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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1Ț1-VĂ!

SUCCES DEPLIN 
CONFERINȚEI 
PE TARĂ!

A
stăzi, în marea sală a Ateneului Român, 
se deschid lucrările Conferinței pe țară a 
mișcării sportive. Delegați și invitați din 
toate regiunile, sportivi fruntași, antrenori 
și tehnicieni, profesori de educație fizică, 
activiști obștești, conducători ai organelor 

i organizațiilor sportive locale, reprezentanți ai 
irganelor și organizațiilor obștești și de stat, vor 
lezbate activitatea desfășurată pentru îndeplinirea 
arcinilor trasate de partid în domeniul sportului 
ie masă și de performanță.

Conferința pe țară — eveniment deosebit de im- 
>ortant în viața mișcării noastre sportive. - prile- 
uiește o amplă analiză a realizărilor obținute sub 
:onducerea partidului în cuprinderea maselor largi 
ie oameni ai muncii, îndeosebi a tineretului, în 
sracticarea exercițiilor fizice și sportului, precum 
ii în creșterea nivelului performanțelor.

Cu aceeași profunzime, cu aceeași dorință de 
j-și aduce contribuția la îmbunătățirea activității 
Je masă și de performanță, participanții la Con
ferința pe țară vor dezbate lipsurile care mai fri
zează progresul multilateral al sportului românesc 
in raport cu condițiile create, cu posibilitățile exis
tente și cu cerințele crescînde ale maselor de oa
meni ai muncii.

Sîntem convinși că, o dată cu analiza. lipsurilor 
și a cauzelor care le-au generat, participanții la 
Conferința pe țară vor arăta și resursele încă neva
lorificate, inițiativele care n-au fost suficient apli
cate în practică, mijloacele care pot duce la îm
bunătățirea stilului și metodelor de muncă - .toate 
acestea în scopul dezvoltării neîncetate a mișcării 
sportive la nivelul sarcinilor trasate de partid.

Sutele de mii de sportivi, cadrele tehnice, acti
viștii, toți iubitorii sportului din țara noastră aș
teaptă cu interes desfășurarea lucrărilor Conferin
ței, hotărîți să-și aducă în viitor, cu și mai multă 
eficiență, contribuția la lărgirea continuă a activi
tății de masă, la creșterea rolului social al educa
ției fizice și sportului - factor important în menți
nerea și întărirea sănătății, în sporirea capacității 
de muncă, în petrecerea plăcută și utilă a timpu
lui liber — ca și la afirmarea tot mai puternică a 
sportului românesc în arena internațională.

împreună cu toți iubitorii sportului, urăm succes 
deplin Conferinței pe țară a mișcării sportive I

SPORTUL POPULAR

Juniorii romani
de caiac—canoe

la „europenele" 
de la Karlstad

Ieri au plecat în Suedia 
niorii români care vor 
irticipa la campionatele 
ropene programate sîm- 

>tă și duminică la Karl- 
«1. Din delegație fac 
irle : Iordana Ciolacu.

Paula Tulea-Terente, Maria 
Lovin, Harpenco Evdochi- 
mov, Eugen Botez, Nicolae 
Schmul, Petre Graciov, Ma
rin Stoica, Petre Năstase, 
Vasile Năstase. Roco Rujan 
și Ion Sevastian.

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICA §1 SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

Universitatea Cluj — 
Nove Zantky 10-7, 
la handbal feminin

Echipa cehoslovacă de 
handbal feminin Nove Zam- 
ky și-a început turneul 
îrt țara noastră, jucînd la 
Cluj cu formația locală U- 
niversitatea. Gazdele, deși 
aflate la începutul pregă
tirilor în vederea noului 
sezon și lipsite de aportul 
a două jucătoare de bază, 
au realizat o partidă, bună 
și au învins cu 10—7 
(4—4). Au înscris Cociș 
(3), Cerveni (3), Madău, 
Opreanu, Molnar și Solo
mon pentru Universitatea, 
respectiv Kopaceva (3), 
Iarocka, Kwamovska, Pro- 
chazkova și Vicenova. Oas
petele vor susține urmă
toarea întilnire, vineri, la 
Tg. Mureș, în compania 
formației Mureșul. (P. 
RADVANL—coresp.).
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„Cupa orașului București1' la ciclism

ECHIPA ROMÂNIEI IN FAȚA PRIMEI ÎNCERCĂRI

C. Gri gore — în prim plan 
tiva țării de contratimp, Ii

Astăzi, la ora 1.6,30 se dă 
startul in proba de 100 km 
contratimp pe echipe din ca
drul concursului internațional

— debutează astăzi în reprezenta- 
urăin succes ! Foto : N. Aurel

București — Pitești se vor 
prezenta 7 echipe, dintre care 
6 reprezentative naționale. Este 
vorba de echipele BlLGARIEI

(lotul condus de Boian Koțev 
este alcătuit din Anghel Kiri
lov, Atanas Slatcev, Atanas 
Nikolov, Ivan Gheorghiev, 
llristo Bocev și Dimiter Iva
nov), DANEMARCEI (lotul 
condus de Ilrab Jdarn se 
compune din A&ger Bjerg, 
Erik Jversen, Johny Skelde, 
J. Knudsen și Per Ovesen), 
ITALIEI (antrenorul Enzo 
Pretolani va alcătui echipa din 
următorul lot: Mario Berretta, 
Francesco Menghi, Salvatore 
Moncordi, Maurizio Mala gut ti, 
Sergio Bazzerro), POLONIEI 
(Marian Forma, Henryk IFoz- 
niak, Jozef Mikolajczyk, Jer
zy Kowalczik, Czeslăn Pole- 
tuiak — antrenor U. Mieczys- 
law), ROMÂNIEI I (antrenor 
Nicolae Voicu — Gabriel Moi- 
ceănu, Constantin Grigore, Ion 
Ardeleana, Emil Rusii) și RO
MÂNIEI II (Mircea Rîndașu, 
Gh. Suciu, C. Ciocan și N. 
Ciumeti), Va mai lua startul 
și echipa Voința Ploiești. Ple
cările se vor da din 5 în 5 
minute. Echipele vor par
curge de două ori (dus-întors)

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

dotat cu „Cupa orașului Bucii- 
rești“. La km 20 al șoselei

„0 repetiție generală" 
la cuplajele inter-bucureștene

De fiecare dată, 
așteptînd începerea 
campionatului ca
tegoriei A, iubitorii 
fotbalului deschid 
ziarul pentru a ve
dea, cu o clipă 
mai devreme, pro
gramul noii între
ceri, jocurile pe 
care le vor putea 
urmări în prima 
etapă.

Bucureștenii cau
tă ceva în plus : 
data cînd va avea 
loc primul cuplaj 
cu participarea e- 
chipelor din Capi
tală. Aceste cuplaje 
îi pasionează cel

mai mult, le pun 
la grea încercare 
nerăbdarea. In ca
drul lor se rezolvă 
an de an — cînd 
in favoarea unora, 
cînd în avantajul 
celorlalte — fru
moasa rivalitate 
sportivă dintre Ra
pid, Dinamo, Steaua 
și Progresul.

Este lesne de în
țeles, deci, cu cit 
interes este aștep
tată competiția „Cu
pa Bucure știutul" 
care constituie o 
„repetiție generală" 
a acestor cuplaje. 
Duminică seara, în-

cepînd de la ora 
18,30. spectatorii vor 
fi din nou alături 
de echipele lor fa
vorite, care vafr e- 
volua pe Stadionul 
Republicii : RAPID 
și DINAMO, în pri
mul meci, STEAUA 
și PROGRESUL, în 
cel de al doilea.

De partea cărora 
dintre suporteri vor 
fi primele satisfac
ții ?

Este greu de spus. 
In orice caz,
program „tare“, ca
re va umple pînă 
la refuz stadionul 
din Dealul Spirei.

REPORTAJ DE SEZON

în tabăra, la Snagov
• 360 KILOMETRI PE FIRUL APEI
• EXAMENE LUATE CU BRIO SI ALTELE CARE... BAT LA USA
• SEMNE DE ÎNTREBARE...

