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ÎNAINTE 
$1 DUPĂ 
CIIALLENGE POUND 
Secvențe din participarea României la fazele 
decisive al „Cupei Davis" 1969, discutate 
cu prof. ALEXANDRU LĂZĂRESCU, 

secretarul F.R.T.

ASTĂ-SEARĂ, ÎN RINGUL DE LA DINAMO

PRIMA SELECȚIE
ÎN VEDEREA 
BALCANIADEI DE BOX

După cum se știe, întrece
rile Balcaniadei de box vor 
avea loc, peste puțin timp, la 
Galați. Sportivii români, care 
au intrat în vederile selecțio
nerilor, se află în pregătire 
Încă din luna iulie. De citeva 
zile, boxerii din lotul național 
au fost convocați la Snagov, 
unde, sub conducerea antre
norilor Ion Popa, Titi Dumi
trescu și Lucian Popescu, se 
antrenează de zor. Sportivii de 
la Steaua se pregătesc la club, 
sub supravegherea antrenori
lor Ion Chiriac și Marcu Spa- 
kov.

In lot au apărut citeva nou
tăți. Medaliații cu aur și ar
gint C. Ciucă și I. Monea nn 
vor participa la Balcaniadă, 
fiind reținuți de examene. C. 
Cuțov a renunțat la categoria 
semiușoară și a trecut la cea 
imediat superioară. La mijlo
cie au revenit Gh. Chivăr si 
AL Nâatac care, alături de 
H. Stumpf, candidează la *i- 
tularizare. La muscă. V. Ivan 
și C. Gruiescu vor trebui să 
confirme speranțele care se 
pun in ei.

Astă-seară» selecționabilii 
vor urca in ring, intr-o gală 

i mult așteptată. Vor evolua și 
■ doi dintre eei patru campioni 
| europeni : Dumitrescu și Cuțov. 
' Reuniunea va avea loc pe sta

dionul Dinamo eu următurul 
program, in tare toate me
ciurile pot constitui adevărato 
capete de afiș : can semtmus-

0 INIȚIA TIVĂ CARE NU TREBUIE ABANDONATĂ

In zbc- deasupra pistei și apo: printre slalomul din spatele porților de fotbal, pentru ca — 
in final — să fie încercată la maximum forța motoarelor. Torul — ceva din frumusețea și 

spectaculozitatea motociclismului Foto i N. DRAGOȘ

ci : Aurel Mihai — Marin Lu- 
mezeanu, cat. muscă : Vasile 
Ivaa — Constantin Gruiescu, 
cat. cocoș : Aurel Dumitrescu 
— Pavel Nedelcea, cat. pană : 
Nicolae Giju — Vasile Brătie 
și Ghecrghe Pușcaș - Con
stantia Staaef, cat. semiușoară : 
Paul Dobrescu — Costică

i
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Momentul lui 2—1, la Wimbledon... Epuizați de efort, dar feri
ciți de a fi obținut victoria în fața dublului englez, llie 
Năstase și Ion Țiriac ies de pe teren, felicitîndu-se reciproc.

(Continuare în pag. a 2-a)

(
Secretarul Federației române 

de tenis este, in aceste zile, 
ceea ce se cheamă „un om foar
te ocupat". Și e firesc să fie 
așa. Abia întors de la Wimble
don, el a trebuit să se îngri
jească de trimiterea peste Ocean 
a echipei naționale, pentru un 
prim contact cu viitorii noștri 
adversari din finala „Cupei Da
vis". Ieri, în zorii zilei, cei 4 
echipieri ai României luau avio
nul de New York. In timp ce, 
pe salba terenurilor de zgură 
roșie de la Progresul și Centrul 
de antrenament, cîteva zeci de 
tenismani încep disputa pentru 
titlurile de campioni ai țării. 
S-a dat startul în finale.

Iată cîteva motive pentru a-l 
găsi pe prof. Alexandru Lăză- 
rescu, interlocutorul nostru in 
scurtul interviu ce urmează, cu 
o adevărată fobie a telefoane
lor și întrebărilor de tot felul. 
Vn mărunt obstacol pe care, cu 
bunăvoințe reunite, l-am traver
sat cu succes, declanșind pe loc 
mecanismul chestionarului, pe 
teme de actualitate în tenis.

— Am condus, împreună, la 
avion, pe tenismanii naționalei

Foto : ASSOCIATED PRESS

in drum spre Statei» Unite. Ași 
putea să ne impărtășifi, in cite- 
va pilncte de reper calendaristi
ce, care vor fi etapele călătoriei 
lor pe tărim american ?

— Cel mai apropiat obiectiv
— spune secretarul F.R.T. — 
este turneul „open” de la Forest 
Hills, primul la care sint pre- 
zenți reprezentanții României. 
Faptul este demn de reținut, 
fiind vorba de una din probele 
clasice ale tenisului mondial, la 
care noi n-am avut pină acum 
acces. După Forest Hills, echi
pa merge direct la Cleveland, 
gazda challenge-round-ului. Fa
cem, acolo, antrenamente de 
acomodare, in vederea finalei, 
care începe — după cum se știe
— vineri 19 septembrie. In 
fine, după aceasta, jucătorii 
noștri sint invitați la trei tur
nee in diferite orașe americane, 
primul fiind programat la Las 
Vegas. întoarcerea in țară este

Radu VOIA

Citiți ln pag. a 2-a
ACTIVITATEA SPORTI
VA DE MASĂ — UN 
FENOMEN DINAMIC 

do MIHAIL ROB
Șeful Comisiei peniru prc- 
t.emde de spor*, a Cu

bului Central al UGSR

văzut de AL. CLEXCTC

Bumb, cat. ușoară : Calistrat 
Chiot - Ian Dinu, cat. semi- 
mijkxde : Victor Silbermaa - 
Arpad Majai, cat. m.;.oce 
mică: lan Gyorftî — Alexan
dru Matins. eat. mijlocie: 
Gbeorgbe Chîvir - Ion Oitea- 
nu și Alee Năstae - Horst 
Stumpf. (P. L)

Flecanea Progresului din di
vizia A ă lăsat bucureștemlor, 
prmne altele, golul cuplajelor 
— eu farmecul și imprevizibi
lul loc. Dar. tot răul spre

Dumimcă. pe stadionul ,23 
August”, spectatorii care nu 
s-au speriat de caniculă, au 
avat pr_e;ul să urmărească un 
.-.teresant ț» — am ițainf — 
mediî program sportiv, pină 
c.hd Pz_-ioa trimitea prunul 
șut ia poarta lui Gorr.îa și 
chiar pica in acel minut SO 
oare cor st.-; tea scorul surpri
ză in meciul Steaua—V.T A.!

A fost extrem de plăcut și — 
am dor. — utd pentru populari
tatea unor sporturi. Mai in- 
tii. evoluția aerootodeiiștilor. 
care nu fee simțeau, citușî de 
puțm, străini pe marele stadion 
bcxureștean. știind, probabil, că 
demonstrația lor va cuceri publi
cul — așa cum, de altfel, s-a și 
ictimplat. Cîteva mii de oameni

au făcut apoi cunoștință cu 
judo, sportul care-și croiește 
neașteptat de repede drumul 
spre o largă popularitate. Poa
te că cel mai mult a plăcut 
demonstrația de auto-apărare 
a fetelor, dar cert eete că tri
bunele s-au convins, dumini
că. de faptul că aceet 6port nu 
este o modă ! în stirșit. gim
nastică. Amatorii de sport sint 
foarte rar răsfățați cu aseme
nea întreceri, fie chiar de
monstrative, așa incit „repri
za" s-a bucurat de mare suc
ces, mai ales in finalul ei in
genios realizat.

Apoi, rugby. Un rugby de 
calitate, rafinat, modem, cum 
am dori să vedem cit mai des. 
De fapt, tot o demonstrație și 
tot o pledoarie pentru sport. 

Secvențele următoare : în
treceri atletice cu „miză” (pe 
cind și mult așteptatele ten
tative de record ?). ciclism, cu 
surpriza eliminării favoriților 
și, apoi, cu mult zgomot

I
i

I

DUPĂ ETAPA A 2-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL

SA NU TRAGEM CONCLUZII PRIPITE...
ln fotbalul nostru cel de 

toate zilele, dominat încă, 
printre altele, de producția 
de concluzii (oricare ar fi 
premisele și oricît ar fi ele 
de subțiri), o etapă ca aceea 
de duminică ar putea fi folo
sită ca o mină de aur pen
tru maxime și cugetări ba
zate pe „realități obiective"...

Nu vom trage concluzii, 
pentru că sintem abia la eta
pa a doua, pentru că 180 de

SESIUNE 
INTERNAȚIONALĂ 

LA SNAGOV
Astăzi încep, la Snagov, lu

crările sesiunii Comisiei in
ternaționale de terminologie 
din cadrul Biroului de infor
mare și documentare al Con
siliului Internațional de Edu
cație Fizică și Sport de pe 
lingă UNESCO.

La ședință participă specia
liști din Austria, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, Republica 
Democrată Germană, Republi
ca Federală a Germaniei, Ita
lia, Iugoslavia, Polonia, Spa
nia și din țara noastră.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
sînt înscriși termenii de bază 
ai teoriei educației fizice și 
sportului și familia termenu
lui „antrenament". Cu acest 
prilej, se va aborda și pro
blema tezaurului național și 
internațional al termenilor cu 
care se operează în domeniul 
nostru în vederea perfecțio
nării sistemului de informare 
și documentare.

In felul acesta se urmărește, 
pe lîngă fundamentarea ști
ințifică a terminologiei educa
ției fizice și sportului, și înțe
legerea ei unitară în lumea 
specialiștilor.

minute sînt insuficiente (de 
obicei) pentru a caracteriza 
temeinic o echipă, pentru că 
„simptcmele" prezentate pină 
acum de 15 din cele 16 com
batante sînt, cu cîteva ex
cepții, ambigue.

Ce echipe s-au confirmat 
total — sau aproape — în 
această a doua etapă, raportîn- 
du-le evoluția de duminică 
la jocul lor de debut ? După 
părerea noastră, doar F. C. 
Argeș, U.T.A., Crișul și A.S.A.

F.C. Argeș a 
„bomba" sa din 
cut, arătînd că 
deosebite, dar 
este mai nimerit 
o victorie în alt oraș (cu o 
adversară de alt calibru) pen
tru a aprecia mai fidel forța 
reală a team-ului lui Teașcă.

Fără să strălucească, echi
pa arădeană S-A JUCAT in 
repriza a doua cu deținătoa
rea „Cupei", de-a dreptul ri
dicolă pe linia D. Nicolae-Mi- 
răuță-Cristache. Oricît am fi 
de complezenți cu campionii, 
nu putem să le considerăm 
un. test serios meciul de du
minică, pe Steaua puțind s-o 
intîlnești într-o ipostază ase
mănătoare o dată la trei ani. 
Sau mai știi...

Crișul și A.S.A. nu mai pot 
invoca clasica teză a acciden
tului din etapa inaugurală. 
In condițiile favorabile de 
ACASĂ, au arătat că la ora 
asta POT destul de puțin.

La aceste patru echipe, 
SEMNELE — repetîndu-se în 
două etape — vorbesc mai 
clar.

Poate că și „U“ prezintă o 
stare de cristalizare mai a- 
vansată. Rămîne de văzut.

Cine ar putea, însă, să pre
zinte acum judecăți-garanție

(favorabile sau nefavorabile) 
in ce le privește pe Univer
sitatea Craiova, Dinamo 
București, Farul, Steagul roșu, 
Jiul, C.F.R. Cluj-, ca să nu 

, mai vorbim de Steaua sau
Politehnica Iași ?...

Apteciind-o ca o etapă fa
vorabilă sută la sută... con
cursurilor Pronosport, deva
lorizate adeseori de acel ce
nușiu „1“ solist, sintem obli
gați să interpretăm cele trei 
victorii în deplasare și ca un

semn favorabil cavalerilor flu
ierului, care încep să fie... ca
valeri cu valoarea fotbalului 
și nu numai cu cei care-i aș
teaptă in gară în ziua meciu
rilor.

Au înțeles, care, acești oa
meni, pe care îi respectăm, 
și vrem sâ-i respectăm, ce 
rol important au în opera de 
consolidare a fotbalului ro
mânesc ?

Marius POPESCU
confirmat și 
returul tre- 
are potențe 
credem că 
să așteptăm

FESTIVALUL Șl CONCURSUL 
DE FOLCLOR

Astă-seară, la ora 19.30, 
stadionul Republicii, are 
deschiderea oficiala a primu
lui Festival și concurs inter
național de folclor — România 
1969.

Participă ansambluri din 17

pe 
loc

ROMÂNIA 1969
țări care, timp de 8 zile, își vor 
disputa, în diferite localități 
ale țârii — București, stațiu
nile de pe litoral și Valea 
Prahovei, Sibiu, Făgăraș, Pi
tești, Giurgiu, Ploiești — pre
miile primei ediții a Festiva- . 
lului și concursului de folclor.

A. URZICA L-A ÎNVINS PE KAPLAN
STOCKHOLM, 25 (Agerpres). 

în runda a 7-a a turneului fi
nal al campionatului mondial 
de șah pentru juniori de la 
Stockholm, reprezentantul Ro
mâniei, Aurel Urzică, a obți
nut o frumoasă victorie la por- 
toricanul Kaplan, unul din fa- 
voriții competiției. Alte re
zultate : Karpov (U.R.S.S.) — 
Vogt (R.D. Germană) 1—0;

Vujacici (Iugoslavia) — Nfckay 
(Scoția) 1—0 ; Andersson (Sue
dia) — Castro (Columbia) 1—0; 
Adorjan (Ungaria) — Diaz 
(Cuba) remiză ; Neckar (Ce
hoslovacia) — Juhnke (R.F. a 
Germaniei) întreruptă. In cla
sament conduce Karpov cu 7 
puncte, urmat de Urzică și A- 
dorjan cu cîte 4>/2. Vujacici 
are 3V2, iar Neckar 3 (1) p.

