42—15). Cla
sament (au. fost incluse și re
zultatele din seriile preliminare, 
în care formația română a fost 
întrecută de cea a U.R.S.S. cu 
73—52) :

1. U.R.S.S.
2. Bulgaria
3. România
4. Cehoslovacia
5. Ungaria
8. Iugoslavia

2 2 0 167— 89 4
2 2 0 144—139 4
2 1 1 123—123 3
2 11 111—128 3
2 0 2 131—138 2
2 0 2 102—161 2

Grupa 7—it : Cuba — Canada
61—58 (32—28). Polonia — R.P.D.
Coreeană 74—57 (41-34).

£

UNESCO ȘI SPORTUL

tul Cubei, dr.

Agențiile de presă ne aduc 
vestea că zilele trecute, la Pa
ris, s-a constituit și și-a ținut 
primele reuniuni Comitetul 
interimar interguvernamental 
pentru educație fizică și sport 
al UNESCO, al cărui prim 
președinte a fost ales delega- 

Raudol Ruiz. 
în cadrul celor trei subcomi
sii, care au și ținut ședințe, 
s-au dezbătut probleme le
gate de crearea unui statut 
și unui program de lucru al 
UNESCO în domeniul educa
ției fizice și sportului p?ntru 
viitorul apropiat, pînă în 1980. 
De asemenea, au fost abor
date liniile principiale ale u- 
nei „Carte a sportului*.

Pentru lumea sportului ves
tea aceasta are o semnificație 
particulară. Nu e vorba de 
apariția unui nou organism 
în mișcarea sportivă mondia
lă. După cum se știe, Comi
tetul Internațional Olimpic se 
ocupă de perpetuarea Jocuri
lor Olimpice și de propaga
rea idealurilor olimpice ; fe
derațiile internaționale ve
ghează la buna desfășurare a 
competițiilor (pe plan orga
nizatoric și tehnic) în fiecare 
disciplină în parte ; pe di
verse continente activează or
ganisme sportive zonale, 
aceste condiții, 
crearea 
UNESCO 
nificația 
portant, 
faptului _ _____
ție universală, consacrată pro
blemelor mondiale ale educa
ției, științei și culturii, a a- 
juns la concluzia că nu poa

în 
dacă totuși 

unui comitet al 
poartă în sine sem- 
unui eveniment im- 
aceasta se datorește 
că o mare organiza-

te ignora — în larga sferă a 
preocupărilor sale — un fe
nomen social cu tot mai am
ple dimensiuni : sportul. Ast
fel privLt evenimentul, ei o- 
norează mișcarea sportivă din 
lumea întreagă.

Dar dacă C.I.O.. federațiile 
internaționale, organismele 
continentale și-au delimitat 
atribuțiile și competențele, cu 
ce se va ocupa noul Comitet 
interimar interguvernamental 
al UNESCO ? Printre sarcinile

COMENTARIUL SAPTAMINII

pe care și le 
organism, la 

stă dezvoltarea 
educației fizice 
Pe plan inter-

fundamentale 
propune noul 
ioc de frunte 
și răspîndirea 
și a sportului . ____
național și la dimensiuni uni
versale. Firește că atingerea 
acestui obiectiv nu este posi
bilă decît prin conlucrarea 
strînsă cu organizațiile șl fe
derațiile sportive internațio
nale existente.

Sub tutela UNESCO, noul 
Comitet trebuie să depășească 
sfera problemelor tehnice sau 
organizatorice din sportul in
ternațional, concentrîndu-se 
asupra problemelor de prin
cipiu. Prin natura instituției 
sale, UNESCO este chemată 
să abordeze temele majore 
ale umanității. în consecință, 
lupta pentru implantarea 
mentalității sportive în lume, 
pentru generalizarea educației

fizice pe toate meridianele 
poate deveni deviza noului 
Comitet. Dealtfel, atît fostul 
director general al UNESCO, 
regretatul Ren6 Maheu, cît șl 
actualul conducător, Amadou- 
Mahtar M’Bow. au declarat, 
In repetate discursuri publi
ce, multiplele valențe ale 

„Educația fîzică șl 
prin limbajul univer- 

care-1 folosesc, prin 
etice ale căror pur- 

sint și prin exempla- 
de raporturi între oa-

nevoie ** (A.M.

se așteaptă din 
Comitet să sub- 
sp ortul ui în a-

multiplele 
sportului, 
sportul, 
sal pe 
valorile 
tătoare 
rul stil 
meni, bazat pe respectul mu
tual, pot face multe pentru 
înțelegerea internațională și 
pentru acea prietenie intre 
popoare de care lumea noas
tră are atîta 
M’Bow).

Iată de ce 
partea noului 
linieze rolul 
propierea dintre popoare, răs
punderea sa în întărirea spi
ritului păcii în lume. Nu în 
ultimul rind, s-ar cădea să 
se întărească lupta împotriva 
discriminării in sport, să se 
ia măsuri de combatere a in
gerinței comerciale șl a pro
fesionismului în viața spor
tivă.

Puncte de vedere similare 
au fost susținute de delegația 
mișcării sportive din Româ
nia la recenta Conferință 
sportivă europeană — încă un 
for menit să stabilească prin
cipiile de bază ale vieții spor
tive In perimetrul continen
tal.