'nagov, ora 9... Primele echipaje se pregătesc să 
intre pe pistă

Este ora 7. în tabăra sportivă 
centrală a Ministerului Învățămîni'ului, 
de la Snagov. s-a sunat deșteptarea. 
Din corturi au țîșnit' sprintene gru
puri de băieți și de fete. S-au regru
pat pe alei pentru înviorare. Toată 
lumea. Excepții nu se admit. 128 
de elevi și eleve jși deschid apeti
tul pentru o activitate cît mai rod
nică, prin exerciții de gimnastică și 
sprinturi scurte, 4—5 minute*

După aceea, la careu se anunță 
programul, se fac unele observații 
cu privire la activitatea din ziua pre
cedentă. Directorul taberei, prof. Ro
mulus Spirescu, nu-i uită pe cei care, 
cu o seară înainte, după emisiunea 
de la televizor, au aruncat ambala
jele de la ciocolată și biscuiți la în- 
tîmplare, prin curte sau chiar în sala 
clubului.

— Avem printre noi cîțiva — se 
știu ei — care mai au de învățat 
la capitolul disciplină. Sperăm însă 
ca, pînă la plecare, ei să renunțe 
la unele obiceiuri care nu fac cinste 
unor sportivi fruntași...

Am uitat să vă spunem: aici. 
la*> Snagov. au făcut popas cei mai 
talentati dintre caiaciștii, canoiștîi 
și schifiștii școlilor sportive.

— Aveți idee cîți kilometri par
curge un elev în cele 18 zile, cit 
stă în tabără ?

Iată o întrebare-cheie la care nu 
ne-am gîndit. Cel care ne-a pus-o 
este prof. Victor Mociani, directorul- 
adjunct al taberei. Tot el ne-a... sal
vat :

— 360 de kilometri. Aceasta echi
valează cu 6 săptâmîni de pregătire 
acasă. Se merge pînă în dreptul mănă
stirii Snagov și înapoi. Circa 25 de 
kilometri. Numai așa se pregătesc 
marile performanțe.

Peste... drum de noi, în larg, cîte- 
va ambarcațiuni, cu o linie zveltă. 
trec ca niște năluci, făcînd să se 
încrețească luciul apei. în imediata 
vecinătate a ambarcațiunilor — o 
barcă cu motor.

TIBERIU STAMA
(Continuare in pag. a 2-a)

S îmbată și duminică, juniorii își vor disputa Ia Sibiu 
titlurile de ’campioni republicani la sărituri de la tram
bulină și platformă, in vederea acestui eveniment, ju
niorii de la Clubul sportiv școlar București s-au pregătit 
cu multă rîvnă sub atenta îndrumare a antrenoarei Mi- 
nodora Florian. în fotografie, un aspect de la ultimul 
antrenament efectuat Ia ștrandul Tineretului din Capitala.

Foto : A Neagu



Qandbal mm DE MASA'

Steaua, la a 2-a victorie:
19-18 cu Vorwârts Berlin

BUDAPESTA, 27 (prin telefon). 
In cea de a doua zi a turneului 
echipelor de handbal ale arma
telor prietene, Steaua București a 
întîlnit formația berlineză Vor
wârts, pe care a întrecut-o la li
mită : 19—18 (9—8). Ca și în ziua 
precedentă, handbaliștii germani 
au jucat foarte agresiv în apă
rare, încercînd să scoată „din 
mină" echipa bucureșteană. Ei au 
folosit numeroase obstrucții, ră
mase insă nesancționate de către 
arbitrul Komitof (Bulgaria). Orien. 
tîndu-se foarte bine, „7“-le bucu- 
Teștean a atacat tot timpul într-un 
ritm vioi și pe un front larg, fo
losind cu maximum de eficacitate 
jocul extremelor. Handbaliștii noș
tri nu s-au angrenat în nici un 
moment in jocul dur al adversari
lor, încercînd să contracareze toate 
încercările acestora prin acțiuni 
tehnice, de efect.

Ca urmare a tacticii adoptate, 
handbaliștii de la Steaua au echi
librat jocul la început și de la 
situația de 3—3 au preluat defi
nitiv conducerea : 9—8, 12—10,
15—12 și 19—15 (min. 55). Consi- 
derind însă partida Încheiată, 
campionii noștri și-au permis unele 
momente de relaxare, care au dat 
posibilitate jucătorilor de la Vor
warts să reducă din handicap. Au 
marcat: Iacob 6, Oțelea 4, Gruia 4, 
Goran 2, Marinescu 1, Cristian 1, 
Popescu 1 de la învingători și

Rose 4, Holler 4, Arnold 3, Elsner 
3, Rudolf 2, Oneschkow 1, Flacke 
1 de la Învinși. Cei mai buni ju
cători din echipa Steaua: Iacob 
și Oțelea.

In celelalte partide s-au Înre
gistrat următoarele rezultate: 
Dukla Praga — Ț.S.K.A Moscova 
21—17 (13—7) ; Honved Budapesta — 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia 
33—13 (16—6). Cea de a treia zi 
a turneului programează meciu
rile Ț.S.K.A. Moscova — Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname Sofia, Honved Bu
dapesta — Steaua București șl 
Dukla Fraga — Vorwăris Berlin.

CRISTIAN ȚOPESCU

Hnnzm] Din nou
Cîteva rezultate în completarea in

formației noastre cu privire la evo
luția atleților români pe stadionul 
Vasil Levski din Sofia. In proba de 
80 mg Valeria Bufanu și Viorica Vis- 
copoleanu au alergat 11,1 s, ceea ce 
înseamnă egalarea recordului repu
blican al cursei. In felul acesta, 11,1 
s au obținut Ana Șerban (de 2 ori 
în 1957), Maria iiiuță (1965), Valeria 
Bufanu (de 2 ori în 1967) și Viorica 
Viscopoleanu (1967). Pe cînd un rezul
tat sub 11,0 s ?

La 400 mg clujeanul Dimitrie Grama 
a înregistrat cu 54,0 s un nou re
cord de juniori al țării. In proba fe
minină de 1 500 m ElisabeU Baciu a 
obținut 4:32,3, de asemenea 
cord republican. Alte cîteva 
manțe : 1 500 m : I. Nicolae 
403 m: Gh. Ungureanu 49,7;__,__
V. Răuț 15,56; lungime : D. Bădlni

nou re- 
perfor- 
3:45,5 ; 

triplu :

Cristian Bobonete învingător in „Cupa Gloria44
Clubul sportiv Gloria al raionului 

1 Mai a organizat — recent — o in
teresantă competiție de tenis de 
masă dotată cu „Cupa Gloria". La 
întreceri au luat parte 44 de jucă
tori din raioanele : 1 Mai (21), Gri
vița Roșie (16), 16 Februarie și 
30 Decembrie (cfte 2), Nicolae 
Bălcescu (1) și clubul Voința (2). 
Apreciem ca numărul competitori
lor a fost prea mic față de posi
bilitățile existente în orașul Bucu
rești.

Rezultate ; copii (10—14 ani) : 1.
M. Motoroașe (Grivița Roșie), 2. L. 
Teohorl (Gr. Roșie), 3. M. Voinea 
(Gr. Roșie); seniori : 1. Cr. Bobo- 
nete (Gr. Roșie), 2. Em. Stoenescu 
(Gr. Roșie), 3. A. Pândele (N. Băl
cescu). „Cupa Gloria" a revenit lui 
Cristian Bobonete, în virstă de 15 
ani, un autentic talent al tenisului 
de masă.
• In localitatea Vejle din Dane

marca vor începe de luni întrecerile 
Criteriului european pentru juniori.

0ICLISM

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"
(Urmare din pag. 1)

CARNET LA 2
• Începînd cu această săp 

mină, o parte dintre echipele ca 
activează în categoria A își v 
relua pregătirile în vederea 1 
turului campionatului. Printre t 
se află Steaua, Dinamo, Grivi 
Roșie, Politehnica Iași și Rulme 
tul Bîrlad.

porțiunea
20 și 45.

Echipa

dintre bornele kilometrice

României — aflată sub

11,1 s pe 80 m garduri
7,30; FETE ; 400 m : Ec. VitaUos 56,6; 
800 m ; El. Baciu 2:08,7 (la 0,4 s de re
cordul de junioare); lungime ; El. 
Vintlla 6,07 ; greutate : A. Sălăgean 
15,92; disc : Ol. Cataramă 49,13; ------
m : echipa națională 46,9 s (la 
de recordul republican).

Intîlnirea echipelor masculine 
încheiat cu succesul formației 
gârlei cu 117—93 p. La femei, conform 
protocolului, nu a fost întocmit un 
clasament pe echipe.
• In urma ședinței care a avut loc 

recent la Duisburg pentru formarea 
echipei Europei In vederea Intilniril 
cu reprezentativa Amerlcii (Montreal, 
9—10 august) Viorica Viscopoleanu a 
fost selecționată, ca rezervă, pentru 
proba de săritură în lungime, cele 
două titulare fiind Irena Kirszenstein 
(Polonia) și Ingrid Becker (R.F.G.).