Mat frumoasă ca orictnd, parada sporti
vilor Capitalei la această sărbătorire jubi
liară a Zilei de 23 August a purtat am
prenta hotâririi nestrămutate a tineretului 
de a înfăptui integral politica partidului 
nostru, sarcinile trasate de cel de-al X-lea 
Congres, menite să poarte România pe cele 
mai înalte culmi ale progresului și 
zației.

Felicitări celor care au interpretat 
pregătit minunatul program din Piața 
torilor.

ci vili-

și au 
Avia-

CAMPIONATELE EUROPENE

și, mai ales, cu mult praf, toc
mai cind fotbaliștii iși fă
ceau. .. încălzirea, motoci- 
clism. Iar în pauză — o probă 
de călărie obstacole, mult a- 
plaudată de spectatori.

Felicitări organizatorilor 
pentru acest bogat program 
sportiv 1 Poate că, prea con
sistent, el a trebuit să se des
fășoare pe nerăsuflate - și 
tot a dus la întîrzierea meciu
lui de fotbal — dar să reținem 
și să consemnăm ceea ce a fost 
bun. In orice caz, ni se pare o 
rezolvare fericită a timpului 
dinaintea unor partide și în 
pauza dintre reprize. Poate 
că asemenea întilniri cu 
sporturi — unele atît de rar 
incluse pe agenda competițio- 
nală sau în programul priete
nilor obișnuiți ai stadioanelor 
— se vor organiza mai des, nu 
numai cu prilejul unor zile 
festive și nu numai în Bucu
rești. Premiera de duminică ar 
putea avea succes 1 Deci, „bis”.

ANGAJAMENT
SOLEMN

courile continuă să răsune 
amplu 1 în conștiința între
gii națiuni persistă atmo
sfera de fierbinte entuziasm 
cu care milioane de oa
meni ai muncii, de pe în

treg cuprinsul țării, au sărbătorit pasul 
*9 doilea pătrar de veac de 

viață liberă, trăită sub faldurile birui
toare ale socialismului.

23 August este 
acesta de1 acum a 
rită, pe care i-a 
jubileul.

Cu puține zile _____ ,
mân a luat parte la cel de-al X-lea 
Congres al partidului, la această reu
niune de dimensiuni istorice, care —

festiv în sine. Dar 
avut o strălucire spo- 
conferit-o nu numai

înainte, poporul roI
«"iiciibiuni isrorice, care — 

I fâcînd bilanțul drumului străbătut pînă 
I acum — l-a trasat pe acela de viitor, 

cu realismul, luciditatăa si 
| nea proprii comuniștilor. G I aniversarea s-au împletit, a;

ii clarviziu- I
Congresul și .

aniversarea s-au împletit, astfel, într-o j 
singură și magnifică sărbătoare, mar- I
cînd acea indisolubilă trăsătură de
unire existentă între partid și popor, I I potrivit căreia năzuințele poporului se I 
transformă în planurile partidului, iar 
planurile partidului devin faptă prin I 
munca avîntată a întregului popor. 

Sîmbătă, In Capitală și în marile 
orașe ale țării, sportivii au încheiat de
monstrația oamenilor muncii prezen- I 
tind programe de înaltă ținută, eta- . 
lîndu-și măiestria, arătîndu-și dragostea 
fierbinte și atașamentul deplin fată de 1 
patrie și partid. Trupurile lor puternice, 
sănătoase, bronzate s-au transformat în | 
litere, jar literele au scris cuvinte, fier- ' 
binți și vii, nu numai pentru că acolo ; 
jos, pe caldarîm, clocotea sînge tînăr, 
dor și pentru că ele erau autentice în 1 
semnificația lor, nespus de dragi fie- i 
cărei inimi românești : „PATRlE", I 
„PARTID" și „PACE" I '

Orice demonstrație sportivă este fes- j 
tivă în sine. Dar acelea din ziua de 23 | 
August. 1969 au avut o strălucire în 
plus și nu numai pentru că marcau I 
un mare jubileu.

Demonstrațiile sportive din ziua de . 
23- August 1969 au purtot greutatea 
unui angajament solemn. Acela de a ' 
răspunde integral, și pe planul, educa- , 
ției fizice, la sarcinile mărețe trasate I 
de Congres. Pentru că socialismul și 1 
comunismul reclamă elemente umane , 
de o mare armonie biologică și spiri- ! 
tuală, indivizi multilateral dezvoltați, 1 
perfect echilibrați, optimiști, generoși, i 
integri, patrioți înflăcărați'.

Iară de ce organelor și organizații- 
lor sportive, tuturor lucrătorilor mișcării ! 
de educație fizică, le revine misiunea 
solemnă de a da viața unei idei de o 
superbă generozitate și de cel mai pro- | 
fund umanism.

Sportul nostru are în acești 25 de ani 
un bilanț impresionant de succese. Dar, I 
tocmai de aceea, nu poate fi loc de I 
automulțumire.

Din lucrările Congresului a reieșit I 
pregnant cu cit simț de răspundere, cu | 
cît spirit realist, cu cîtă intransigentă, 
politică,. marxist-leninistă, au dezbătut I 
comuniștii sarcinile de viitor ale edifi
cării socialismului, cu cită acuitate au 
fost analizate și dezbătute lipsurile. Și 
asta nu pentru a umbri izbînzile, ci 
pentru a le face, în viitor, mai mari, 
mai strălucitoare.

într-un asemenea spirit vor trebui să 
muncească toți cei cărora le-au fost în
credințate destinele sportului românesc.

I
DE TALERE Șl SKEET 1970 

VOR AVEA LOC LA BUCUREȘTI | 
• Schimbarea denumirii și alegerea |

organelor de conducere a tirului 8

I

european
• Prof. G. BARANI (România) pre 

ședințe al noului organism
Cu ocazîa campionatelor 

europene de tir de la Pl- 
sen a avut loc adunarea 
generală a Comitetului eu
ropean de tir. Au fost 
prezenți delegați repre- 
zentind 43 de federații na
ționale din 23 de țări eu
ropene (în unele țări sint 
federații separate pentru 
armele cu glonț și pentru 
probele cu arme de vină- 
toare). Cu acest prilej s-au 
luat o serie de hotărîri 
importante cu privire la 
schimbarea denumirii Co
mitetului european de tir 
în CONFEDERAȚIA EU
ROPEANA DE TIR, alege
rea conducerii acestui or
ganism, organizarea și sta
bilirea datelor de desfă
șurare a viitoarelor com
petiții europene etc.

A fost ales prezidiul 
Confederației europene de 
tir (conducerea vechiului 
Comitet european fusese 
numită de către U.I.T.) : 
președinte — prof. GA
VRILA BARANI (ROMA
NIA) ; vicepreședinți — 
Severino Roza Ciot (Ita
lia) ; Paul Glesner (Dane
marca); membri 
lai Pokrovski 
Hans Liljedal 
Juan Escorial , .
Otto Horber (Elveția), Mi-

— Niko-
(U.R.S.S.), 

(Suedia), 
(Spania),

roslav Hammerle (Ceho
slovacia) și Sandor Havay 
(Ungaria).

Organizarea viitoarelor 
importante competiții^ eu
ropene 1
astfel :

1970 :
ropene 
pentru ______ _ .
femei, LA BUCUREȘTI — 
în septembrie; campiona
tele europene pentru ar
mele cu glonț pentru ju
niori — LA WIESBADEN 
(R.F.G.) — august; cam
pionatele europene la pro
bele de arme cu aer com
primat (în sală) ÎN POLO
NIA — februarie ; ^Marele 
premiu Europa" pentru 
talere la Wiesbaden — 
mai, la skeet la Brno 
(Cehoslovacia) — mai ;

1971 : campionatele euro
pene la armele cu glonț, 
talere șl skeet în R.D.G. ; 
campionatele europene 
pentru armele cu aer com
primat (în sală) — CEHO
SLOVACIA.

S-a mai stabilit ca în 
fiecare an premergător 
campionatelor mondiale, 
J.O. sau campionatelor 
europene, marile întreceri 
de tir să se desfășoare 
conform programului aces
tor competiții.

a fost' atribuită

campionatele eu- 
de talere șl skeet 
seniori, juniori șl

I

I
I

Valeriu CHIOSE

16jei.il
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ - 
UN FENOMEN DINAMIC

șt 
sl 

snort din fondurile 
C.N.E.F.S., ort ale 

Inv&f&mfntulul.

In noul climat social Instau
rat In România ultimului 
sfert de veac, pe fundalul 
profundelor transformări 

petrecute In viața societății și In 
conștiința maselor, amplu rele
vate în lucrările Istoricului Con
gres al X-lea al partidului, se 
remarcă prezența dinamică a ac
tivității de educație fizică, factor 
Indispensabil de Întărire a sănă
tății șl de dezvoltare biologică ar
monioasă.

Sportul a devenit, mal Inttl de 
toate, o stringentă necesitate fi
ziologică șl socială, fapt ce a 
impus statului nostru noi efor
turi pentru dezvoltarea culturii 
fizice de masă, pentru antrenarea 
oamenilor muncii la practicarea 
exerclțillor fizice și disciplinelor 
sportive, ca mijloc de menținere 
a capacității de lucru și a sănă
tății.

Attt Legea cu privire la dezvol
tarea activității de educație fizica 
șl sport, cit și Ilotărirea Comite
tului Executiv al Consiliului Cen
trai ai U.O.S.R., referitoare la 
sarcinile ce revin sindicatelor In 
acest domeniu, au adus o contri
buție eficientă, directă și multi
laterală in creșterea valorică a 
performanțelor, in sporirea numă
rului de sportivi șt in lărgirea 
bazei materiale a sportului. In 
cei aproape doi ani ce au trecut 
de la elaborarea acestor docu
mente. au apărut numeroase clu
buri și asociații sportive noi, sis
temul competițional s-a lărgit șt 
diversificat, s-au construit 
amenajat stadioane, terenuri 
săli de 
U.G.S.R.. C.N.E.F.S., ori ale Mi
nisterului învățămfntulul, prin 
munca patriotică a unor salarlațl 
care au răspuns cu entuziasm la 
chemarea organelor sindicale. Ac
tivitatea sportivă, tot mai cuprin
zătoare, s-a transformat intr-un 
fenomen viu, tntr-un mijloc de 
fortificare și călire, intr-o școală 
de educare cetățenească si oatrio- 
tlcă. atribute incontestabile' ale 
societății noastre socialiste, aflata 
în plin nrogres.

Ca urmare a măsurilor luate 
de către partid și guvern, prin 
mobilizarea tuturor resurselor 
pentru propășirea șl dezvoltarea 
activității sportive, ne putem baza 
în prezent pe un larg front uman, 
pe mijloace practice multiple. In 
continuă sporire. Cifrele grăiesc 
de la sine. In întreprinderi sl 
institutil ființează 11 cluburi si 
1955 de asociații sportive, aflate 
tn plin proces de consolidare. 
Numărul de 1 500 000 de membri 
eotizanti și susținători ai ctubu- 
rllor și asociațiilor sportive, si 
care, desigur, va crește In anii 
ce vin, vorbește despre larga dez
voltare a activității sportive, des
pre profundul Interes ai maselor 
pentru practicarea mișcării fizice, 
pentru vizionarea spectacolelor 
sportive.

Formele de manifestare spor
tivă a maselor stnt. diverse. Ele 
tui atît de procesul continuu al 
dezvoltării sociale, cit si de ce
rințele si preferințele iubitorilor 
de sport. O largă amploare au 
luat tn ultima vreme duminicile 
cultural-sportive si serbările cîrti- 
penești, ca forme atractive de 
recreare si ca mijloace de antre
nare a salariâților Ia practicarea 
educației fizice. Programul lor 
euprinde diferite întreceri popu- 

de e«»n ar fi aler
gările, săriturile, Jocurile colec
tive etc. Prin aceste manifestări, 
de o varietate Încă neexploratâ 
suricient. se urmărește o armoni
zare a dezvoltării fizice și inte
lectuale, a oamenilor muncii în 
general, a tineretului în special, 
-•ara noastră are frumoase locuri 

agrement, colturi de un pito- 
Sg®. v,u’ . turistice
Ideale, condiții minunate pentru 
antrenarea celor ce muncesc la 
practicarea drumețiilor, a serbă
rilor cîmpenesti sl distractive, se 
cere doar Inițiativă din partea 
celor interesați, a organelor si 
organizațiilor sindicale, o colanta 
rare tot mai strînsă tntre cei ce 
răspund de activitatea sportivă 
Pe^lmia sindicatelor șl a tinere-

Turismul, mal ales turismul, 
dispune de largi posibilități de 
dezvoltare, avînd In vedere atti 
modernizarea permanentă a mij- 
L7,?elor.de , transport, cit și bo- 
Ratia obiectivelor Istorice și na- 
„V£ai,e’ a noulul peisaj indu- 

c?r? patrta nl le oferă- Localități străvechi, tn care a- 
proape fiecare piatră vorbește 

"n tr?cut glorios, moderite 
localități urbane, unde înainte 
ra« doar ctmpurt, muzee, expo

ziții, monumente, peisaje neîntre
cute în măreție — iată doar ctteva 
' p’’ncteIe atractive pentru tu
riști. In acest sens este semnifi
cativ să amintim că numai In g1on1?zC1tPiUîI Bucurestl au fost 012 

te !tl Ultlmu> an SG80 ex- 
nan 5U ° Participare a peste 30f> noo de oameni al muncii. S-au 

mrtXaCOncursuV,e de orientare 
nâ ,e*cursiu® pe biciclete,
Pe motociclete, tururile de oraș 
cu autocarele etc. 7
ten.esIS.Ur’JaCtlVitatea tot ma' ’n- 

,n. domeniul sportului se 
eâiitar Stăn ?* prlntr’° Permanentă 
căutare de noi șl viabile forme 
star? ??nlzaîe competițlonală. în 
nnXt ă atraKă 51 să stimuleze 
Participarea maselor la practica- 
mi exercițiului fizir sl a sportu.