Victor BANCIULESCU

ATLETISM • La Karkkrona (Sue
dia), neozeelandezul John Walker a 
cîștigat cursa de 1 500 m în 3:40.8, 
iar amarfcam*! Earl Bali a terminat 
primul ța săritura cu prăjina — 
5,50 m. Alte rezultate : 100 m — Ed
wards (S.U.A.) 10,3 ; greutate —
Mac Wiilkins (S.U.A.) 19,62 m ; 400
m — Andrews (S.U.A.) 45,8 ; 5 300 m
— Glans (Suedia) 13:37,5 a La Mos
cova, în campionatele U.R.S.S., Fai
na Melnik a aruncat discul la 67,92 
m, iac Valeri Borzov a fost crono
metrat pe 200 m în 20,35. Alte rezul
tate : prăjină — Kișkun 5,55 m ; 
5 000 m — Nedibaliuk 13:41,4 ; disc
— Vihor 52,08 m ; lungime — Pod-
lujnîl 7,82 m ; maraton — Zubov 
2h19:28,3 ; 200 m (f) - Sidorova
22,83 ; 3 000 m (f) - Bondarciuk
8:59,3.

FOTBAL • Finala turneului inter
național de la Pekin se va disputa 
între selecționata de tineret a R.P. 
Chineze ?l echipa d n Hong Kong. 
In semifinale, tinerii fotbaliști chi
nezi au întrecut eu 1—0 echipa R.P.D. 
Coreene, Iar Hong Kong a cîștigat 
cu 2-0 meciul cu prima formație a 
R.P. Chineze. • La Hamburg, echipa 
olandeză Ajax Amsterdam a jucat 
cu formația St. Pauli, noua promo
vată în prima divizie a campionatu
lui vest-german, termînînd la egali
tate : 0-0. > In turneul de la Mel
bourne, echipa Steaua Roșie Belgrad 
a învins cu 3-2 (0—1) selecționata
Australiei. Au marcat Savici (2), Fi
ii povici, respectiv Harding șl Kosmi- 
na. In finală. Steaua Roșie va în- 
tîlnl pe Celtic Glasgow, * In ,.Cupa 
de vară* : Vojvodina Novi Sad — 
F.C. Amsterdam 2—2 ; Young Boys 
Berna — Legia Varșovia 1—1 ; Che- 
nois (Elveția) — Sturm Graz 1—0. 
• La Karlsruhe (R.F.G.) : Dukla
Praga — S.C. Karlsruhe 3-1 (2-1).

HALTERE a La Budapesta a înce
put „Cupa Panonia", în cadrul că
reia se desfășoară un meci dintre 
selecționatele Europei și Americii. 
După prima zi, scorul es‘.e favorabil 
cu 5-4 halterofililor europeni. La 
cat. 56 kg a cîștigat Golik (Polonia) 
cu 242,500 kg, iar la categorice 60 

kg și 57,500 kg au terminat învin
gători sovieticii Golovko — 270 kg 
fl, respectiv, Pevzner — 297,500 kg.

HANDBAL • !n ziua a doua a 
fcurn-euLui masculin de la Cracovia, 
prima rep-ezentativa a Polonie' o 
învins cu 25—21 (12—10) echipa R.D.
Germane Intr-un alt joc, formația 
Ungariei a întrecut cu 23—20 (9—12) 
selecționata secundă a Poloniei

HOCHEI • Selecționata Poloniei a 
susținut în orașul Novy Târg un joc 
de verificare în compania formației 
cehoslovace V.S.Z. Kosice. Hocheiști-i 
polonezi au terminat învingători cu 
4—0 (1—0. 1-0, 2-0).

ȘAH a Turneul feminin de la Lu
blin a fost cîștigat de Rita Kâsz 
(Ungari-a), urmacă de Tatiana Zatu- 
lovskaia (U.R.S.S.), Annet Michel 
(R.D.G.), toate trei cu cîte 7 puncte 
(din 1! posibile) a A 10-a partidă 
a meciului de șah d -ntre Boris Spas
ski și LGjos Portisch, care își dispută 
la Geneva una din semifinalele tur
neului candidaților la titlul mondial, 
s-a terminat remiză. Scorul este în 
continuare egal : 5—5.

TENIS a La Vichy a început tur
neul final al „Cupei Galea“. După 
prima zi : F'anța - Australia 2-0 ; 
Argentina - Spania 1—1. a 1° cla- 
samentu-l Marelui Premiu F.I.L.T. : 
Gottfried — 1180 p. Vilas 1083 p,
Borg 750 p. Tanner — 460 p, Rami
rez — 418 p. In clasamentul femi
nin : Ch-ri-s Evert — 390 p, Betty Sto
ve și Virgin a Wade — cîte 295 p. 
• Campionatul european pentru ju
niori, desfâșu al la Barcelona, a fost 
cîștigat de suedezul Goeran Bergs- 
trond, care La învins în finală cu 
0-6, 6-1, 8-6 pe compatriotul său
Stellan S ’mon-sc-n. In finala probei 
feminine, jucă'oarea cehoslovacă 
Hanna Strachonova a dispus cu 6—2. 
6-3 de S/îvia Hanika (R.F. Germa
nia) .

TENIS DE M-SA a Turneul inter
național desîasu ot in localitatea el
vețiană Flins a fost cîștigat de cam
pionul eu-op: Jacques SecreSn
(Franța), cae I a învins în finala cu 
2-0 (17, 13) pe ..est germanul Jochen 
Heiss.
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