4X100
0,4 s

s-a 
Bul

/N TABÂRÂ, LA SNAGOV
(Urmare din pag. 1)

-— Cine sint ?
— Juniorii de la Olimpia și unul 

din antrenori. li însoțește tot timpul, 
li rw«i«u«. Altfel nu se ponte în
văța. Noi, in schimb...

■— Ce treți să spuneți ?
■— Noi trebuie să ne 

eletâi de pe mal.
— ?'
•— Avem, este drept,

îndrumăm

o șalupă, 
nu însă și aprobarea de a o folosi. 
Cu toate insistentele, cu toate pro
misiunile, șalupa stă și acum in han
gar. Așa-i că nu-i firesc ?

i.a ora 113b toate ambarcațiunile 
reintră în... radă. Începe programul 
de baie supravegheata. Elevi și pro
fesori, împreună. Se execută exerci- 
ții-școală pentru cazuri in care unele 
echipaje s-ar putea răsturna. Un 
caiacist, un eanoist, un schi fist tre
buie să știe să se descurce cu ușu
rință în asemenea împrejurări, Și, 
in prinud rind, este necesar să fie 
un excelent înotător.

A sosit' ora prînzului In ordine, 
-echipajele Iși iau locurile la mese. 
Pe cit de guralivi erau tinerii spor
tivi, de dimineață, la micul dejun, 
g»e atît de tăcuți sint acum

După masă, somn. Două 
odihnă fără vise, eu fețe 
zîmbitoare, aidoma 
preșcolari tă ții.

De la ora 16,30 
pe lac. Se repetă, 
tenit, susținut. Probleme din tehnica 
yîslitului, din tactica acestui sport 
-de loc ușor. Trebuie să ști cum să-fi 
^dozezi eforturile, cînd este necesar iă 
sprinteri. Cu unul dintre sportivii 
eare au terminat printre primii „por
ția" de antrenament de după-amiază 
purtăm o scurtă discuție. Se numește 
Viorel Bâdescu și face parte din echi
pajul de 44-1 al Școlii sportive 
ar. 1. Deși a terminat liceul in pri
măvară și a trecut și concursul de 
admitere în facultate este încă ju
nior. Îmi vorbește de performanța 
lui și a colegilor de echipaj: cu toții 
au reușit să intre în invățăinîniul 
superior. El, Viorel Bădescu, la ener
getică, Gabriel Dogaru și Mirel Pet- 
•eu la electronică, iar Aurel Danilov 
.ja cibernetică,

> •— Abia acum simțim că sintem 
1n vacanță. Ne așteaptă însă alte 
examene: campionatele republicane de 
juniori la schif. Intre 3 și 5 
gust. Aici, la Snagov. Sperăm 
le luăm tot cu note mari...

înainte de plecare, Încercăm 
dezlegăm cu directorul taberei cîteva 
•din „tainele" ei. Vrem să aflăm cîte 
«xcursii s-au efectuat in ultima săp- 
tănună, cîte cărți s-au citit (biblio
teca numără aproape 2 000 de volu
me), cum se achită profesorii de 
Îndatoririle lor. Am rămas surprinși

copiilor

deore 
destinse, 
la vîrsta

din nouse iese
se repetă necon-

an
să

să

putut să ne 
Și sint mo- 

debutează 
națională de 
a doua oară 

Gabriel

• în toamnă, două dintre fru 
tașele rugbiului francez, form 
title Beziers și La Voulte, ne v 
vizita tara. La Voulte va susții 
un turneu, începînd cu data i 
17 septembrie. în perspectiv 
meciuri cu echipele Steaua, Gi 
vița Roșie și Politehnica Ia 
(sau Rulmentul Bîrlad). Bezie 
ar urma să joace cu Grivița R 
șie, Agronomia Cluj și Dinam 
(Primul meci — la 24 septer 
brie). Se duc tratative pentru I 
xarea definitivă a programul 
acestor turnee.

★
La finele primei părți a can 

pionatului categoriei B de rugi 
clasamentele se prezintă duț 
cum urmează :

Caiac, canoe, schif, dar și... volei. Un sport complimentar foarte îndrăgit, mai 
ales de tinerele participante la tabără.

Foto: Vasile Bageac 

părăsesc tabăra. Un caz — 
prof. Ioan Stoian Coman. 

profesor a plecat, într-una 
la București, avînd asupra 
stației de amplificare. Sini 
și neglijențe care nu stau 

unui profesor, unui antrenor, 
mult, unui educator. Trebuie 
că dacă se manifestă multă 
pentru selecția elevilor, la fel

aflind că excursiile reprezintă „ne
cunoscute", că nu s-a vizitat încă 
mănăstirea Snagov, monument istoric, 
că elevii din Timișoara n-au reușit 
să facă (așa cum și-au manifestat 
dorința) un tur al orașului Bucu
rești sau o vizită la Muzeul Satului. 
Cum este oare posibil să se scape 
din vedere asemenea mijloace foarte 
lesnicioase de educare a tinerei ge
nerații, de lărgire a orizontului cu
noștințelor culturale?

Dacă In privința lecturii lucrurile 
stau în general bine (cei care iau cu 
asalt biblioteca se numără zilnic cu 
zecile) în schimb, încă un aspect 
cu care nu putem fi de acord. De 
pildă, unii profesori, sub diferite

pretexte, 
acela al 
Același 
din zile, 
sa cheia 
atitudini 
bine 
Mai 
spus 
gr>j* . 
trebuie să existe preocupare și pentru 
recrutarea profesorilor care funcțio
nează în aceste tabere. Este vorba 
doar de un proces instructiv-educariv 
care se impune să se desfășoare cu 
aceeași exigentă, cu același spirit 
de răspundere ca și In timpul anului 
școlar.

„baghet'a" antrenorului Nicolae Voicu 
— se află astăzi în fața primei încer
cări pentru realizarea normei de timp 
care o poate duce la startul cam
pionatelor mondiale. Va reuși oare 
reprezentativa noastră o performantă 
în jur de 2h 10:00 ? Greu de dat 
răspuns la această întrebare. Nici 
antrenorul N. Voicu, căruia i-am so
licitat ieri părerea, n-a 
răspundă cu certitudine, 
tive. Constantin Grigore 
cu acest prilej în echipa 
contratimp, fiind pentru
la startul acestei probe.
Moiceanu și Ion Ardeleanu n-au mai 
încercat nici ei de mult o performan
ță în dificila întrecere pe 100 km, 
avînd răspunderea de a purta pe u- 
meri tricoul naționalei. Alte posibi
lități de alcătuire a echipei nu erau. 
Ion Cosma și-a anunțat retragerea 
din activitatea conipetițională, iar 
C. Ciocan nu poate încă să primeas
că învestitura de a ocupa un loc în 
prima garnitură. Rămine să vedem 
astăzi cum se vor acomoda cei pa
tru parteneri în care ne punem toa
te speranțele, cum vor putea ei să 
ducă ritmul de-a dreptul infernal 
cerut de performanța-barem. Este 
adevărat că mai au dreptul Ia o în
cercare: LOben (R.D.G.) — 3 au
gust — „Criteriul olimpic". Dar, 
ne-ar bucura mai mult ca ei să-și 
cucerească dreptul de participare la 
C.M.

ISERIA
1. ttniv. Tim. 16 18 0 • 148: 28
2. Minerul Lupeni 10 8 0 2 147î 77
3. U.M. Timișoara 10 6 0 4 55: 50
4. C.S.M. Sibiu 10 5 2 3 85: 33
5. Politehnica 

Timișoara 10 5 1 4 96: 76
6. Chimica 

Tîrnăveni 10 3 1 4 116: 40
7. Poiiteh. Cluj 10 5 0 5 76: 86
8. Electroputere 

Craiova 10 4 0 S 49: «6
9. Inst, mine 

Petroșeni 10 3 1 4 îî: 81
18. Met. Tr. Severin 10 1 1 8 29:126
11. Jiul Petroșeni 10 0 0 10 17:240

1

1

i
Chimica Tirnăvenî ș. Metalul T 

Severin au cite un punct și, respe< 
tiv, două puncte mai puțin " “

SERIA A Il-A
(forfait

Qolei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.

10.