• vI nu puține sînt Inițiativele 
ținem”.* d”MenI“- De exemplu. In 
unele județe (Prahova, Harghita 
llbiuaVem > Caraș-Severin,

®&’ sindicatele au stimu- 
rim aJptat asociațiile sl eiubu- 
înstitutltr‘m6 ata .,ntreprinderi șl 
Jmi.au 1 organizarea unor ac- 
t n!îățu sp°rtlve specifice condi
tional,.!’ rI ef CIImă : 'ntrecerl 
ponulare de schi, săniuțe șl patl- 
— fnm'J!?P<!îîtliIe sportive de masă 
- întrecerile ne secții. între sec
ții. ateliere, schimburi, ne Intre- 
?n uI«m.(.*.nStitut"> ~ ”-a“ "Ps" 
wonIto an . d,n oalondarelerilor ’ ™ ? “soolatfilor și clubu- 
ctatiii «,es caraPionatuI aso
ciației. desfășurat larg sl cuprtn- 
DrineinTia Lmpu’ ca ° competiție 
principală de masă, eăpătind un dur«ted trad,ti!>nal sl bucuri". 
îr .prest"tlu. Este citabilă.
Periam» domeniu, fructuoasa ex- 

lPa nJinîi asociațiilor sportive de 
n.»? ?.' -frivița Roșie” „inde- 
ă w X , • ”Flacăra roșie”
ti™2. A.usus,f București etc. Pu- 
tem însă aminti și de concursurile 
im? ™ dp,sem"ar®? -ceIul ma> 

’•mal Pntcrtiic", „mai rezls- 
Pentru popularizarea unor 

romi» de !D.nrt ’ ”zina alcrgâio- 
miJ! --„a "Suitorului”, a „arunca- 
înmi» ; a i’Voleiului”, a „rotba- 
im. e‘S Șl care> de regulă, nu 
linsese din preocupările unltăți- 

a?ortlve conduse de sindicate. 
Asistăm cu interes șl satisfacție 
la apariția unor întreceri speci
fice și de atracție pe diferite ra- 
S,mLm..pr?duc*le- Campionate, 
competiții și cupe, devenite tra- 
uiționale, stau Ia baza unor între-

CÎND DOI SE CEARTĂ...
Clasica alergare a 
premiului Agricul
turii a însemnat în 
fond ultima pro
bă publică de an

vergură, menită să stabilească
recordurile anului, deoarece în 
viitor condițiile atmosferice 
este de presupus că vor înceta 
de a mai fi un aliat al amelio
rărilor de valori. Așteptată cu 
legitim interes, reeditarea due
lului Talaz-Talion, pe un 
parcurs de viteză, a fost clar 
tranșată în favoarea elevului 
lui îchim. dar victoria finala 
în probă a obținut-o... Mizan
trop. care a supraviețuit avan
tajului inițial. Surprinzător, 
recordurile n-au foist amelio
rate ! Estfe însă incontestabil că 
Talaz n-ar fi scăpat primul loc 
dacă nu s-ar fi lovit în pri
mul turnant de inconvenientul 
că nu a putut depăși in timp 
util perdeaua cailor cărora le 
acorda avantaje și pe care a 
fost silit s-o depășească, cu 
trei schimbări de linie și re
țineri de viteză, pentru ca pi- 
nă la urmă să nu mai poală 
remonta ultimii 50 de centi
metri ca să beneficieze de sa
tisfacția succesului!..,

Mihail ROB
șeful Comisiei pentru proble
mele de sport a Consiliului 

Central al U.G.S.R.

ceri sportive da amploare, care 
au și căpătat încă de pe acum 
denumiri de prestigiu : „Cupa oe- 
feristului”, a „petrolistului” a 
„minerului”, a .constructorului”, 
a „textUlstulul”) a .chimistului* 

etc.
-Mijloace de antrenare a unul 

număr cit mal mare de oameni 
al muncii tn întreceri sportive, 
aceste manifestări s-au bucurat, 
de la o ediție la alta, de partici
pări tot mat masive. Astfel, la 
clubul sportiv „Tractorul” Bra
șov, în cadrul competiției trad • 
ționale „Tractorlada", desfășurată 
pe io ramuri de sport, au loc 
anual 490 de confruntări, cu par
ticiparea a peste 3000 de tirerl 
muncitori șl funcționari din 
uzină. La Fabrica de Confer-, 1 
din Oradea, peste soț, din sala- 
rlațt sînt antrenați In practicarea 
zilnică a exerclțillor fizice Ia 
locurile de muncă, precum șl la 
diverse acțiuni turistice, campio
nate ale asociației, duminici cul
tural-sportive.

Mergind pe linia promovării a 
tot ce este viabil in domeniul 
sportului, sindicatele au reluat In 
ultimii doi ani o veche tradiție, 
organizînd o suită de competiții 
republicane dotate cu .Cupa Uni
rii” și .16 Februarie” la schi. 
„Cupa U.G.S.R.” la lupte șl oină. 
..Cursa de mare fond pe Dunăre* 
la înot și caiac, .Crosul Tinere
tului” tn colaborare cu U.T.C. 
etc., întrecerile pornind de jos. de 
ia nivelul cluburilor și asociațiilor 
sportive și ajunglnd la finalele pe 
țară. ȘI nu o dată, aceste Întreceri 
de amploare au dat la iveală ta
lente reale, de mare perspectivă, 
care au făcut saltul de la simpla 
necesitate de a face mișcare, la 
fireasca dorință de a se clasa in 
fruntea elitei dintr-o disciplină 
sportiv*.

/

Descoperirea, promovarea șl 
lansarea talentelor ieșite la ivea
lă cu prilejul competițiilor cu ca
racter popular, constituie, de a- 
semenea, o sarcină de baza a acti
vității cluburilor și asociațiilor 
sportive conduse de către sindi
cate. De aceea, nu apare Intim- 
plător faptul că peste 130 de 
sportivi din rindul cluburilor sl 
asociațiilor sportive sindicale au 
obținut rezultate remarcabile pe 
Plan republican și mondial. Ast
fel, reprezentanții clubului ^le
talul” București au stabilit 1» 
recorduri naționale, au cucerit 14 
titluri de campioni naționali. 2 
titluri de campioni europeni ta 
atletism (juniori) șl canotaj. 6 
titluri de campioni balcanici, iar 
atleta Lia Manoliu a obținut 
înaltul titlu de campioană olim
pică. Frumoase succese datorăm 
și luptătorului Gh. Berceanu. de 
la asociația sportivă a uzinei ■ 
„Electroputere” Craiova, care a 
cucerit titlul de campion mon
dial. echipei textlllștUor arădeni 
.... U.T.A., care și-a apropiat 
tmui de campioană republican- 
la fotbal pe anul 196»—1969, onc- 
rindu-șl din nou o veche și pres
tigioasă carte de vizită.

Experiența din ultimii ani do
vedește că organele sindicale s> 
sportive din Întreprinderi și in
stituții au suficiente posibilități 
de a da noi imbolduri dezvoltării 
tuturor ramurilor de sport, de a 
obține noi șl fructuoase rezultate 
în competițiile interne și inter- 
naționale. Pentru aceasta, ciubu- 
rile și asociațiile conduse de sin
dicate vor primi și în viitor un 
permanent șl eficient sprijin, 
atît material, dt și melodic. Se 
va urmări mai ales selecționarea 
de noi talente, promovarea șl 
pregătirea acestora la nivelul per
formanțelor obținute pe plan 
mondial.

O altă latură esențială a acti
vității organelor sportive sindi
cale o constituie asigurarea mij- 

necesare acti
vității asociațiilor șl cluburilor 
sportive din întreprinderi si In
stituții. In cei 25 de ani de la 
Eliberare, sindicatele au contri
buit substanțial la crearea, intre 
ținerea și extinderea bazei mate
riale a sportului nostru, depunlnd 
eforturi susținute pentru construi
rea, repararea și amenajarea a 
numeroase baze sportive. Numai 
în ultimii doi ani s-au alocat

Steaua învingătoare la Bacău: 20-15
REZULTATELE UNOR TURNEE 

INTERNAȚIONALE
BACAU, 25 (prin telefon). 

Dinanioviștii au abordat în- 
tîlnirea greșit: în loc să a- 
tace cu mai mult curaj (de 
Cite ori au făcut-o au înscris) 
ei s-au complăcut într-un joc 
de manipulare exagerată a 
balonului. De acest fapt au 
profitat handbaliștii de la 
Steaua, care au interceptat 
multe baloane, inițiind a- 
tacuri sau contraatacuri rapi
de și periculoase, majorita
tea lor încheindu-se cu go
luri. în acest fel, Steaua a 
realizat o victorie pe deplin 
meritată cu scorul de 20—15 
(10-8).

Au condus bine ar
bitrii Gh. Lungu și Ad. Albu, 
ambii din Brașov. (Ilie Iancu- 
coresp. principal).

★
ODORHEI, 25 (prin tele

fon). Duminică a început în 
localitate un turneu interna
țional feminin de handbal, 
întrecerea se va încheia în 
ziua de 27 august. în etapa 
de luni s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Voința Si
ghișoara — Spartacus Buda
pesta 11—11 (5—6); Start Bra
tislava — Voința București 
10—9 (3—5); Voința Ră
dăuți — Voința Odorhei 8— 
20 (3—10). (A. Pialoga-coresp.)

în rest, semnalăm o mostră 
de cum se poate trimite la 
plimbare un cal: Coca 1 Ad
mitem că iapa ar fi arătat în 
mîinile antrenorului său, îchim, 
o valoare superioară pe care 
s-o recunoască inițial adver
sarii. Dar de aici și pînă la 
„curtoazia” de a o lăsa să e- 
fectueze un parcurs în timp de 
„vals-boston“ e o diferență !... 
Don și Rovinar au completat 
..golurile” de victorii ale an
trenamentului Vasile Gheor- 
ghe ; Gh. Popescu a lăsat im
presia că s-a înscris cu un abo
nament pe itinerarul „cursa și 
reuniunea” ; iar Gh. Tănase 
și-a recîștigat locul prim în 
ierarhia driverilor, cîștigînd cu 
Platon și Mister.

Rezultatele tehnice : 1. Don 
(V. Gheorghe), Olănița, Nicu- 
șor 39,7 ; 2. Coca (C. Îchim), 
Maldăr, Rezerva 36,3 ; 3, Stol
nic (I. Crăciun), Fruntașa, O- 
rator 29,1 ; 4. Rovinar (I. Ol- 
teanu), Silex, Melița' 35,4 ; 5. 
Platon (Gh. Tănase), Supapa, 
Oracol 27.5 ; 6. Mizantrop (G. 
Solcan), Talaz, Talion 26.7 ; 
7. Ilva Mică (Gh. Popescu), 
Glod. Dioda 30.9. 8. Mister (Gh 
Tănase). Ron, Filigrama 41,7.

Niddy DUMITRESCU 

peste 200 milioane lei. Citeva 
exemple slot edificatoare : dez
voltarea complexelor sportive ale 
cluburilor Metalul București, Stea
gul roșu Brașov, C.S.M. Reșița, 
C.F.R. Cluj : construire» șl ame
najarea sălilor de sport de la Că
lărași. Cîmpla Turzll. Craiova ; 
terminarea zonelor de agrement 
de la Iași și Tg. Mureș, ca șl 
amenajarea șl construirea a nu
meroase cabane, poplcării, bazi
ne de înot etc. O contribuție im
portantă la aceste realizări au 
adus-o miile de salarlațl care, la 
chemarea comitetelor sindicatelor 
Șl a organizațiilor U.T.C.. au de
pus nenumărate ore de muncă 
Voluntară la amenajarea unor 
terenuri de sport simple, pe lingă 
întreprinderi șl instituții. în car
tiere sau locurile specifice de 
arrement.

Cuprinderea unor mase tot mai 
largi tn practicarea sistematică șl 
organizata a exerclțillor fizice șl 
sponului trebuie să constituie șl 
pe viilor obiectivul fundamental 
al activității asociațiilor și clu
burilor sportive.

Realizarea calitativ superioară 
a educației fizice de masă tre
buie să contribue in mai mare 
măsură la Îndeplinirea rolului său 
social, de întărire a sănătății, de 
dezvoltare armonioasă a con
structorilor socialismului șl co
munismului. de recreare, de fo
losire plăcută și util* a timpului 
lor liber. In contextul planurilor 
de anvergură adoptata de Istori
cul Congres al X-lea al partidu
lui. care solicită potentele crea
toare ale întregului popor, această 
sarcină doMndeste noi valențe.

In cadrul activității sportive da 
masă, o atenție deosebită se va 
acorda gimnasticii, excursiilor, 
riclo-turismului, înotului, schiu
lui, serbărilor șl demonstrațiilor 
sportive, jocurilor distractive, 
concursurilor pentru insigna de 
polisportiv, inițierii la sporturile 
tehnlco-apUcauve. Se vor lua 
măsuri pentru dezvoltarea atle
tismului în intre prinderi s1 insti
tuții, organizindn-S” concursuri 
pe probe și categorii de virstă. Se 
vor lărgi și mteosiOca formele 
competiponale locale tn diferite 
ramuri de sport.

Educația fizică și activitatea 
sportivă vor li astfel organizate 
incit să ducă la creșterea nu
mărului de oameni ai muncii cu 
pregătire corespunzătoare obține
ri: unei categorii de cUsifieare 
lntreo ramură de speri preferată.