Cimentul Medg. 
Ancora Galați 
Constr. Suc.
A.S. Tecuci 
Ideal Cernavodă 
Agronomia Iași 
U.S.A.S. Năvodari 
Constr.
Constr. 
Chimia

Ploiești 
Bîrlad
Brăila

8
8
5
4
3
3
2

o 1
2 2
0 5
2 4
1 5
3 «

3 « «
2 2 5
« 4 5

31:
41:
62:
34:

Etapa pe zone

a
2
2
1
1

1
1
1
1

a campionatelor republicane de juniori
BACAU (prin teleion). — După 

trei zile de întreceri, în fruntea 
clasamentelor turneelor interre
gionale din cadrul etapei pe zone 
a campionatelor republicane de 
juniori, desfășurate în localitate, 
s-au situat echipele Școlii sportive 
Bacău (masculin) și Școlii spor
tive Constanța (feminin), care au 
terminat neînvinse competiția. 
Pe locurile următoare, cu cîte o 
înfrîngere, respectiv două și trei 
insuccese, s-au clasat: în între
cerea formațiilor masculine — 
2. Știința Rm. Vîlcea, 3. Liceul 
.N. Bălcescu" Brăila și 4. Liceul 
nr. 2 Constanța, iar în întrecerea 
echipelor de junioare — 2. Știința 
Găești, 3. Școala sportivă Bacău 
și 4. Flacăra Odobești. (ILIE IAN- 
CU — coresp. principal).

ORADEA (prin teleion). — 
Echipa de băieți a Școlii sportive 
Oradea și aceea de fete a Școlii 
sportive Timișoara, învingătoare 
în toate cele trei meciuri jucate 
în cadrul .interregionalelor” or
ganizate la Oradea, s-au calificat 
pentru turneele finale ale ediției 
din acest an a campionatelor re
publicane de juniori și de ju
nioare. Iată clasamentele celor 
două competiții zonale care au

LOTO • PRONOSPORT • PR ON O EXPRES • LOTO
PLATA PREMIILOR LA TRA

GEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO DIN 18 IULIE

EXCURSII — EXCURSII

1967

în Capitală: plata se 
începînd de astăzi vineri 
1967, prin casieriile 
LOTO-PRONOSPORT și 
mativ de sîmbătă 29 iulie' 1967, 
prin mandate poștale.

în jară: plata se va 
cepînd aproximativ de 
iulie 1967, prin casele 
C.E.C. și aproximativ de 
2 august 1967, prin 
poștale.

Premiile de la această tragere 
se pot ridica de la casele raio
nale C.E.C. și de la casieriile 
LOTO-PRONOSPORT, pînă la data 
de 8 septembrie 1967.

va face 
28 iulie 
proprii 
aproxi-

face în- 
luni 31 
raionale 
miercuri 
mandate

in 
ri-

Loto-Pronosport urmărește 
permanență să contribuie la 
dicarea nivelului cultural-educa- 
tiv al participanților prin premiile 
acordate. AstfeL la majoritatea 
tragerilor și concursurilor spe 
ciale se acordă excursii în tară 
și peste hotare.

Sîmbătă 29 iulie 1967, un grup 
de cîștigători de la tragerea Măr
țișorului Loto din 3 Martie plea
că în Republica Populară Bulga
ria pe un traseu care cuprinde 
popasuri interesante și instructi
ve : Varna, Nisipurile de Aur. 
Tîrnovo, Plevna, Ruse ș.a., iar luni 
31 iulie a.c. pleacă și cîștigă- 
torii celor 100 excursii „Turul 
Capitalelor” de la tragerea auto
turismelor Loto din 18 aprilie 
1967.

de astăzi 
va avea loc 
Clubului Fi-

Programul prevede ca in 16 
zile să se viziteze cele mai fru
moase monumente de artă și cul
tură din orașele : Leningrad. Mos
cova, Varșovia, Berlin, Praga, 
Budapesta și Sofia.
• Tragerea Loto 

vineri 28 iulie 1967, 
la București în sala
nanfe Bănci din strada Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 18.
• Astăzi și mîine sint ultimele 

zile în care vă mai puteți depune 
buletinele pentru concursul Prono
sport de duminică 30 iulie 1967, 
la care se atribuie, în afara pre
miilor obișnuite în bani, un auto
turism „Renault 16" și 
în numerar, în cadrul 
exceptional.

Rubrică redactată de
trația de stat Loto-Pronosport.

3.500 lei 
premiului

Adminis-

avut Joc la Oradea: juniori — 
1. Școala sportivă Oradea 6 pune 
te, 2. C.F.R. Timișoara 5, 3. Școal; 
sportivă Tg. Mureș 4, 4. Progresii 
Șomcuța Mare 3; junioare
1. Școala sportivă Timișoara 6 

Oradea 5 
4. Olimpic 
GHIȘA -

2. Școala sportivă
3. Știința Toplița 4, 
Satu Mare 3. (ILIE 
coresp. principal).

PLOIEȘTI. — .Zona” de la Plo 
iești s-a încheiat cu victoria echi
pei Școlii sportive din localitate 
în întrecerea juniorilor și ci 
aceea a Școlii sportive din Sibit 
in disputa junioarelor. Clasamen 
tele finale ale 
desfășurate la 
fel: masculin 
tivă Ploiești 6 
putere Craiova 5, 3. Școala spor 
tivă Brașov 4, 4. Cetatea Giur 
giu 3) feminin — 1. Școala spor 
tivă Sibiu 6, 2. Școala sportivi 
Ploiești 5, 3. Sănătatea Tg. Jiu 4
4. Unirea S.P.R. București.

celor două turne< 
Ploiești arata ast 

— 1. Școala spor 
puncte, 2. Electro

A apărut nr. 7 
al revistei 

„SPORT și TEHNICĂ"
Citiți din cuprins:
• Turism și arheologie sub

marină — un reportaj bogat 
ilustrat despre „oamenii-amfi- 
bii”

• Un as al aviației mon
diale : Antoine de Saint Exu- 
pery.

• Skoda 1000 MB — prezen
tare tehnică și impresii după 
5000 km.

• Salonul aeronautic de la 
Paris: „O vitrină a lumii ae- 
rospațiale**.
• Reîntoarcerea din Cosmos
• înregistrarea magnetică a 

imaginilor de televiziune și 
Televiziunea la mare distanță.

• Varietăți : aviație, auto
mobilism, motociclism, radio
amatorism etc.



t

,Ziirich"-ul a declanșat în Agora fotbalului nostru o dezbatere 
___ ,_________ __________i cititori, iubitori ai fotbalului, reprezentînd mareo 

armată a anonimilor, și-au exprimat, alături de specialiști, punctul lor de ... ........ cu
peH

otărît lucru, „Zurich"-ul a 
fără precedent. Numeroși 
ț» m mnAninnal Aa* CB—f

vedere în problemele majore ale sportului cu balonul rotund. Ne-am întîlnit 
opinii diverse, dar animate toate ae aceeași dorință : îndrumarea fotbalului 
făgașul cel mai propice dezvoltării lui.

Ne-a interesat — firește - în această deschisă confruntare a opiniilor,_ _________ ___ , _ șl
părerea jucătorilor. Ce spun ei ? Care este punctul lor de vedere în problemele 
de esență ale sportului pe care-l practică ? Să-i ascultăm răspunzind la între
bările noastre.

zolvare diferită, în funcție 
de statutul fotbalului res
pectiv : profesionist sau a- 
mator. In ambele cazuri, 
însă, trebuie să înlesnească 
progresul sportului cu ba
lonul rotund. La noi, după 
părerea mea, actualul regu
lament de transferări fri- 
nează promovarea și, impli
cit, progresul elementelor 
tinere valoroase, urmărind, 
mai degrabă, aducerea tu
turor echipelor la un numi-

Firește, întreruperile dese 
impietează ți ele asupra bu
nei desfășurări a campio
natului, influențînd negativ 
pregătirea echipelor, forma 
jucătorilor. In scopul re
glementării situației consi
der că pentru jocurile in
ternaționale oficiale sint su
ficiente șase zile de pregă
tiri, iar pentru cele neofi
ciale — trei zile.

Și, in sfirșit, o propunere : 
cit mai multe partide orga
nizate în nocturnă, in spe
cial in lunile mai—iunie, 
cind temperatura ridicată 
constituie un adversar inco
mod atit pentru noi jucăto
rii, cit și pentru public.

5. Sint în favoarea unui 
statut de semi-profesionism. 
Numai în felul acesta un 
jucător iși va putea inde-

la sine dacă la 
contractului s-ar 
exactitate durata 
In felul acesta.

plini obligațiile atit față de 
clubul din care face parte, 
cit și față de... el însuși.

6. După mine, problema 
transferărilor derivă din re
lația club-jucător. Totul s-ar 
rezolva de 
efectuarea 
stabili cu 
de timp.
la expirarea termenului am 
avea de-a face ori cu o 
strîngere de mină, ori cu 
reînnoirea contractului. Sim
plu și... onorabil.

7. Ajuns la această ulti
mă intrebare să exemplific 
cu... coechipierii mei Dumi- 
triu și lonescu. Pe scurt: 
'acești doi jucători talentați 
dau dovadă de personali
tate in joc, atunci cind iși 
permit orice fără ca „cu
plul” să sufere...

1. Mai întîi, se impune 
precizare : încadrarea intr-un 
sistem, indiferent care ar 
fi el, se face greu la înce
put. Orice neadaptare in 
îndeplinirea funcțiilor de 
bază, cea mai mică fisură 
au repercusiuni asupra pla
nului general in care acțio
nează o echipă. Pentru ca 
însușirea principiilor să se 
facă mai repede, jucătorul 
trebuie să respecte — nu 
orbește, firește — indica
țiile date de antrenor. In 
ceea ce mă privește, m-am 
acomodat destul de ușor cu 
sistemul de joc folosit de 
echipa noastră: cu „libero" 
temporar. Iar dacă am evo
luat cu succes pe postul de 
„libero”, aceasta se dato
rează rezistenței și clarvi- 
ziunii ciștigate cu ani in 
urmă, cind am jucat mijlo
caș și, apoi, stoper. Iată de 
ce, sint de părere că 
m-aș acomoda in oricare sis
tem. Mă întrebați care este 
sistemul meu preferat ? Știu 
eu ? Dacă mă gindesc bine, 
echipei mele i s-ar potrivi 
și 1—4—3—3. Se pretează la 
un joc mai 
la Dinamo, 
foarte buni 
tercala cu 
in linia de

2. Pentru 
eu, pentru 
primordial 
Căci fără o execuție tehni
că reușită, un stop, o pasă, 
un dribling, nu se poate 
pune in aplicare nici un fel 
de tactică. Chiar și marii 
jucători — Pele, Eusebio, 
Bobby Charlton — acordă 
tot timpul atenție pregătirii 
tehnice, întrucit în fotbal 
noutățile apar la tot pasul.

Corelația ? Cine nu gin- 
dește în teren nu-și poate 
pune in valoare cunoștințe
le tehnice. Adevăratul ju
cător, este dotat cu un dez
voltat simț de anticipație. El 
știe să aleagă momentul — 
cel mai prielnic — pentru 
efectuarea transmiterii, a 
atacului de deposedare, prin 
alunecare sau prin alt pro- 

etc. etc. Sint jucă- 
buni tehnicieni, care 

nu gindesc suficient in tim
pul jocului.

mai mare pe creșterea ele
mentelor tinere la nivelul 
categoriei C, in momentul 
de față loc de refugiu pen
tru jucătorii vîrstnici sau 
necorespunzători care au ac
tivat la A și la B. La ju
niori propun ca întrecerea 
rezervată lor să aibă aspect 
de performanță, in care scop 
campionatul să se organi
zeze după modelul diviziei A,

Și acum, in legătură cu 
întreruperile. Este un adevăr 
de necontestat faptul ci nu
mai un campionat desfășu
rat cu continuitate, ritmic, 
poate asigura echipelor noas
tre, jucătorilor noștri, o evo
luție normală. In ultimă a- 
naliză competiția este aceea 
care cerne... valoarea, 
că, atenție la greșelile 
vîrșite in trecut.

Ața
să-

de

cedeu 
tori,

1. Ce importanță acordați sistemului de joc ? Ce sistem 

preferați ? (De ce?)

2. Care dintre factori are ponderea cea mai mare

in pregătirea dv. ? Cum vedeți corelația dintre gindire și tehnică ?

3. Care este aportul dv. personal in pregătirea pentru campionat ?

4. Ce părere aveți in legătură cu sistemul competițional ? Ce modi-

ficări i s-ar putea aduce ? Ce credeți despre intreruperile dinaintea 

jocurilor internaționale ?

5. Cum vedeți relația club-jucător?

6. Care este punctul dv. de vedere in legătură cu transferările?

7. Ce părere aveți despre personalitatea in joc?

elastic, iar noi, 
avem mijlocași 
care se pot in- 
deosebit succes 

atac.
mine — Și, cred 
toți — factorul 
este tehnica.

5. In orice domeniu
activitate există o răspun
dere personală față de cali
tatea muncii prestate, bazată 
pe principiul cointeresării, 
in fotbal, aceasta se poate 
rezolva printr-un 
efectuat intre club 
tor, în care să fie 
atit drepturile, cit
gațiile. , _________

6. Problema transferărilor 
implică mai multe aspecte:
a) de relații intre cluburi;
b) de promovare a elemen
telor de perspectivă ; c) 
stabilitate a jucătorilor 
cluburi. Ea iși găsește o

contract, 
și jucă- 
stipulate 
ți obli-

de 
la 

re-

tor comun — din păcate la 
un nivel mediocru — ceea 
ce este o mare greșeală. In 
totală contradicție cu cele
lalte sectoare de activitate, 
in artă, de pildă, unde ele
mentele tinere, talentate, 
sint împinse spre școli supe
rioare. Important este ca fo
rul de specialitate, in cazul 
nostru F.R. Fotbal, să Știe 
ce vrea, iar cei care iau 
hotăririle să... răspundă,

7. Un jucător dovedește 
personalitate atunci cind 
face totul ca valoarea lui să 
crească, iar echipa lui să... 
ciștige.

r<s^gs> w| Mircea Rădulescu

in voie, să-și mani- 
personalitatea, să-și 
in valoare calitățile, 
acestea insă, in con-

lucra pentru 
inventivitate, 

îndatoririle 
de perfor-

/oo Motroc

3. Lucrez serios pentru 
menținerea calităților (de
tentă, alunecare) dar nu 
omit niciodată să sesizez 
antrenorilor „punctele mele 
nevralgice" (viteză insu
ficientă, lipsă de adresă la 
pasele lungi etc.). In acest 
scop, solicit un program 
pentru individualizare pe 
care mă străduiesc să-l în
deplinesc cu strictețe. In 
plus, fiind căpitanul echipei, 
caut să constitui un exemplu 
demn de urmat de toți cei
lalți coechipieri.

4. Mai întîi, o remarcă cu 
referire la modul de desfă
șurare a competițiilor cu 
caracter republican. La noi, 
din cauza climei, campiona
tul are o desfășurare dis
continuă, necesitînd două 
perioade pregătitoare. Mă 
gindesc că revenirea la for
mula primăvară-toamnă ar 
elimina unele neajunsuri.

In privința sistemului 
competițional sint pentru 
„piramidă”, dar cu accent

lingă echipele de catego
ria A.

Trecerea dintr-o catego
rie în alta (promovarea) 
să nu se facă prin baraj. 
O echipă de categoria B, 
ciștigătoare a campionatului, 
poate pierde un joc de ba
raj 
A 
să 
din 
rioare.

In legătură cu întrerupe
rile campionatului înaintea 
meciurilor internaționale: 
să nu fie mai mari de o 
săptămină pentru echipele 
care dau mai mult de doi 
jucători lotului reprezenta
tiv. Aceste formații vor 
putea amina etapa respec
tivă. Celelalte echipe vor 
juca etapa de campionat in 
mod normal, conform pro
gramării, eventual cu un de
calaj de o zi pentru a per
mite vizionarea meciului 
internațional.

5. Relația club-jucător 
după statutul profesionist 
înglobează unele principii, 
creează unele stări incompa
tibile cu modul nostru de 
viață. Sint de părere să se 
lase fotbaliștilor posibili
tatea de a-și făuri o mese
rie.
trebuie, insă, bine analizată 
de la caz la caz. Pentru ca 
jucătorul să poată fi recom
pensat sau constrins mate
rial proporțional cu valoa
rea, cu randamentul său, 
sint de părere ca întreg 
venitul acestuia să se afle 
sub controlul clubului. In
clusiv salariul.