In domeniul sportului de per
formanță, sarcina principală care 
sta in fața noastră este realizarea 
unui progres continuu In toate 
ramurile sportive, lichidarea trep
tata a rămlneruor Ia urmă a unor 
discipline, cultivarea șl valorifi
carea la mal mare măsură a 
ap-.itudir.ilor și talentelor sportive 
de pe întreg cuprinsul țării.

Pentru realizarea acestor obăer 
tive, vor fi îr.tărtte ciuburCe 
sportive ale sindicatelor, urmărin- 
du-se ca în flecare ;udeț să 
cel puțin cite o unitate sportivi 
puternica de performanță.

Pentru aplicarea la viața a ma
surilor care sa duca la coarmua 
dezvoltare a sportului, organele si 
organizațiile sindicale vor colabo
ra strin< eu organele teritoriale 
ale CoostUalui National pentru 
Educație Fizică și Sport.

Mobuîzlnd toețe efomiriie, re
sursele materiale și morale de 
care dispun, s.adicatele — cea 
mal largă organizație de masă 
a oamenilor munci. — ișt vor 
aduce o' contribuție substanțiala 
la ridicarea acti*.-?ât:i sportive de 
masă ș: de performanța pe nai 
rrepre ae dezvoltare, eorespnczâ- 
^ere condițuior create de Parti
dul Comunist Român, de starul 
socializt.

Consiliul National pentru 
Educație Fizică și Sport o- 
dresează calde mulțumiri 
profesorilor de educ o tie fi
nea, instructorilor și acti
viștilor sportivi, tuturor a- 
celora care și-au adus o 
prețioasă și substanțială 
contribuție la reușita orga
nizării demonstrației sporti
vilor, cu prilejul celei de a 
XXV-a aniversări a eliberă
rii patriei.

TG. MUREȘ, 25 (prin tele
fon.— Timp de două zile Par
cul sportiv Voința a găzduit 
un turneu internațional de 
handbal (masculin și femi
nin) la care au luat parte 
6 echipe. în final clasamen
tele celor două întreceri s-au 
prezentat astfel: masculin: 1. 
Șc. sportivă 1 Tg. Mureș; 2. 
Șc. sportivă Odorhei; 3. Ma
raton Kosice; feminin: 1. Șc. 
sportivă 1 Tg. Mureș; 2. Șc. 
sportivă Odorhei; 3. Maraton 
Kosice. (Ion Păuș-coresp. 
principal)

Citeva
Ultima partidă susținută de 

rugbyștii francezi de la Rugby 
Club Toulonnais, în Capitală, 
în compania „XV“-ului Gri- 
vița Roșie, a avut darul de a 
impresiona plăcut pe toți cei 
ce au urmărit-o, în pofida în- 
frîngerii suferite de bucureș- 
teni. Mai întîi, pentru că va
loarea extrem de ridicată a 
francezilor dă gir de valoare 
și celor ce le-au ținut piept 
în mod onorabil (în ce priveș
te scorul final). Apoi, pentru 
că spectacolul oferit de auten
ticul și modernul rugby per-

INSPECTORATUL 
ȘCOLAR AL JUDEȚULUI 

BACAU

ANUNȚ
în perioada 28 august— 

3 septembrie a.c. se va 
ține un nou examen de 
admitere pentru ocuparea 
a 10 locuri la Liceul cu 
program de fotbal (clasa 
a iX-a).

Candidați! se vor pre
zenta cu vizita medicală 
făcută.

în zilele de 1—2 septem
brie a.c. va avea loc exa
menul practic pentru ocu
parea a 30 locuri. la clasa 
a V-a.

înscrierile se vor face la 
secretariatul liceului, în 
str. Dr. Aroneanu nr. 43, 
telefon 1.27.71, pînă in 
ziua *tle 29 august a.c.

J DUPĂ START
v A cum> după ce a re- L 
\ /V început fotbalul, nu A 
v XV tml trece prin gind K 

ca, lăptăminal, să U 
mă aflu în treabă discutînd D 

U numai despre așa-botezatulVi 
A „sport rege“. Deși comodi- v 
X tatea — care este buni A
V cînd vrei s<5 efițl neplăce-\ 
A rile — ar îndemna la o v 
X asemenea atitudine. Dar, A 
U pentru că fotbalul fl-a re- V 
A luat pătimașele tumiruri, L 
X bai să vorbim despre el. A 
v încă de la prima etapă X 
A a Diviziei naționale A, un v 
ygust de cenușă ne-a amă-ri 
G rit pîndurile. La București, X 
' după al cincilea pol mar- i 
X cat de Dinamo, elevii Iul A 
v Ozon au protestat îndelung, V 
A făcând să se întrerupă jp- L 
Xcul; la Craiova, Neșu —A 
U rezervă în meciul respec- X 
A tiv — a „intrat în joc" L 
X pentru a protesta la deci-A 
v ziile arbitrului. Se mal în- \ 
A timpii ! — vor zic» unii. V 
XA’umai ci. întrebarea estetei 
J de ce se mai întîmplă 7 X 
\ Txi Wimbledon. intr-o V 
X confruntare decisivă. Ilie X 
J Năstase a suportat, cu no- v 
X blefe, cîteva erori de arbi- U 
X traj. Ele puteau să-i fie X 
Dfatale. Totuși, cînd arbitrul \ 
' a greșit tn defavoarea ad-1’ 
X versorului său, tenismanul X 
v român a făcut corectivul X 
X necesar restabilirii adevă- U
V rului. Gestul lui Năstase X 
. ore o semnificație deose X 
X bitd. El ne onora pe noi P 
X toți, el arăta ceea ce tre- X 
U bute să fie. tn ansamblul^ 
A său, sub aspect etic, spor- P 
X tul romă,iese. Deci, nu-i de X 
. • mirare că zeci de mii de X 
X sș>edatori, urmărind, cam U 
X blazați, unele meciuri din X 
. prima etapă a noului cam- V 
X oionat de fotbal, au izbucnit P
V in urale cînd au aflat ves- X 
P tea victoriei lui Năstase. Si X 
X in acel moment nu a f03tD
V elogiată numai victoria in X 
.’ rine, ci si stilul în care c fost V 
X obținută. Așadar, startul în p
V campionatul național deX
P fotbal a fost strălucit. Da- V 
X torită tenisului__  p
x AL CAPRARIU \

CRITERIUL JUNIORILOR
C TUDORAN, ÎNVINGĂTOR

LA CONTRATIMP

constanta.
25 (prin telefon). 
Luni s-a desfă
șurat etapa a doua 
din cadrul Crite
riului juniorilor.

Pe șoseaua Negru Vodă — 
Constanța a avut loc proba 
de 20 km contratimp, indivi
dual. O comportare foarte 
bună au avut-o sportivii din 
Brăila (antrenor M. Simion), 
patru dintre ei reușind să te 
claseze ta primele zece 
locuri. De asemenea, ta aceas
tă probă deosebit de difîdU, 
rutierii din R. D. Germană 
au confirmat buna pregătire 
pe care o au.

Clasamentul etapei : I. C. 
Tudoran (GS.O Brăila) 29:05.
2. D. Greii (R.D.G.) 29:18, 3.
K. Oberfrantz (R.D.G.) 29:38. 
4. M. SSrke (R.D.G.) 29:46, 5. 
Șt Ene (CJS.O. Brăil*) 29:52. 
6. T. Drăgan (Voința Buc) 
30:00, 7. L. Grilner (RJJ.G.)
30:07, 8. V. Miu (Șc. sp. 3 Buc.) 
30:08, 9. C. Tănase (C.S.O.
Brăila) 30:10, 10. M. Hriso-
veri (CS.O. Brăila) 30:18.

Clasamentul general după 
două etape: 1. D. Greii
2h 55:03. 2. K. Oberfrantz
2h 55:53, 3. M. Hrisoveri
2h 56:18, 4. P. Cîmpeanu
(Olimpia Buc.) 2h 56:46, 5.
C. Tudoran 2h 57:03, 6. M
S3rke 2h 57:44, 7. Șt Ene
2h 57:50, 8. T. Drăgan
2h 57:58, 9. V. Miu 2h 58:04, 
10. L. GrOner 2h 58:05.

C. POPA —
coresp. principal

învățăminte ale unei partide
manent prezent duminică pe 
stadionul ,23 August* poate 
avea un efect propagandistic 
deosebit de profund. Și. ta 
sfîrșit, pentru că — deasupra 
rezultatului în sine și a factu
rii rugbyului prestat de grivi- 
țeni — s-a vădit că jucătorii 
români au certe perspective.

Sînt greu de rezumat cali
tățile de ansamblu și indivi
duale ale învingătorilor din 
sus-amintita partidă. Să încer
căm totuși i o mare mobilitate 
în teren, atît pe plan indivi
dual, cit și pe compartimente ; 
în mare măsură, ca o conse
cință a acestei prime calități, 
un grupaj al înaintării cu am
ple efecte asupra desfășurării 
jocului; apoi, o tehnică indi
viduală atingînd nivelul de 
kinogramă (au excelat compo- 
nenții liniei de treisferturi); 
în sfîrșit, o splendidă tendință 
de a juca, a juca și iarăși a 
juca RUGBY. înaintașii Grua- 
rin, Herr£ro și Hache, pere
chea de mijlocași Irastorza 
(de fapt mijlocaș la grămadă...) 
— Pierre (16 ani !), Carrâras 
și, mai ales, Moraitis din linia 
de treisferturi, precum și so
brul fundaș-șuteur Laboură 
reprezintă valori de prim 
rang, de altminteri deja con
sacrate pe plan internațional, 
și, totodată, modele demne de 
copiat pentru jucătorii noștri.

Nu ne vom hazarda în a- 
precieri amănunțite ale evo
luției grivițenilor. dar. în linii 
mari, vom aminti cîteva lu
cruri care au importanță din 
punctul de vedere al reprezen
tativelor naționale A și B: 
mulți dintre ei candidează ia

BCTtmilSIILE BULGARE,
PI VHHIA ȘAPTEA OARĂ CÂMPIE)ANE BALCANICE

->

ASEARĂ,
TIMIȘOARA, 25 (prin te

lefon, de la trimisul nostru). 
După marea surpriză produ
să duminică seara. în etapa 
a Il-a a campionatului balca
nic de senioare, se cuvin cî
teva completări explicative 
asupra înfringerii suferite de 
prima reprezentativă a Iu
goslaviei in fata selecționatei 
de tineret a Bulgariei. Spor
tivele iugoslave, cu talentata 
Veger in formă deosebită (a 
și înscris 23 de puncte), cu 
Miesici și liieglaj manifes
tând multă eficacitate (au 
marcat 18 și, respectiv, 16 
Diincte), au condus timp de 
38 de minute, uneori la di
ferente de 16 puncte. Totul 
părea că va decurge normal 
și Iugoslavia va ciștiga. Ti
nerele baschetbaliste bulga
re. însă, cu ambiția care a 
caracterizat întotdeauna echi
pele acestei (ări. au refăcut 
nas cu pas handicapul și au 
ajuns chiar să egaleze. în 
ultimele două minute, forma
ția iugoslavă. neacomodată 
cu noile modificări ale regu

SELECȚIONATA MASCULINĂ DE TINERET
LA UN PAS DE LOCUL I, ÎN TURNEUL DE LA SOFIA 
• Juniorii pleafi astăzi la Atena pentru a participa la Balcaniadă Jocurile internaționale

a!e echipelor feminine Voința Tg. Mureș, Mureșul și Crișul
* In turneul internațional 

de baschet de la Sofia, selec
ționata de tineret a țării noa
stre a trecut pe lingă o fru
moasă performanță. In partida 
cu Bulgaria A. decisivă pen
tru cucerirea locului I, spor
tivii români au condus pînă 
în penultimul minut. De aici, 
în ciuda indicațiilor de a fo
losi atacuri „lungi” (de 30 de 
secunde), ei au făcut citeva 
greșeli datorate pripelii și. 
astfel, gazdele au invins la li
mită : 73—72. Celelalte rezul
tate : România (I) — Unga
ria |t) 76-56, Bulgaria A —
Bulgaria B 94—68, România (t) 
— Bulgaria B 85—39, Bulga
ria A - Lnraria (t) *8—81. 
Bulgaria B — Ungaria (t) 
63-61. Clasament final :

ÎNAINTE Sl
5

(Urmare din pag. i) 
prevăzută abia pentru mijlo
cul lui octombrie.

— în afara acestui „interludiu 
american”, ce puncte mai impor
tanțe conține programul frun
tașilor tenisului nostru, pinâ la 
finele anului ?

— După aproximativ o lună 
de od hrA ioturile noastre re
prezentative reiau pregitiri’e. 
Ele ar trebui încheiate in prima 
decadă a lui decembrie, cind te- 
nismanii fruntași reintră ta ac
tivitatea de turneu. Se studiază 
posibilitatea trimiterii lor in 
Australia și — la Începutul anu
lui viitor — In Circuitul Carai
bilor. Acolo vor juca, probabil. 
Tiriac si Năstase. Un alt eșalon 
de tenismanl fac itinerarul, de
venit clasic pentru noi, al In
diei și Africii de nord. Ca apoi 
să Înceapă, bineînțeles, o nouă 
participare în „Cupa Davis”...

— S-o dorim încununată de 
același succes, ca in acest an. 
Victoria asupra Angliei, in fi
nala inter-zone, ne prilejuiește 
plăcute aduceri aminte. La a- 
cest subiect, ce s-ar mai putea 
adăuga ?

— Fără teama de a repeta 
cele spuse pînă acum în presă 
- continui interlocutorul nos
tru — aș vrea să subliniez, încă 
o dată, efortul excepțional al 
celor doi excelenți jucători ai 
noștri, nie Năstase și Ion Tiriac. 
Ultimul, In special, a realizat 
un adevărat tur de forță, reu
șind ca intr-o singură săptămî- 
nă să-ți readapteze total stilul 
La condițiile jocului pe gazon. 
Am avut, astfel, surpriza de a-1 
vedea pe „Țiri” jueînd aproape 
numai în atac în fața lui Cox, 
nelăsîndu-i acestuia nici o pau
ză de respirație. Ilie. invins în 
prima zi de abilul Stilwell, și-a 
regăsit buna dispoziție și încre
derea în jocul de dublu ca apoi, 
în ultima zi, să aducă — în mod 
admirabil — punctul victoriei.

selecționare. Tehnica indivi
duală. cu deosebire prinderea, 
pasarea și ramasarea mingii, 
au fost evident sub nivelul 
cerut De asemenea, momente 
de lincezeală și de dezlînare 
în acțiunile compartimentelor 
au 'dus la comiterea de erori 
soldate cu puncte în favoarea 
oaspeților. Nu vom prelungi 
comentariul, cu atît mai mult 
cu cit scurta perioadă de pre
gătire scuză în mare parte lip
surile arătate. Dar... atenție! 
Nu mai este așa de mult pînă 
la confruntările internaționale 
importante; Irimescu poate să 
nu fie în „zi bună1*, iar în
cercări nu s-au înscris, ci... 
s-au primit 1

A. S. Loto-Pronosport a luat 
măsura ca în cazurile meciu
rilor anulate la concursurile 
Pronosport toate variantele 
depuse să primească pronos
tic exact, renunțîndu-se la 
tragerea la sorți a pronos
ticurilor pentru aceste me
ciuri.

Amănunte puteți găsi în 
„Programul Loto-Pronosport“ 
de astăzi, marți, 26 august 
1969.
• Programul concursului 

Pronosport nr. 35 de dumini
că 31 august a.c. cuprinde în 
totalitate meciurile etapei a 
treia din campion ni ii diviziei 
A și 5 întâlniri din divizia B. 
Dar iată acest piogram : I : 
F.C. Argeș — Rapid ; II : U.T. 
Arad — Crișul ; ill : Dinamo 
București — Dinamo Bacău : 
IV : Politehnica iași — Uni
versitatea Cluj; V : Petrolul

ROAfĂN/A — IUGOSLAVIA 72-70
lamentului (sau din cauza 
neatenției) a trecut de trei 
ori mingea din terenul de 
atac în cel de apărare, corni- 
țînd astfel greșeală și pier- 
zînd mingea. Reprezentativa 
Bulgariei a profitat fu 
promptitudine, a înscris și a 
cîștigat cu 73—71, încheind 
neînvinsă și această ediție a 
Balcaniadei. Ea și-a înscris 
astfel pentru a șaptea oară 
numele pe primul loc în ie, 
rarhia baschetului feminin 
balcanic. Elementul de bază al 
echipei a fost Stoianova (18 p), 
o jucătoare masivă, înal
tă, deosebit de eficace (ea a 
fost coșgetera campionatului 
european disputat nu de mult 
în R.F. a Germaniei), dar un 
aport considerabil l-au adus 
și Neskova (16 puncte) și 
Dimova (II puncte).

Referitor la victoria repre 
zentativei de senioare a Ro
mâniei realizată, tot dumini • 
că, asupra selecționatei Olan
dei (65—51), în cadrul tur
neului internațional ce se 
desfășoară paralel cu Balca

1. Bulgaria A, 2. România-tine- 
ret, 3. Bulgaria B, 4. Bulga- 
ria-tineret.

■ Reprezentativa de juniori 
a României pleacă astăzi la 
Atena pentru a participa la a 
VII-a ediție a campionatului 
balcanic, alături de echipele 
Greciei, Turciei, Bulgariei și 
Iugoslaviei. întrecerile incep 
miercuri și se încheie dumi
nică. La edițiile precedente, 
sportivii români au ocupat ur
mătoarele locuri ; 1963 (Lom- 
Bulgaria) : 4 (cîștigătoare
Bulgaria) î 1964 (Atena) : 1 ;
1965 (Kralevo-Iugoslavia) 1 ;
1966 (Izmir) : 3 (cîștigătoare 
Iugoslavia) ; 1967 (Hunedoara): 
5 (cîștigătoare Iugoslavia) ; 
1968 : 3 (cîștigătoare Bulgaria).

DUPĂ CHALLENGE-ROUND
La mobilizarea lui și-a adus 
contribuția ătit Tiriac, cit, mai 
ales, căpitanul echipei, Gheor
ghe Cobzuc. Acestuia din urmă 
ii revine un merit deosebit în 
organizarea, în timp record, a 
unei pregătiri corespunzătoare 
a echipei, la care și-au adus 
aportul, de loc neglijabil, echi
pierii de rezervă Petre Mărmu- 
reanu ți Sever Dron. Să vă mai 
spun că. la Wimbledon, am avut 
surpriza găsirii unui „aliat” pre
țios. un om care ne-a ajutat 
foarte mult la rodarea echipei, 
in călirea moralului necesar 
victoriei__

— Despre cine este vorba ?
- Harry Hopman, vechiul și 

celebrul conducător ai echipei 
Australiei, iată cel care ne-a 
dat o foarte prețioasă mină de 
ajutor. Hopman a fost cel mai 
credincios suporter al nostru, la 
antrenamente, ca și în pauzele 
meciurilor. Cu un sfat bun, cu 
o glumă, el a adus adesea rela
xarea necesară în rînduriie echi
pei. „De douăzeci de ani sînt 
in finală, glumea bătrînul 
Harry, și nu vreau să pierd 
nici anul ăsta...“

— Fiindcă vorbim despre 
personalități ale tenisului, pe 
cine ați mai întâlnit Ia Wimble
don ?

— înainte de joc, dar mai 
ales după obținerea victoriei,

MECIURI INTERNAȚIONALE 
AMICALE DE VOLEI 

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI ÎNVINSĂ DE POLONIA !
Sala Progresul a găzduit 

două interesante partide in
ternaționale amicale de volei. 
Primul meci al cuplajului a 
opus formațiile prime ale 
României și Poloniei. Jocul 
a debutat în nota de supe
rioritate a echipei române. 
Ridicătorii Drăgan și Iorga 
au dirijat cu precizie atacurile 
lui Udișteanu, Rotaru și Cre- 
țu, care au punctat cu promp
titudine. aducînd victoria e- 
chipei noastre la 9. în setul 
doi, după un început la fel 
de bun (au condus cu 5—1 
și 7—2), voleibaliștii români 
au intrat în „zodia” greșeli
lor de atac, de apărare și 
chiar tehnice, permițînd ast
fel oaspeților să cîștige a- 
cest set lă 9 1 Nici în conti
nuare jucătorii noștri nu au 
dat o replică pe măsura po
sibilităților lor reale și polo
nezii, desfășurând un Joc com- 
binativ la fileu și organizîn- 
du-și mai bine apărarea, 
și-au adjudecat următoarele 
două seturi și. cu aceasta, 
victoria finală cu scorul de 
3—1 (—9, 9, 6. 11). A arbitrat 
corect cuplul Em. Costoiu— 
V. Dumitru (București).

în meciul următor, Româ

Nou la Pronosport!
— A.S.A, Tg. Mureș ; VI : 
Steagul roșu — Jiul; VII : 
C.F.R. Cluj — Steaua ; VIII : 
Universitatea Craiova — Fa
rul ; IX : Portul Constanța — 
Progresul București ; X : Po
iana Cîmpina — Știința Ba
cău : XI : Olimpia Oradea — 
C.F.R Timișoara ; XII : Chi
mia Rm. Vîlcea — Electro
putere Craiova ; XIII : Me
talul Tr. Severin — C.S.M 
Reșița.

® Numerele extrase la tra
gerea LOTO din 22 august 
1969 •.

EXTRAGEREA I : 66 81 44
73 20 75 35 51 17 67 71 64.

Fond de premii : 561.825 lei. 

niada, trebuie precizat eA 
sportivele noastre au întâm
pinat un adversar foarte dîrx, 
de care s-au desprins de-abia 
în final. Ciocan, Szabados, 
Savu și Diaconescu au fost 
cele mai bune, deși nu se 
poate spune că au evoluat la 
valoarea lor cea mai bună.

In sfirșit fetele noastre au fă
cut o partidă bună I In meciul 
pentru stabilirea locului doi. Re
mania a învins Iugoslavia cu 
72—70 (35—37). A tost o Intilnlre 
dramatică în care victoria a »t'.i 
sub semnul întrebării pînă in 
ultima secundă. Au evoluat bine 
Szabados, Diaconescu și Vasl- 
lescu șl de la învinse Okovik șl 
Meglaj.

Paul IOVAN

CLASAMENT

1. Bulgaria 4 p — campioană bal
canică

2. România 3 p.
3. Iugoslavia 2 p.

REZULTATE IN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL

România (junioare) — Olanda 
69—66 (34—32) ; Bulgaria — Ro
mânia (tineret) 62—31 (34—20).

Lotul actual este alcătuit din 
Oczelak, Teodorescu, Nicti- 
lescu, L. Nagy, S. Nagy. Buga- 
ru, Zisu, Zdrenghea, Dorneanu, 
Vidican, Poleanu, Vintilă. An
trenori : V. Dăscălescu și Al. 
Petrică ; arbitru : V. Radar.

* Jocuri internaționale la 
Tg. Mureș : Voința - Slezan 
Frydek Mistek 43—40, Mure
șul - Slezan 53-37. (A. SZABO 
— corespondent).

• în cadrul turneului între
prins la Sarajevo, formația fe
minină Crișul a inregisirat ur
mătoarele rezultate : 50—74 cu 
Mlada Bosna Sarajevo ; 46—44 
cu selecționata Danemarcei : 
55—59 cu Mlada Bosna. Cele 
mai bune : Ana Mihuț, Ileana 
Ghiță și Suzana Csege.

am fost de-a dreptul luați cu 
asalt de ziariști, reporteri de 
radio șl televiziune, ca și de nu
meroși antrenori britanici și 
specialiști din lumea tenisului. 
Mulți, cu nume oelebre fn spor
tul alb. Voi cita, insă, pe unul 
singur. Este dl. B. A. Barnett,, 
președintele Federației interna
ționale de tenis, care a venit în 
vestiare să felicite pe echipierii 
României pentru victorie.

— Și, acum, Cleveland. Foar
te pe scurt, ce părere aveți asu
pra șanselor noastre în marea 
finală ?

— întâlnirea cu echipa S.U.A. 
va fi, fără îndoială, cea mai 
grea din toate oele precedente. 
Vom întâlni jucători clasați in 
rindul primilor 10 din lume. în 
plus, ei beneficiază de impor
tantul avantaj al terenului pro
priu. Dar — așa cum s-a mai 
spus și în alte ocazii — „Cupa 
Davis” este altceva... Eu sper 
că, în forma pe care o arată, 
ECHIPA ROMANĂ VA DA O 
REPLICA DÎRZÂ PUTERNICI
LOR LOR ADVERSARI, iar în
vingătorii nu vor fi cunoscut! 
decît in a treia zi a meciului.

Ar fi o încheiere frumoasă, 
subliniind cum nu so poate mai 
bine ascensiunea reprezentanți
lor patriei noastre in cea mai 
importantă competiție a teni
sului.

nia tineret a întâlnit formația 
Belgiei, în fața căreia a ob
ținut victoria, după un joc 
spectaculos, cu scorul de 3—1 
(5, 13, — 10). Partida a
fost arbitrată bine de N Ma- 
teescu și Al. Dinu (Bucu
rești).

George DINU

TURNEE INTERNATIONA
LE DE JUNIOR!

• Astăzi, la Cluj, începe 
turneul internațional de vo
lei (juniori) la care parti
cipă echipele României, 
U.R.S.S., Bulgariei, o selec
ționată a Slovaciei, precum 
și Selecționata Taberei F.R V.
• între 27—29 august, To- 

plița va fi gazda unui tur
neu internațional feminin la 
care participă echipele de 
junioare ale Bulgariei. Slova
ciei, României și Selecționata 
Taberei.

(Echipa țării noastre a ob
ținut următoarele reztilt'ife 
la turneul de la Sofia, la 
care a participat de aurind : 
3—0 cu Bulgaria. 3—2 cu 
Selecționata cluburilor din 
Sofia și 1—3 cu Ț.S.K.A. So
fia).

EXTRAGEREA II : 60 41
54 51.

Fond de premii : 293.231 lei

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 34 DIN 20 

AUGUST 1969

EXTRAGEREA 1 :
Categoria I : 1 variantă (50 la 
sută) a 100 000 lei a Il-a : 132 
a 870 lei ; a III-a: 2 712 a 39 lei.

EXTRAGEREA a Il-a :
Categoria B: 129.5 variante a 
1361 lei: categoria C: 2 756.5 a 
31 lei. Premiul de 190 900 lei a 
revenit participantului Patulca- 
nu Ștefan din Brașov. Plata pre
miilor pentru acest concurs se 
va face astfel :

— in Capitală, incepind cu 
data de 29 VIII la 5 X 1W n- 
clusiv ;

- in provincie, inren n-1 cu 
data de 1 IX la 5 X 1969 mciu- 
siv.

elor.de
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Țarălungă înscrie pentru echipa sa, obligind portarul cimpinenilor să scoată balonul din 
plasă i

' Foto : V. BAGEAC

miei. Oaspeții au prestat un 
joc modest, punînd accentul 
pe defensivă. Unicul gol a 
fost realizat de Lungan, în 
min. 65. A condus bine Radu 
Buzdun — București. (D. RO
ȘI ANU, coresp.).

MINERUL BAIA MARE 
— MINERUL ANINA 2—0 
(0—0). In primele 30 de mi
nute jocul gazdelor a fost a- 
vîntat, dar Miculaș ți Redes 
au ratat. In repriza secundă, 
poarta oaspeților a fost tot 
mai des periclitată. In min. 
60, băimărenii au deschis sco
rul : o centrare a lui Bandi 
a fost fructificată de Trifu. 
Al doilea gol a fost înscris de 
Bandi în min. 78. A arbitrat 
foarte bine Z. Szecsei — Tg. 
Mureș. (T. TOHATAN, coresp. 
principal).