Relația club-jucător trebu
ie să fie principială pentru 
ambele 
poate fi reînnoit periodic, 
iar clubul să fixeze, pri 
opinia antrenorilor, cadrul 
de perspectivă (cam ceea 
ce dorește de la jucător) 
plus regimul de viață. De 
partea cealaltă, jucătorul să 
precizeze condițiile optime 
necesare pentru activitatea 
sa. Aceste contracte să fii 
încheiate pe o perioadă de 
la trei ani in sus. Să exiști 
un for superior (neutru) 
care să judece litigiile ivit* 
prin nerespectarea contrac 
tului de către una din părți 
Contractul să fie elastic, dt 
la jucător la jucător.

6. Sint împotriva transfe 
rărilor, cu următoarele ex 
cepții :

— Stagiul militar (rein 
toarcerea L. echipa de und- 
a plecat);

— Studii (aceeași condi 
ție).

— De la categoria inferi 
oară la categoria 
(fiecare echipă să 
tul — anual — 
cători).

7. Personalitate 
aptitudini + dăruire, ințele 
gerea scopului întregii tai 
cariere de jucător. Persom 
litote = realizarea sarcinii» 
de joc, capacitate mare de < 
fort, capacitate de a atraț 
coechipierii in desfășurări 
unui joc bine orientat, ci 
pacitate de a lua unele a 
țiuni individuale pe con 
propriu și de a le fructific 
evitarea șablonismului et 
Jucătorii care vor să-și fo 
meze personalitate dau d 
vadă in tot
o

cu o echipă de categoria 
nemaiavind capacitatea 
se concentreze suficient 
cauza solicitărilor ante-

Această posibilitate

părți. Contractul

1. Sint împotriva unui sis
tem care să încorseteze pe 
jucători. De aceea opiniez 
pentru un sistem de joc în 
care fotbalistul să poată ac
ționa 
feste 
pună 
Toate
formitate cu citeva reguli 
fixate de antrenor.

2. In pregătirea mea, pe 
primul plan aș pune, cu 
un număr egal de procente, 
trei factori: pregătirea fi-

+ pregătirea tehnică 
pregătirea psihologică, 

o soco- 
importantă 
începătorii, 
cu un nu
de jocuri 

este nece- 
unor

nu pot executa; b) nu gîn- 
desc, nu pot să execute; c) 
care gindesc bine ți pot să 
și execute. Firește, jucătorii 
ideali sint cei din grupa c, 
aceștia puțind 
creație, pentru

3. Pe scurt, 
unui fotbalist
manță ar fi următoarele: 
să respecte cu strictețe re
gimul de antrenament, re
gimul de viață impus de 
conducerea tehnică a echi
pei ; să vină cu propuneri 
concrete referitoare la îm
bunătățirea randamentului 
său.

4. Diferența de valoare 
dintre unele echipe de ca
tegoria 
tegoria 
Aceeași 
bilă si 
tegorii.
eu, este necesar un sistem 
competițional care să cu
prindă IN CADRUL UNEI 
SINGURE SERII toate e- 
chipele de valoarea catego
riei respective. In acest sens 
sint pentru: 16—18 echipe 
in categoria A; 16—18 e- 
chipe in categoria B>" 16— 
18 echipe de rezerve pe

superioar 
aibă dres 
la doi )n

zică 
+ 
Pregătirea tactică 
tesc a fi foarte 
in munca cu 
Pentru jucătorii 
măr 
„in 
sară 
noutăți tactice.

Procedeele tehnice de 
bază și specifice postului 
(compartimentului) trebuie 
perfecționate, automatizate, 
fără nicț o ezitare. In acest 
fel jucătorul poate să răs
pundă pozitiv gindirii sale 
in timpul jocului, 
aceasta, consider 
trei categorii de 
a) care gindesc

talen

imposibile) 1 Puțini, foarte 
puțini. Iată de ce condițio
nez progresele efectuate la 
capitolul tehnică de dezvol
tarea gindirii în joc, exe
cuțiile tehnice de... 
lor tactic.

1. După părerea 
temui de joc cel 
cient este acela 
potrivește echipei, 
cărui principii și sarcini pot 
fi 
care 
respectivă. Cu 
fotbaliștii sint 
fac sistemul.

Sistemul pe 
fer ? Cel cu patru fundași, 
îl numesc eu, adoptat de e- 
chipa mea. Este foarte po
trivit cu calitățile jucători
lor. Fundașii Rapidului au 
o bună mobilitate, detentă, 
viteză de reacție, fapt care 
le permite să se sprijine 
reciproc in situațiile critice.

2. Pentru oricare dintre
fotbaliștii români (al căror 
specific este gabaritul me
diu), deci și pentru mine, 
tehnica trebuie să constituie 
factorul nr. 1 in pregătire. 
In condițiile unei tehnici 
bine puse la punct efortul 
este mai mic, posibilitățile 
de rezolvare a diferitelor 
faze cresc. Ciți dintre jucă
torii noștri de azi rezolvă 
situațiile de finalizare în 
condiții de dificultate (tras 
la poartă cu capul din plon
jon, peste cap — .foarfe
că", tras la poartă din să- noi (adversar, teren, specta- 
ritură, din unghiuri așa-zis tor).

mea, sis- 
mai efi- 

care se... 
acela ale

jucătorii 
formația

rezolvate de 
alcătuiesc 

alte cuvinte, 
aceia care

care-l pre-

scopul

echipă 
la res-

3. Aportul meu in 
nu se limitează doar 
pectarea sarcinilor de joc. 
Faptul că fac parte din 
formația campioană mă în
deamnă să mă pregătesc cu 
și mai multă conștiinciozi
tate. Sint convins că atin
gerea marilor performanțe 
se face numai cu prețul 
multor renunțări. Aș mai 
vrea să adaug, la acest 
punct, că, in tot timpul ca
rierei mele de jucător, am 
legat comportarea in teren 
de respectul pe care-l dato
răm spectatorului din tri
bună.

4. Referitor la activitatea 
competițională, părerea mea 
este că actualul sistem de 
desfășurare a campionatului 
este depășit. In sensul că, 
deși se întinde pe o peri
oadă prea mare de timp, 
se joacă mult prea puțin. Se 
omite principiul de bază că 
jocul de fotbal se învață... 
jucînd; in condiții mereu

mai mare 
picioare" 
doar însușirea

A și unele din ca
ld este foarte mică, 
situație este vala- 

pentru celelalte ca- 
De aceea, apreciez

Legat de 
că există 
jucători : 

bine, dar

voință de
ceea ce fac < 
fier.

realizată deAnchetă
G. NICOL.AEȘGU

Am aflat, vă informăm
- MOTOR ZWICKAU 
(0-1)

CONSTANȚA, 27 (prin telefon). — Par
tida amicală internațională dintre formația 
locală și echipa Motor Zwickau (câștigă
toarea Cupei R.D.G.) a plăcut celor peste 
5 000 de spectatori. Oaspeții au 
bine, au contraatacat periculos, 
folosit toți componenții lotului, 
vedea nivelul lor de pregătire, 
au fost marcate de Henschel 
Jura (min. 62) pentru Motor 
lancu (min. 50) și Zamfir (min.

FARUL CONSTANTA
2-2

BucFarul. A arbitrat C. Bărbulescu — 
rești.

în deschidere, Portul Constanța a 
cut Marina Mangalia (campionatul 
nai) cu scorul de 4—1 (2—0).

C. POPA — coresp. princiț
jucat mai
Farul a 
pentru a

Golurile
(min. 35),
Zwickau, ......... .........

87) pentru se va chema VIITORUL FIENI.

• TREI ECHIPE AU ANUNȚAT SCHI 
BAREA NUMELUI : Metalurgistul Bu< 
rești va activa în viitor sub numele 
METALUL, Clujeana (prin fuziune) se 
numi C.F.R. CLUJ, și Electrica Fieni ( 
prin fuziune cu Cimentul din localita 
__ _ l/IITnDIlI T3TPMT



Echipa de polo a României
i ciștigat turneul de la Varna
VARNA, 27 (prin telefon). In ul- 

ma zi a întrecerilor turneului int'er- 
ițional de polo din localitate, re- 
•ezentativa României a întîlnit for- 
ația secundă a Bulgariei. Pe linia 
mportărilor precedente, sportivii 
mâni an obținut și de data aceasta 
victorie facilă cu scorul de 6—1 
—0. 1—0. 2—1, 2—0), ocupînd 
tfel primul loc în clasament.
Poloîștii noștri au atacat continuu 
dacă nu s-ar fi pripit în unele 

ze de finalizare, scorul putea fi 
alt mai mare. Cele 7 goluri au fost 
irea te de Grințescu, Zahan, Gher- 
inov (Bulgaria B), Kroner. C.uli- 
uc, Novac și din nou Grințescu.