C.F.R. TIMIȘOARA—OLIM
PIA SATU MARE 3—2 (2—1). 
Joc de nivel tehnic mediocru. 
Oaspeții au jucat de la egal 
cu timișorenii. De altfel, ju-

mitor arbitrajul Pai A. Pop — 
Oradea. (P. BOCȘANU, <o- 
respj.

METALURGISTUL CU GIR 
— C.S.M. SIBIU 0-0. Me- 
talurgiștii au dominat, dar 
înaintașii au fost ineficace. 
Oaspeții, mulțumiți de rezul
tat, s-au apărat fi au contra
atacat periculos. In min. 65, 
Stoicescu a șutat în bard. A 
arbitrat Emil Călbăjos —Cluj. 
(M. VÎLCEANU, coresp.).

ELECTROPUTERE CRA
IOVA — C.F.R. ARAD 1—0 
(0—0). Craiovenii au dominat 
mult, dar steril. Unicul gol 
a fost realizat de Dașcu (mi*. 
70). A condus bine Gh. Mo
tor ga — București. (V. PO- 
POVICI, coresp.).

CLASAMENT

1. Vagonul Arad 1 1 II 1-11
I— 3. C.SAL Sibiu 1 1 li >1 1
t— 3. C.8.M. Reșița

4. Met. Huned.
!lll 4—2 3
2 111 1—< 3

IN VEDEREA MECIULUI CU IUGOSLAVIA

18 SELECTIONABILI -
MÎINE LA

in vederea meciului amical 
de la 3 septembrie cu Iugo
slavia, antrenorii lotului nos
tru reprezentativ au convocat 
pentru miine, la București, 18 
iucâtori. Aceștia sin* :

Forțări — RADUCANU, GHI- 
TĂ; Fundași — SÂTMAREA- 
NU, LUPESCU, BARBU, DAN, 
DELEANU; mijlocași — GHER
GHEF!, RADU NUNWEILLER,

BUCUREȘTI
DINU (Dinamo Buc.); înain
tași _ NÂSTURESCU, DEM- 
BROVSCHI, C. RADU, DOMI- 
DE, DUMITRACHE, TUFAN, 
LUCESCU, CREINICEANU.

Lotul reprezentativ al tării 
noastre va susține miine după 
amiază un joc de verificare și 
omogenizare în compania er 
chipei de tineret-rezerve Di
namo București.

LUCESCU ȘI-A RELUAT ANTRENAMENTELE
Internaționalul Lucescu, mente ușoare, fără efort pre-

Șl ÎN DIVIZIA B AVANTAJUL
component al echipei Dinamo 
București, și-a reluat de săp- 
tămlna trecută pregătirile. 
El face deocamdată antrena-

lungit Medicii cred câ Lu- 
cescu va putea juca în for
mația dinamovistă în etapa 
din, 7 septembrie.

TERENULUI ÎNCEPE SA SE CLATINE Greavu indisponibil

SERIA I: Portul si Politehnica învingătoare
în deplasare

METROM BRAȘOV—FLA
CĂRA MORENI 3—0 (1—0). 
Brașovenii au creat multe faze 
frumoase. Cu toate că au pier
dut, jucătorii de la Flacăra au 
evoluat la un nivel destul de 
bun. Golurile au fost realiza
te de Furnică (min. 35 și 67) 
și, Tuțuianu (min. 86). Foarte 
bun arbitrajul lui V. Dumi
trescu—București. (C. GRUIA, 
coresp. principal)

(2—0). Jucătorii de la Dună
rea eu făcut k.o. apărarea ad
versă în prima parte a meciu
lui. După pauză, pregătirea fi
zică insuficientă a gazdelor a 
permis sucevenilor să reducă 
din handicap. Au înscris: 
Hristache (min. 13), Pană (min. 
30), respectiv Danileț (min. 

'67 din 11 m). A Munich —
București a arbitrat bine. (TR. 
BARBALATA, coresp.)

OȚELUL GALAȚI — ME
TALUL BUCUREȘTI ‘ ‘ 
(2—0). Rezultatul este 
tabil. în prima repriză, gălă- 
țenii au fost superiori 
marcat două goluri. Autori: 
Adam (min. 32) și Manta (min. 
33). După pauză, bucureștenii 
au jucat bine și au restabilit 
egalitatea pe tabela de marcaj. 
Pentru Metalul au înscris i 
Nedelcu (min. 52) și Georges
cu (min. 70). A condus corect 
V. Buimistruc — Iași. (GH. 
ARSENIE și V. ȘTEFANES- 
CU, coresp.)

GLORIA BÎRLAD — ME
TALUL TIRGOVIȘTE 3—4 
(1—2). Echipa locală a jucat 
slab. în schimb, metalurgiștii 
au practicat un fotbal de bun 
nivel tehnic. Au marcat: Tur- 
cu (min. 22), Tiron (min. 24 
și 88), Sava (min. 46) pentru 
Metalul, Chiuș (min. 25) și 
Beniovschi (min. 75 și 90 — 
ambele din 11 m) pentru Glo
ria. A arbitrat Gh. Ștefănes- 
cu — Galați (E. SOLOMON, 
coresp.)

2—2 
echi-

și au

PROGRESUL BUCUREȘTI
— POIANA CÎMPINA 4—0 
(1—0). Deși învingători la scor, 
în unele momente, componen- 
ții echipei bucureștene im au 
luat jocul în serios. Oaspeții 
au jucat ofensiv, mai ales 
repriza secundă.

Scorul a fost deschis 
min. 8 de către Țarălungă. 
continuare, bucureștenii 
avut ocazii de a mări avanta
jul, dar Matei și Țarălungă au 
ratat din poziții favorabile. 
După pauză, Georgescu a în
scris un -nou gol pentru Pro
gresul. Introducerea lui Neac- 
șu în formația Progresului a 
avut efectul scontat. în min. 
82 Raksi a fost faultat în ca
reu și Țarălungă a transfor
mat penaltyul. Ultimul gol a 
fost înscris de Neacșu, dintr-o 
lovitură de colț. Ilie Hristea
— Alexandria a arbitrat fără 
greșeală. (C. DUMITRIU)

în

în 
în 
au

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
POLITEHNICA GALAȚI 0—2 
(0—1). Studenții, cu o pregă
tire fizică mai bună, au cîș- 
tigat pe merit. Jucătorii de la 
Ceahlăul au evoluat frumos în 
prima repriză. Au înscris: 
Stancu (min. 26) și Bretan 
(min. 78). A arbitrat slab Paul 
Brătănescu — Suceava. (C. 
NEMȚEANU, coresp.)

PROGRESUL BRAILA — 
ȘTIINȚA BACAU 1—0 (0—0). 
în repriza secundă, Progresul 
a dominat categoric. Unicul 
goi a fost marcat de Ciupitu 
în min. 77. A condus f. bine S. 
Mindreș — București. (I. BAL
TAG, coresp.)

SPORTUL STUDENȚESC — 
PORTUL CONSTANȚA 1—4 
(1—1). Din nou studenții au

SERIA A ll a: Metalul
pe teren

DUNAREA GIURGIU —
CHIMIA SUCEAVA 2—1

VAGONUL ARAD — O- 
LIMP1A ORADEA 4—1 (1—1). 
Joc de factură tehnică modes
tă. Echipele și-au împărțit pe
rioadele de dominare. După 
aspectul general al meciului, 
scorul este prea sever. Golu
rile au fost marcate de Dodu 
(min. 24) pentrii Olimpia, Stă- 
noaie (min. 34 din 11 m și 78). 
Barbu (min. 82) și Schweillin-

SERIA I
Rarăul Cimpulung — 
Petrolul Moinești 
Fulgerul Dorohol — 
Nicollna Iași ’
Letea Bacău — 
Victoria Roman 
Minerul G. Humorului 
— Foresta Fălticeni 
Penicilina Iași — 
Constr. P. Neamț
(Jucat la Valea Lupului) 
Foresta Ciurea — 
Minobrad V. Dornel 
C.F.R. Pașcani — 
Minerul Comăneștl 
Textila Buhuși — 
Textila Botoșani 
(nedisputat, Textila 
suspendată)

3-1

8-1

1—0 (0-0)

1-1 (1-0)

1-0 (0-0)

1-3

0-0

Buhuși

(Corespondenți : A. Rota
ru, I. Mandache, Fl. Ene, 
D. Bolohan, D. Dlacones- 

cu, I. Diac, C. Enea, 
I. Vleru)

CLASAMENT
1. Textila
2. C.F.R.

2 2 0 0 5—1 4
2 110 7—1 3

3— 4. Rarăul 2 110 5—3 3
3— 4. Minobrad 2 110 5—3 3

5. Foresta F. 2 110 4-33
6. Victoria 2 10 1 7—1 2
7. Nicolina 2 10 1 4—3 2

8— 9. Letea 2 10 1 2—2 2
8— 9. Fulgerul 2 10 1 3—3 2

10. Petrolul 2 10 1 3—4 2
11. Minerul C. 2 10 1 2r—7 2
12. Penicilina 2 10 1 1—7 2
13. Constructorul 2 0 11 1-2 1
14. Textila Bh. 2 0 11 2—5 1

15—16. Foresta C. 2 0 0 2 2—5 0
15—16. Minerul G. H. 2 0 0 2 2—5 0

Etapa viitoare: Fulgerul Do- 
rohoi — C.F.R. pașcani ; Mine
rul Comănești — Textila Buhuși ; 
Nicolina Iași — Minobrad Vatra 
Dornei ; Textila Botoșani — Fo
resta Ciurea ; Foresta Fălticeni 
— Rarăul Cimpulung ; Minerul 
Gura Humorului — Victoria Ro
man ; Petrolul Moinești — Peni
cilina lași ; Letea Bacău — Con
structorul P. Neamț.

SERIA A II-a
Electronica Obor — 
Rulmentul Blrlad 
Chimia Gh. Gheorghiu 
Dunărea Brăila 
(Jucat la Comăneștl) 
Ancora Galați — 
Șoimii Buzău
Petrolul Berea — 
A.S.M. Tecuci
(Jucat la Rm. Sărat) 
Gloria C.F.R. Galați —

7—0 (4—0) 
Dej —
4-1 (3—0)

0-0

2-1 (0-1)

(2-0)

(2-1)

Locomotiva Adjud 8-1 (1-1)
Petrolistul Boldești —
Metalul Plopeni 1—0 (0—0)
Metalurgistul Brăila —
S.U.T. Galați 1—0 (1—0)
Metalul Buzău —
Unirea Focșani 3-1 (2—1)

(Corespondenți : O. Guțu,
Șt. Costache, șt. Constan- 
tinescu, P. Florescu, V. 
Ștefănescu, N. Dlncâ, N. 

Costln, M. Dumitru)

(2-0)

0-3 
fiind

CLASAMENT

(1-0)
1— 2. Petrolistul 2 2 0 0 5—1 4
1— X Chimia 2 2 0 0 6—2 4

3. Metalul Bz. 2 110 5—3 3
4— 5. Șoimii 2 110 2-1 3
4— 5. Metalurgistul 2 110 1—03

6. Electronica 2 10 1 8—2 2
7. Metalul PI. 2 10 1 3—1 2
8. Dunărea 2 10 1 5—4 2
9. Unirea 2 10 1 3—4 2

10. Gloria C.F.R. 2 10 12—42
11. Petrolul 2 10 1 2—5 2

12—14. Locomotiva 2 0 11 1—2 1
12—14. Ancora 2 0 11 1—2 1
12—14. A.S.M. 2 0 11 3—4 1

15. S.U.T. 2 0 0 2 1—3 0
16. Rulmentul 2 0 0 2 1-11 0

Etapa viitoare ; Șoimii Buzău
— Gloria C.F.R. Galați ; Petro-
Iul Berea — Metalurgistul Brăi
la ; Metalul Plopeni — Electro
nica Obor ; Locomotiva Adjud — 
Ancora Galați ; Dunărea Brăila
— Metalul Buzău ; S.U.T. Galați
— Rulmentul Bîrlad ; Unirea 
Focșani _ Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej ; A.S.M. Tecuci — 
Petrolistul Boldești.

SERIA A III-a
Cimentul Medgidia — 
Marina Mangalia 8—0 (1-0)
Electrica Constanța —
Mașinl-unelte Buc. 1—0 (0-0)
Del a Tulcea —
I.C.A.B. Arcuda 7-3 (5-2)
Celuloza călărași -
Laromet București 1-8 (1-1)
Petrolul Videle —
S.N. Oltenița 8-1 (1-1)
Voința București —
I.M.U. Medgidia 1-1 (1-0)
Unirea Minăstirea —
Olimpia Giurgiu 8—1 (8—0)
Tehnometal București —
I.T.C. Constanța 4—1 (2—0)

(Corespondenți : A. Ma- 
vlea, C. Popa, I. Turșle, 
A. Ioniță, V. Paneu, G. 
Dinu, Gh. Tufcea, N.

Tokacek)
CLASAMENT

1. Cimentul 2 2
2— 3. Electrica 2 2
8— 3. Laromet a 2

0 0 
o o 
o o

4-0 4
2—0 4
4—2 4

părăsit învinși terenul. De 
data aceasta, bucureștenii au 
suferit un eșec sever chiar pe 
propriul teren, după un joc în 
care au ieșit în evidență nu
meroase lacune în pregătirea 
fizică și tehnică. Jocul a fost 
în general plăcut, cu multe fa
ze frumoase la ambele porți- 
Constănțenii, mai bine pregă
tiți, au forțat în repriza se
cundă și au depășit cu regu
laritate apărarea studenților.

Scorul a fost deschis de stu- 
denți, în min. 12, prin Duțan. 
Egalarea s-a produs în min. 
39, cind Bukosi a reluat în pla
să balonul trimis în careu de 
Melenco. După pauză. în min. 
49, o acțiune a lui Caraman 
se soldează cu un nou goL în 
min. 71, același Caraman ridi
că scorul la 3—1 în favoarea 
Portului. Ultimul gol a fost 
semnat de Mănescu (min. 78). 
A arbitrat bine M. Roman — 
Brașov, (p.v.)

CLASAMENT

1. Portul 2 2 0 0 8—1
x Politehnica 2 2 0 0 5—0
3. Metrom Bv. 2 2 0 0 4—0
4. Met. Tlrg. 2 2 0 0 8—5
S. Met. Buc. 2 110 6—4
6. Progr. Buc. 2 10 1 4—2

7— 8. Chimia Sv. 2 10 1 3—2
7— 8. Știința Bc. 2 10 12—1
9—11. Fl. Moreni 2 10 1 2—3
9—11. Progr. Brăila 2 10 1 3—4
9—11. Dunărea 2 10 12—3

12. Oțelul Gl. 2 0 11 4—6
13. Gloria Blrlad 2 0 0 2 3—7

14—15. Poiana 2 0 0 2 0—5
14—15. Sportul studențesc

2 0 0 2 1—6
16. Ceahlăul P. N. 2 0 0 2 0—6

ETAPA VIITOARE (31 august)

4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
0
0

0
0

Dunărea — Oțelul, Poiana — Ști
ința, Metalul Buc. — Metrom, 
Gloria — Flacăra, Chimia — Me
talul Tirgoviște, Ceahlăul — Sport, 
studențesc, Politehnica — Progre
sul Brăila, Portul — Progresul 
București.

Tr. Severin
propriu!

învins

ger (min. 89) pentru Vagonul. 
Corect arbitrajul lui Cornel 
Pop — Hunedoara. (GH. NI- 
COLAIȚA, coresp.).

CHIMIA RM. V1LCEA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 
(0—0). Localnicii au dominat, 
dar steril. In acest sens este 
edificator raportul de come- 
re : 19—6 in favoarea Chi-

rapidist va fi indisponibil 
pentru partida de duminică.

Se speră că Greavu se va 
vindeca pînă la 17 septem
brie, data primului meci cu 
Vittoria Setubal din Cupa eu
ropeană a tîrgurilor.

Săptămina trecută, la 
antrenament, I'.ie Greavu 
accidentat, avînd o fisură a 
osului la piciorul drept Din 
această cauză, medicii au ho- 
tărît ca piciorul să fie pus în 
ghips. în acest fel jucătorul

un
s-a

S— f. Olimpia Satuau
19,

des- 
prin 

produs 
.după trei minute, cind Mure- 
șan a transformat un 11 m. 
în continuare, feroviarii îți 

- impun superioritatea și mai 
înscriu, prin Covaci (min, 31). 
După două minute 
luare, sătmărenii 
Autor: Borota. In 
Covaci 
treilea gol al 
arbitrat bine 
Tr. Severin. 
coresp.).

cătorii de la Olimpia 
chis scorul tn min. 
Both. Egalarea s-a 5— 6. Minerul Baia

7— S. Gaz metan
7— ». Minerul Anina
7- 8. C.F.R. Tim.

M—IX

1
1
1
1

• 1 t-1 
( 1 1-1
« 1
t 1

8

2
3

2-2 2
3-3 2

de la re- 
egalează. 
min. 55, 

cel de al

10-13. 
lt—13.

a marcat 
timișorenilor. A 
S. Drăgulici — 
(S. MARTON,

TR. SEVERIN

lt—13.

METALUL
— METALUL HUNEDOARA 
0—1 (0—0). Gazdele au avut 
mai mult timp inițiativa, însă 
au ratat foarte multe ocazii. 
Hunedorenii au rezistat mai 
bine adversarului comun: 
căldura. A înscris : Covaci 
(min 77). Excelent arbitrajul 
lui Tr. Cruceanu — Arad. 
(G. MANAFU, coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — R1PEN- 
SIA TIMIȘOARA 3—1 (2—0). 
Reșițenii au avut inițiativa 
de la începutul partidei. După 
ce Pătrașcu (min. 6) și Nesto- 
rovici (min. 20) au ratat oca
zii clare. Jac a deschis sco
rul în min. 21. Același jucă
tor a înscris și celelalte go
luri ale C.S.M.-ului (min. 40 
și 64), ambele din 11. m. Timi
șorenii au redus din handicap 
prin Kun I (min. 85 din 11 
m). In min. 64, Panici (Ripen- 
sia) a ratat un 11 m. Mulțu-

CONSFĂTUIRE CU FOTBALIȘTII
DIVIZIONARI DIN CAPITALĂ

Federația română de fot
bal, în colaborare cu Comi
sia de fotbal a municipiului 
București, organizează astăzi 
o consfătuire cu jucătorii e- 
chipelor bucureștene din di
viziile A, B, tineret și ju
niori. De asemenea, vor par
ticipa antrenorii și membrii 
secțiilor de fotbal, precum și 
arbitrii din loturile A și B.

Consfătuirea va avea loc în 
sala Dinamo, de la ora 18.

Mare
2 1 • 1 4-3

Mare
2
1
2
2

Olimpia Oradea
tui
2 î e î

vocea
2 1 • 1

Craiova
114 1 1—2 2
2 4 11 1—1 1

Cu gir
2 111 4—2 1
2 0 I 2 4—1 t

Ripensla 
Chimia Km.

Eectroputere
2-3

2
2

2

14.
15.

it.

C.F.R. Arad 
Metalurgistul

Met. Tr. S.

ETAPA VIITOARE (31 august) : 
Metalul Hunedoara — Metalurgis
tul Cugir, Minerul Anina — Olim
pia Satu Mare, Ripensla — CJF.R. 
Arad, 
C.S.M. 
C.F.R.
C.S.M. 
putere, 
Bala Mare.

Metalul Tr. Severin —
Reșița, Olimpia Oradea — 
Timișoara, Vagonul —

Sibiu,
Gaz

Chimia _ Electro
ni etan — Minerul

MECI AMICAL 
INTERNAȚIONAL 
C.FJR. ROȘIORII DE VEDE 

— DLNAVSKI STUDENT 
1—0 (1—0).

ROȘIORII DE VEDE — în 
localitate s-a disputat parti
da amicală internațională 
dintre echipa locală C.F.R. și 
formația Dunavski Student 
din Bulgaria. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 
1—0 prin punctul marcat de 
Duță, în min. 12.

T. NEGULESCU, coresp.

INAUGURAREA
COMPLEXULUI SPORTIV

DIN TULCEA
TULCEA, 25 (Agerpres). — 

S-a inaugurat noul complex 
sportiv al tineretului din Tulcea.

Complexul cuprinde un teren 
de fotbal gazonat, tribune cu o 
capacitate de 15 000 de locuri, 
terenuri de volei, baschet, hand
bal și tenis. Inaugurarea s-a fă
cut cu participarea unui mare 
număr de tineri la întreceri de 
atletism, lupte șl demonstrații 
de box.

DE LA F.R. FOTBAL
Anallzînd 

etape
desfășurarea primei 

a campionatului, Biroul 
F.R.F. a luat o serie de măsuri 
disciplinare.

Jucătorul STEFAN SZEKEI.Y 
(Textila Buhuși) a fost exclus 
din activitatea competițlonală 
pentru lovirea gravă a arbitrului.

Antrenorul PETRE DRĂGUȚ 
(I.T.C. Constanța) a fost exclus 
din corpul antrenorilor pentru 
lovirea gravă a unui jucător al 
echipei adverse.

Jucătorul MIRCEA IONESCU 
(I.T.C. Constanța) a fost suspen
dat pe 8 etape pentru lovirea 
gravă a adversarului.

Jucătorul TOMA COSTACHE 
(Textila Buhuși) a fost suspendat 
pe 5 etape pentru bruscare, in
sulte șl amenințări față de ar
bitrii de linie.

Pentru lovirea adversarilor, 
insulte șl injurii aduse arbitrilor 
au fost' suspendați pe cite 3 eta
pe jucătorii : AUREL ANISIA 
(Textila Buhuși), GRIGORE RU- 
SU (Foresta Fălticeni), GH. AN- 
GELBSCU (Olimpia 
VICTOR RADULESCU 
Constanța), ABIBULA 
(I.T.C. Constanța) și FRANȚ JUR- 
COVSCHI (Foresta Ciurea).

Jocul Foresta Fălticeni — Tex
tila Buhuși, Întrerupt In minutul 
88 din cauză că arbitrul a fost 
lovit grav de un jucător al echi
pei buhușene, 
cu rezultatul de 3-0 In 
Forestei 
Buhuși a 
etapă.

Secțiile 
govlște

Giurgiu;. 
(Electrica 
TUNCZI

a fost omologat 
favoarea 

Fălticeni, iar Textila 
fost suspendată pe o

de fotbal Metalul Tîr- 
șl Unirea Focșani au

DUPĂ DOUĂ ETAPE, IN DIVIZIA C, 
DOAR 14 ECHIPE AU ClTE 4 PUNCTE

2 110 6—3 3
2 10 1 8—5 2
1 1 0 0 2—1 2

2 10 1 3—3 2
2
2
2
1
1
1
U
0 
o

Tuiceu
I.M.U.

CLASAMENT CLASAMENT

2 10 1 4—4
1 2—2
1 2—4
0 1—1
1 3—4
1 2—4
2 2—4
2 1—3

2 1 
1 0
2 0
2 0
2 0
2 0

2 10
0
1
1
1
0
0

2 0 0 2 3—9
Delta

4. Tehnometal
5. Delta
6. Unirea

7— 9. Marina
7— 9. Celuloza
7— 9. Petrolul

10. I.T.C.
11. I.M.U.M.
12. Ș.N.O.
13. Voința 

14—15. Mașini 
14—15. Olimpia

16. Arcuda
Etapa viitoare ;

— Electrica Constanța .
Medgidia — Tehnometal Bucu
rești ; Mașinl-unelte București - 
Olimpia Giurgiu : Marina Man
galia — Unirea Minăstirea ; 
I.T.C. Constanța — Voința Bucu
rești ; ș.N. Oltenița — Celuloza 
Călărași ; I.C.A.B. Arcuda — Pe
trolul Videle ; Laromet Bucu
rești — Cimentul Medgidia.

SERIA A IV-a
Caralmanul Bușteni — 
Unirea Drăgășani 
Prahova Ploiești — 
T.U.G. București 
I.R.A. Cîmplna — 
Progresul corabia 
Petrolul Tirgoviște — 
Flacăra roșie Buc. 
Unirea C-lung M. — 
Dacia Pitești
Sirena București — 
Carpațl Sinaia

2—0 (0-0)

1-2 (0—1)

3-0 (2—0)

0—0

1—0 (0—0)

. 0—0
Progresul Balș —
Chimia Tr. Măgurele 1—2 (0—1)
Autobuzul București —
Comerțițl Alexandria 
(«minat pentru miercuri
27 august, ora 17)

(Corespondenți : V. Zbâr
cea, A. Viăsceanu, C. Vîr- 
joghle, S. Codreanu, D. 
Rădulescu, H. Rudy, D. 

Parascluv)

fost sancționată cu ridicarea 
dreptului de a organiza jocuri 
pe terenurile proprii pe cite o 
etapă, pentru insuficiente măsuri 
organizatorice șl pentru neaslgu- 
rarea protecției arbitrilor.

Arbitrul MIHAI VASILIU a fost 
suspendat pe 4 etape pentru 
prezentarea cu întîrzlere la jocul 
la care a fost delegat.

Arbltrul PETRE BADEA a fost 
suspendat o lună pentru că a 
permis intrarea în joc a jucăto
rilor echipei Tehnofrlg Cluj fără 
ca aceștia să facă dovadă că au 
efectuat controlul medical.

GROȘANU 
lună pentru 
conform re- 
ldentificarea

Arbitrul TIBERIU 
a fost suspendat o 
că nu a procedat, 
gulamentului, la
jucătorilor care au luat parte la 
joc fără carnete de legitimare.

Arbitrul CONSTANTIN PETREA 
a fost suspendat pe 3 etape pen
tru că a început partida Univer
sitatea Craiova — Universitatea 
Cluj deși în incinta terenului de 
joc erau mal multe persoane care 
nu aveau acest drept și pentru 
slabul' arbitraj prestat la jocul 
Dinamo București — Palmeiras.

Arbitrul OSCAR FLONDOR a 
fost suspendat pe 3 etape pentru 
arbitraj nesatisfăcător.

Arbitrul KEVORKA GHEMI- 
GEAN a fost suspendat pe 2 eta
pe pentru că în raportul său nu 
a relatat în mod concret și de-

deanu, P. Țonea, M. Su
san, Fl. Oprița șl M. Vic
tor)

1. T.U.G.
2— 3. Caralmanul
2— 3. Chimia

4. Flacăra
5. Unirea C.

6— 7. Comerțul 
6— 7. Autobuzul

8. I.R.A.
9. Carpațl

10. Prahova
11. Sirena
12. Progresul C.
13. Petrolul
14. Dacia
15. Progresul B.
15. Unirea D.

2 2 0 0
2 2 0 0
2 2 0 0
2 110
2 110
110 0
110 0
2 10 1
2 0 2 0
2 0 11
2 0 11
2 0 11
2 0 11
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

0—2 4
3— 0 4
4— 1 4
2— 0 3
4-3 3
2—0 2
3— 1 2
3—2 2
3—3 2
1—2 1
0-2 1
0—3 1
1—6 1
0—2 0
1—4 0
1—5 0

Etapa viitoare : Unirea Cimpu
lung — I.R.A. Cîmplna ; Comer
țul Alexandria — Sirena Bucu
rești ; Progresul Balș — Petro
lul Tirgoviște ; Carpațl Sinaia — 
Autobuzul București ; Chimia Tr. 
Măgurele — Prahova Ploiești ; 
Flacăra roșie București — Carai- 
manul Bușteni ; Dacia Pitești — 
Unirea Drăgășani ; T.U.G. Bucu
rești — Progresul Corabia.