Am aliniat formația : Mure șan — 
Zahan, Grințescu, Szabo, Culineac, 
Kroner, Mărculescu, Novac, Blajec, 
Firoiii.

în ultimul meci al turneului, e- 
cliipa R.D. Germane a obținut o vic
torie foarte dificilă în fata Bulga
riei : 4-3 (2-0, 1—1, 0-0. 1-2). 
Condusă cu 3—0, echipa gazdă a 
avut o revenire puternică și a fost 
chiar la un pas de a egala. Partida 
a fost bine condusă de N. Nico- 
laescu (România).

Clasamentul final al turneului : 1. 
ROMÂNIA 6 p. 2. R.D. Germană 
4 p, 3. Bulgaria 2 p, 4. Bulgaria (B) 
o p.

Trimisul nostru special la Moscova 
VALERIU CHIOSE, transmite

SPARTACHIADA 
SUB SEMNUL SURPRIZELOR

ampionatul mondial universitar de sah
PRAGA 27 (Agerpres). — In 
nda a 7-a a turneului final al 
mpionatului mondial universitar 
șah pe echipe de la Harrachov, 

hipa României a întilnit selec
tata Danemarcei. Șahiștii ro- 
ini conduc cu 2—1, o partidă 
nd întreruptă.

Ultima Dartidă întreruptă din 
Unirea România — Cehoslova- 
i (runda a 5-a) a fost cîstiaată 
echipa noastră, astfel că scorul 
al al întîlnirii este de 4—0 în 
zoarea șahiștilor români.
Alte rezultate din runda a 7-a : 
hoslovacia — R. D. Germană 
?—l1/2 ; Iugoslavia — Anglia 
-31/2 ; S.U.A. — Bulgaria 1—0 
; U.R.S.S. — Suedia 3—0 (1).

In urma acestor rezultate, cla
samentul este următorul : 1.
U.R.S.S. 18 puncte (1); 2. S.U.A. 
151/? puncte |3) ,• 3. Anglia 151/, 
puncte ; 4—5. Cehoslovacia, R. D. 
Germană 15 puncte; 6. România 
14 puncte (1).

★
La Amsterdam este în plină 

desfășurare un turneu internatio
nal de șah la care participă o 
serie de mari maeștri și maeștri 
din Europa, printre care și maes
trul român Theodor Ghițescu.

După opt runde, Theodor Ghi- 
țescu totalizează 3l/? puncte și 
se află pe locul al șaptelea. 
In clasament conduce marele 
maestru maghiar Portisch cu ă’/z 
puncte (1).

Deși deschiderea oficială a Sparta
chiadei Popoarelor U.R.S.S. este pro
gramată pentru vineri, de aproape trei 
suptă mi ni Moscova se află sub „zo
dia'1 sportului.

La 9 iulie apele lacului Ilimki au 
fost învolburate de primele lovituri 
de padelă și pagae; trei zile mai 
tîrziu au intrat în întrecere voleiba
liștii ; iar la 14 iulie au început 
riile preliminare ale turneului 
baschet. Treptat, Spartachiada a pus 
stăpînire pe stadioane, ca și pe 
lelal te baze sportive, cartierul gene
ral rămînînd însă marele parc de 
sport de la î.ujriiki.

★
Desfășurată după modelul progra-'" 

mului j.0., Spartachiada este de fapt 
o repetiție generală pentru marea 
confruntare din Mexic. în aceste zile 
se formează osatura echipei care 
peste 14 luni va evolua in întrece
rea sportivă supremă, peste Ocean.

Bineînțeles, prima întrebare pe care 
am pus-o gazdelor mele la sosirea 
în Moscova a fost:

— Ce lucruri interesante au ară
tat întrecerile de pînă acum ale 
Spartachiadei ?

Și am aflat foarte multe. Astfel, - 
se vorbește despre apariția unei poi 
„stele* pe firmamentul sporturilor 
nautice din U.R.S.S. Competițiile de 
canoe au consacrat un nou nume in . 
această ramură sportivă atît de 
dură: pe reprezentantul R.S.S. Mol
dovenești, N. Prokupeț. Acest 
nior din Chișinău și-a 
(nici mai mult nici mai puțin) 
cîștige atnbele 
si 10 000 m. 
marii maeștri

Sub semnul 
loase de situații s-a desfășurat 
turneul de baschet. Marea favorită, 
selecționata Moscovei, avi nd în for
mație nu mai puțin de 6 jucători din

se
rie

ce-

J«- 
„tngăduit“ 

tă 
prolte de canoe, 1000 
tnvingindu-i pe 
ai pagaei. 
răsturnărilor spectacu- 

ii

toii

rază din întîlnirea echipelor de volei ale 
Ucrainei și Kazalislanului

Foto: TASS

echipa U.R.S.S., campioană 
mondială, a pierdut 
preliminarii în fa fa 
tuaniei (41—60) care 
paradoxal — nu dispune 
de nici un pivot mai înalt 
de 2 metri ’ în turneul fi
nal, moscoviții au fost sur
clasați de baschetbaliștii 
ucraineni: 45—73. Aceș
tia din urmă au devenit 
campioni ai Spartachiadei.

O siruațîe asemănătoa
re la volei. Formația Mos
covei, care se confundă cu 
echipa U.R.S.S., campioană 
olimpică la Tokio, a ple
cat steagul in fața repre
zentativei Ucrainei. Specia
liștii afirmă că învinșii plă
tesc un tribut datorat mai 
de mult focului șablon, 
exclusiv in forță. căruia 
i-au rămas cu perseverență, 
credincioși. Se spune, pe de 
altă parte, că echipa Moscovei ar ii 
jucat din cale afară de slab in par
tida decisivă. Dar, nu-i mai puțin a- 
devărat că deseori o echipă joacă 
foarte slab și pentru motivul că... 
cealaltă joacă foarte bine. $i astfel, 
după mai mult de un deceniu, U- 
eraina cucerește supremația în vo
leiul sovietic.

în sfîrșit, surprizele n-au ocolit 
nici întrecerile de șah. Eroul primei 
zile a fost liderul echipei turkmene, 
Kudreașov. care l-a învins (pe cine 
credeți?) pe Tigran Petrosian, de- 
monstrind că și în acest joc o ie
rarhie statornicită de ani și ani este, 
la urma urmei, relativă.

ȘTIRI • REZULTATE

Probleme actuale ale gimnasticii in dezbaterea Congresului F. I. G.
INTERVIU CU ANTRENORUL FEDERAL PROF NICOLAE VIERU

JOCURILE PANAMERICANE: 
In cadrul întrecerilor de natație. 
care se 
au fost 
rezultate 
și două

Primul
fost obținut de inotătoarea ca
nadiană Elaine Tanner, 
in proba de 200 m 
a fost cronometrată cu 
(v. r 2:26.4, Karen Muir — 
blica Sud-Africană). Mark 
(S.U.A.) a stabilit un nou record 
mondial în proba de 200 m flu
ture cu performanta de 2:06.4 
(v. r. 2:06,6, Kevin Berry — Aus
tralia).

Alte rezultate: baschet mascu
lin : S.U.A. — Peru 93-37 (46-24) ; 
Brazilia — Canada 102-89 (49-38) ; 
volei masculin : S.U.A. — Argen
tina 15—3, 15—4, 15—6.

desfășoară la Winnipeq. 
înregistrate o serie de 
de valoare, printre care 
noi recorduri mondiale, 

record mondial a

care 
spate 
2:24,4 
Repu- 
Spitz

Recent, s-a desfășurat la Varșovia ce! de-al 46-lea Congres al 
leratiei internaționale de gimnastică, manifestare la care țara 
isfră a fost reprezentată de CONF. ADINA STROESCU, vicepre- 
linte al Federației române de gimnastică, și PROF. NICOLAE 
RU, antrenor federal. La întoarcerea în țară, l-am rugat pe prof. 
:olae Vieru să ne relateze cele mai interesante probleme dezbătute 
cadrul forului internațional al gimnasticii.

- ÎN CE MĂSURA DEZBATF- 
,E DIN CADRUL PLENAREI 
NGRESUI.UI ȘI CELE DIN 
MISII S-AU REFERIT LA 
DBLFMELE ARBITRAJULUI, 
ÎT DE DISCUTATE ÎN ULTI- 
TL TIMP: CE ANUME S-A 
îCONIZAT ÎN ACEASTA DI- 
2ȚIE ?
- Se poate spune că arbitra- 

cu multiplele sale aspecte,
constituit un important punct 
discuții, atît în plenarele Con
sulul, cit și în ședințele corni
er tehnice ale F.I.G. Si lucrul 
» cu totul firesc, deoarece în 
mii ani problemele de arbitraj 
dat loc la discuții aprinse, 
umbrit chiar unele competiții 
i parțialitatea unora dintre cei 
mâți să aprecieze evoluțiile 
rtivilor. Forul international a 

sensibil la numeroasele pro- 
eri formulate de federațiile 
onale si a adoptat măsuri 
R-eastă direcție. Astfel, s-a sta- 

că, în viitor, la orice con- 
: international (juniori, tine- 
echipe B sau A) este obli- 

>rie prezenta unui arbitru prin- 
1 neutru, stabilit de țările în 
?ă, dar confirmat si de Fede-
i internațională.
ii discuții a suscitat arbitrajul 
inin. Apreciindu-se că la acest 
toi există serioase neajunsuri, 
sensul că competenta și ca- 
area arbitrelor nu sînt întot- 
îna la nivelul cerut, s-a hotă- 
organizarea unor cursuri de 
ializare pentru arbitrele in- 
ationale, pe grupe de limbi, 
cui să precizez că cele două 
re românce care au partici- 
în anul 1964 la cursul de la 

Zurich și. apoi, au arbitrat la 
campionatele mondiale de la Dort
mund (Adina Stroescu) si C.E. 
de la Amsterdam (Maria lonescu) 
s-au bucurat de aprecieri foarte 
bune, fiind desemnate ca arbitre 
experte pentru cursul de specia
lizare a arbitrelor din țările la
tine.

— CTND VOR FT INAUGURA
TE ACFSTF CURSURI PENTRU 
RIDICAREA NIVELULUI PROFE
SIONAL AL ARBITRELOR?

— Primul curs internațional 
(atît pentru arbitre, cit și pen
tru arbitri) va avea loc anul 
viitor, la Roma. înaintea Congre
sului F.I.G. programat în capi
tala Italiei.

— S-A PRECONIZAT CEVA ÎN 
ACEST SENS ȘI PENTRU AN
TRENORI ?

—: Da, prima acțiune de acest 
fel a și avut loc, la Varșovia, 
în zilele premergătoare Congre
sului F.I.G., bucurîndu-se de 
mult succes, si este prevăzut ca 
si în viitor să aibă loc cursuri 
de perfecționare pentru antrenori.

— DEZBATERILE DIN CON
GRESUL F.I.G. NU S-AU REFE
RIT SI LA PROBLEME METO
DICE ?

— Ba da. s-au referit șl este 
Interesant de subliniat că au fost 
abordate unele aspecte foarte 
importante ale gimnasticii. Ast
fel, s-a propus ca F.I.G. să coor
doneze mai bine calendarul com
petițiilor internaționale de mare 
anvergură, în așa măsură încît 
să fie respectate perioadele de 
pregătire a gimnaștilor; s-a dis
cutat, de asemenea, problema re 
ducerii timpului de desfășurare a 

concursurilor, pentru ca ele să 
nu mai fie obositoare nici pentru 
concurenti si nici pentru specta
tori • în scopul dinamizării între
cerilor, s-a luat în discuție șt 
necesitatea stabilirii unei distan
te fixe între mînerele calului, 
deoarece, după cum se știe, în 
prezent gimnaștii și le reglează 
după propria dorință.

— CE ALTE ASPECTE INTE
RESANTE CREDEȚI CA MAI PU
TEȚI COMUNICA CITITORILOR 
NOȘTRI ?

— Pe lingă Comisia tehnică fe
minina a F.I.G, a luat naștere o 
subcomisie pentru gimnastica 
artistică s-a stabilit și locul de 
desfășurare a unor importante 

ÎN MECIUL DE BOX DINTRE ECHIPELÎ DE TINERET

ROMÂN IA-ITALIA: 10-10
(PRIN TELEX, DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

Un mare număr de spectatori au asistat miercuri seara 
la inaugurarea sălii „Palazzetto dello sport** din Cecina, 
inaugurare făcută cu ocazia întîlnirii internaționale de 
box dintre reprezentativele de tineret ale Italiei și Ro
mâniei. Întîlnirea a avut o deosebită importanță pentru 
boxerii italieni, constituind un examen în vederea partici
pării la Olimpiada din Mexic.

Prima întîlnire a pus față în față pe „cocoșii** Nedel- 
cea (România) și Avis (Italia). A fost un meci foarte 
frumos, terminat cu victoria la punct'e a pugilistului ro
mân. Publicul n-a fost de acord cu decizia. întrucît Avis 
s-a arătat mai tehnic și mai precis în lovituri. Arbitrii 
însă au dat cîștig de cauză lui Nedelcea pentru plusul 
de agresivitate manifestat pe parcursul celor trei reprize. 
Au urcat apoi în ring Dobrescu și Montagner (cat pană). 
Și această întîlnire a fost pasionantă, mai ales în ceea 
ce privește combativitatea celor doi adversari, care au 
schimbat multe lovituri dure, astfel încît la sfîrșîtul re
prizei a doua ambii sportivi erau extenuați. Montagner 
s-a dovedit adesea eficace, datorită loviturilor de stînga, 
care au desfăcut garda adversarului. Totuși, Dobrescu a 
ciștigat la puncte.

Cea de a treia intilnîre a reuniunii a avut Ioc între Ene

ÎN ITALIA)
și Casella. Meciul nu a fost spectaculos, ambii boxeri 
acționînd timorat. Ene a avut de înfruntat un boxer deo
sebit de tenace, pe care l-a depășit totuși. Publicul a ma
nifestat, de aceea. împotriva deciziei, care l*a frustrat pe 
român de victorie. în seinn de simpatie, Ene a fost pur
tat pe brațe prin sală pînă la ieșire de cîțiva spectatori.

Celelalte întîlniri au fost echilibrate, în afară de cea 
dintre mijlociii Ivan și Rivolta. în care Ivan a obtinut o 
victorie clară prin abandon dictat de arbitru în repriza 
a doua.

Iată rezultatele: muscă: Milazzo (Italia) b.p. Nicolau 
(România); cocoș: Nedelcea b.p. Avis; pană: Dobrescu 
b.p. Montagner; sem/u>oor5.: Casella b.p, Ene; ușoară: 
Silberman (România) b.p. Lai (Italia): semimijlocie: Di 
lori (Italia) b.p. Cocîrlea (România); mijlocie mică; Ben- 
tini (Italia) b.p. Călin (România); mijlocie: Ivan b. ab. II 
Rivolta ; semigrea: Iancu (România) b.p. Traversam 
(Italia): grea: Mastrantonio (Italia) b.p. Sănătescu
(România).

Au arbitrat Molescu și Ciucă (România), Checchi și 
Sacchetti (Italia). Următoarea întîlnire va avea Ioc la

CESARE TRENTINI

competiții internaționale din 1969: 
campionatele mondiale de gim
nastică artistică — la Varna. în 
R. P. Bulgaria,- campionatele eu
ropene de gimnastică sportivă în 
Suedia (feminin) și Polonia (mas
culin) ; în fine, să menționez că 
organizatorii întrecerilor de gim
nastică din cadrul J.O. din 1968 
și ai C.M. din 1970 au prezentat 
informări în legătură cu stadiul 
pregătirilor, subliniind că vor fi 
asigurate toate condițiile ca gim
naștii să obțină rezultate bune.

Interviu consemnat de 
CONSTANTIN MACOVEI

FOTBAL : Selecționata olimpică 
a R. D. Germane — selecționata 
orașului Lulea (Suedia) 8—1 
(4—0); Chemie Halle — Gabrovo 
(R.P.B.) 1—0 (1—0); în campio
natul U.R.S.S.: Torpedo Mosco- 
va — Kairat. Alma Ata 1—3, Ze
nit Leningrad — Cernomoret 
Odessa 4—1. Lokomotiv Mosco
va — Pahtakor Tașkent 1—1 ,- 
Racing Buenos Aires — Univer- 
sitario Lima (semifinalele «Cupei 
Americii de Sud') 2—I; la 25 
august la New York este pro
gramat meciul Santos — Inter- 
nazionale Milano.
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