SERIA A V-a

rlnca șl P. PăUnceanu)

Victoria Caransebeș —
Unirea Orșova 
Minerul Bocșa —

1—0 (1-0)

u.M. Timișoara 
Dunărea Calafdl —

1-0 (1-4)

Minerul Lupeni 
Metalul Topleț —

4-0 (1-4)

Energetica Tr. Severin 
Electromotor Tlm. —

1—1 (0-0)

C.F.R. Caransebeș 
Vulturul Textila Lugoj

3—1 (1-0)

— Victoria Tg. Jiu 
Furnirul Deta —

5—1 (1-1)

Progresul Strehala 
Minerul Motru —

2—1 (1-0)

Steagul roșu Plenița 3—0 (3-0)
(Corespondenți : M. Mu-
tașcu, I. Sanfiroiti, Șl.
Zvignea, C. Avram, șt-
Marton, C. Olaru, N . So-

1. Electromotor
2. Victoria C.

3— 4. U.M.T.
3— 4. Vulturul
5— 6. Unirea
5— 6. Minerul M.
7— 8. Minerul B.
7— 8. Dunărea
9—11. Furnirul
9—11. C.F.R.
9—11. Steagul r.

12. Minerul L.
13. Viet. Tg. J.
14. Energetica
15. Metalul

16. Progresul

2 2 0 0 5—2 4
2 2 0 0 3—1 4
2 10 1 5—2 2
2 10 1 5—2 2
2 10 1 3—2 2
2 10 1 3—2 2
2 10 1 2—2 2
2 10 15—52
2 10 1 3—4 2
2 10 1 2—3 2
2 10 1 2—3 2
2 10 1 2—4 2
2 10 1 3—6 2
2 0 112-31
2 0 11 1—3 1
2 0 0 2 2—4 0

CLASAMENT
1. Minaur 2 2 0 0 5-1 4
2. Metalul 2 1 1 0 4—0 3
3. Arieșul T. 2 1 1 0 5—2 3
4. Arieșul C.T. 2 1 1 0 2—1 3
5. ind. sîrmei 2 1 0 1 3—1 2

6— 7. Știința 2 1 0 1 4—3 2
6— 7. Minerul B.A. 2 î 0 1 4-3 2
8—10. Mureșul 2 1 0 1 5—5 2
8—10. Soda 2 1 0 1 1—1 2
8—10. Victoria 2 1 0 1 3-3 2

11. Minerul T. 2 1 0 1 2—3 2
12. Aurul 2 1 0 1 4—6 2
13. Tehnofrig 2 1 0 1 1—4 2
14. Minerul G. 2 0 1 1 0—2 1

15—16. Independența 2 0 0 2 2—6 0
15—16. A.S.A. Sibiu 2 0 0 2 0—4 0

Etapa viitoare : știința Petro
șani — Minerul Zlatna ; Soda 
Ocna Mureș — Victoria Călan ; 
Arieșul Turda — A.S.A. Sibiu ; 
Aurul Brad — Minerul Ghelar ; 
Independența Sibiu — Industria 
sîrmei Clmpia Turzll ; Minerul 
Baia de Arieș — Mureșul Deva ; 
Arieșul Clmpia Turzll — Tehno
frig Cluj ; Minerul Teliuc — Me
talul Alud.

Etapa viitoare : C.F.R. Caranse
beș — Minerul Lupeni ; Vulturul 
Textila Lugoj — Furnirul Deta ; 
U.M. Timișoara — Progresul Stre- 
haia ; Dunărea Calafat — Elec
tromotor Timișoara ; Unirea Or
șova — Minerul Motru ; Steagul 
roșu Plenlța — Victoria Caran
sebeș ; Minerul Bocșa — Meta
lul Topleț ; Energetica Tr. Se
verin — Victoria Tg. Jiu.

SERIA A
A.S.A. Sibiu —

Vl-a
Prodan, I. Toma, V. God 
A. Ghiiezan și A. Verba)

SERIA A VII-a
C.I.L. Gherla —
Foresta Năsăud 4—0 (1—0)
Topitorul Baia Mare
Metalul Salonta 3—0 (3—0)
Dacia Oradea —
Bihoreana Marghita 1-1 (0—0)
Unirea Dej —
Dermata Cluj 4—2 (2—0)
Gloria Bistrița —
Chimistul Baia Mare 1—1 (1—0)
C.I.L. Sighetul Marmăției
— Victoria Cărei 2-0 (0—0)
Bradul Vișeu —
Dinamo Zalău 0—2 (0—1)
Someșul Satu Mare —
Constructorul B. Mare 3—0 (0—0)

(Corespondenți : D. Vatau,
I. Marinescu, G. Ilie, T.

Arieșul C. Turzll 0—1 (0—0)
Arieșul Turda —
Mureșul Deva 4—1 (1—1)
Minerul Baia de Arieș
— Independența Sibiu 4—1 (2—1) 
Industria sîrmei C.T. —
Minerul Teliuc 
Minaur Zlatna — 
Victoria Călan 
Aurul Brad — 
Știința Petroșani 
Minerul Ghelar — 
Metalul Alud 
Tehnofrig Cluj — 

-Soda Ocna Mureș 
(Corespondenți : 
can, P. Lazăr,

3—0 (2—0)

3-0 (1-0)

3—2 (2—0)

0—0

1-0 <1—C)
I. Boțo-
L Abru-

CLASAMENT

1. Someșul 2 2 0 0 5-0 4
2. C.I.L. Gherla 2 1 1 0 5—1 3

3- 5. C.I.L. Sighet 2 1 1 0 4—2 3
3— 5. Unirea 2 1 1 0 6—4 3
3— 5. Dinamo 2 1 1 0 3—1 3

fl. Gloria 2 1 1 0 3-2 3
7. Victoria 2 1 0 1 6—2 2
8. Constructorul 2 1 0 1 5—3 2
9. Dermata 2 1 0 1 5—4 2

10. Topitorul 2 1 0 1 3—3 2
11. Bihoreana 2 0 2 0 3—3 2
12. Chimistul 8 0 1 1 1—3 1

tallat incidentele de după termi
narea jocului.

Arbitrul ALEXANDRU TOTH a 
fost avertizat pentru lipsă de fer
mitate în sancționarea abaterilor 
unor jucători șl pentru trimite
rea cu întîrzlere a foii de arbi
traj.

Arbitrul VICTOR PADUREANU 
a fost avertizat pentru că a con
simțit să înceapă jocul deși In 
incinta terenului erau unele per
soane care nu aveau acest drept.

Se dă avertisment secțiilor de 
fotbal Universitatea Craiova, Stea
gul roșu Brașov, F.C. Argeș, Po
litehnica Iași, Rapid București, 
Jiul Petroșani, Textila Buhuși, 
Foresta Fălticeni, I.T.C. Constan
ța pentru nerespectarea indicați
ilor F.R.F. cu privire la accesul 
persoanelor în Incinta terenurilor 
de joc, disciplinarea jucătorilor, 
crearea condițiilor lglenlco-sanl- 
tare jucătorilor șl spectatorilor șl 
păstrarea ordlnei In timpul jocu
rilor.

Se obligă F.C. Argeș să ridice 
gardul împrejmuitor în dreptul 
tribunei oficiale pînă la înălți
mea de 2 metri (pentru a nu mal 
putea fl escaladat cu ușurință de 
către spectatori).

Se obligă secțiile de fotbal Uni
versitatea Craiova, U.T. Arad șl 
Steagul roșu Brașov să instaleze, 
la stadioanele pe care organizea
ză jocuri, stații de radloficare șl 
să le folosească în scopul disci
plinării spectatorilor, al prelucră
rii unor prevederi ale regulamen
tului jocului de fotbal etc.

13. Foresta
14. Dada
15. Metalul
16. Bradul

2 0 11 2—6 1
2 0 11 1-6 1
2 0 0 2 1—5 0
2 0 0 2 0—8 0

Etapa viitoare : ^ermata Cluj - 
Dlnamo Zalău ; Constructorul 
Baia Mare — Bradul Vișeu ; C.I.L. 
Gherla — Metalul salonta ; Chi
mistul Baia Mare — C.I.L. Sighe- 
tul Marmațlei ; Someșul Satu 
Mare — Dacia Oradea ; Foresta 
Năsăud — Gloria Bistrița ; Bi
horeana Marghita — Topitorii] 
Baia Mare ; Unirea Dej — Victo
ria Cărei.

SERIA A VIII-a
Unirea Cnsturu Secuiesc
— Avjntul Reghin 
Colorom Codlea — 
Torpedo Zărnești 
Carpațl Brașov — 
Metalul Copșa Mică 
Vltrometan Mediaș — 
Medicina Tg. Mureș 
Lemnarul Od. Secuiesc
— Chimia Or. Victoria 
Oltul Sf. Gheorghe — 
Tractorul Brașov 
Chimica Tîrnăvenl — 
Chimia Făgăraș 
Minerul Bălan — 
Viitorul Gheorghieni

(Corespondenți : . 
tzi, N. Seceleanu, V. Secă 
reanu, Z. Rîșnoveanu, A 
Pialoga, Gh. Briotă, I. Du 

can și R. Bortoș).

3—1

4—2

1—1

î-i

3—1

1—0

2—0

1-2 
V.

(0—0]

(o—o:

(i-i

(2-1

(0—0

(2-0

(1-0
Lorin

CLASAMENT
1. Viitorul
2. Metalul

2 2 0 0 4—2
2 110 3—2

3— 4. Chimia F. 2 10 1 3—2
3— 4. Unirea 2 10 1 4—3
5—10. Torpedo 2 10 1 4-4
5—10. Avîntul 2 10 1 3—3
5—10. Tractorul 2 10 1 1—1
5—10. Oltul 2 10 1 2—2
5—10. Lemnarul 2 10 1 3—3
5—10. Chimica 2 10 1 2—2

11—12. Medicina 2 0 2 0 2—2
11—12. Carpațl 2 0 2 0 2—2
13—14. Colorom 2 10 1 4-5
13—14. Chimia V. 2 10 13-4

15. Vitrometan 2 0 11 1—2
16. Minerul 2 0 0 2 2—4

Etapa viitoare : Lemnarul Odoi 
heiul Secuiesc — Torpedo Zăi 
nești ; Tractorul Brașov — Mint 
rul Bălan ; chimica Tîrnăveni . 
Unirea Cristuru Secuiesc ; Metf 
Iul Copșa Mică — Chimia Făgj 
raș ; Colorom Codlea — Avînti 
Reghin ; Chimia Or. Victoria ■ 
Carpați Brașov ; Viitorul Gheoi 
ghienl — Vltrometan Mediaș; M( 
diclna Tg. Mureș — Oltul S 
Gheorghe.



„CALIFICAREA ROMÂNIEI LA C. M. DIN MEXIC 
AR FI DOAR APARENT O SURPRIZA!"

Interviu cu dl. Denis Follows, secretarul general al Federației engleze de fotbal

17 -

derației engleze de fotbal: 
planul de pregătire 'a echi
pei naționale pentru Mexic 
*70 o dată alcătuit, cu minu
țiozitate, ținând cont de pro
bleme mari (calendar, lot), 
de probleme specifice (pregă
tirea psihologică a jucători
lor), chiar și de amănunte 
(cite ore vor călători jucă
torii în luna mai a anului 
viitor, in ultimul test înain
tea C.M., iTitre BOGOTA si 
QUITO, si cum se vor dis
tra), Sir ALF RAMSEY, in 
virtutea atribuțiilor sale, de
cide singur în privința alcă
tuirii și pregătirii echipei De 
aceea, acum nu vă pot spu
ne decit că alături de 
BANKS, MOORE. J. CHARL
TON, PETERS, BALL,

atacanții 
TIIOMP-

absența

HURST, care au dobindit 
„CUPA JULES RIMET", sînt 
chemați la lot portarul BON- 
NETTI, fundașii COOPER, 
MC. NAB, MULLERY, LA- 
BONE. HUNTER, mijlocașul 
TOMMY WRIGHT, 
CLARKE, ASTON, 
SON și COATES.

— Surprizătoare
Iui Bobby Charlton...

— Și da, și nu. BOBBY, 
foarte obosit în ultimul se
zon, și-a acordat un repaus 
total de 6 luni, fără fotbal, 
dar cu familia. Așteptăm, de
sigur ,,cofiie-back“-ul său, 
așa cum, cu toții, așteptăm 
păstrarea zeiței fotbalului în 
tertipltil fotbalului englez.

Paul SLAVESCU

Dl. Denis Follows, secretar general al Federației engleze de 
fotbal

ÎNCEPÎND DE JOI, PE STADIONUL VASIL LEVSKI DIN SOFIA

PRIMII GIMNAȘTI MEDALIAȚI
LA „CUPA SPERANȚELOR OLIMPICE^

In holul hotelului Athenee 
Palace, dl. Denis Follows, se
cretarul general al Federației 
engleze de fotbal, ne-a întîm- 
pinat cu un surîs de bună
voință și amiciție :

— How do you do ! Nu 
ne-am văzut de un an, din 
vara trecută, de la Mamaia !

— într-adevăr, și în acest 
răstimp multe s-au mai 'în
tâmplat în fotbalul nostru...

— Poate pur calendaristic 
sau poate mobilizați efectiv 
în fața campionilor mondiali 
— și eu cred că aci rezidă 
explicația — primul rezultat 
excelent al naționalei dv. a 
fost cel din ianuarie, de pe 
WEMBLEY. Dincolo de re
zultatul în sine, prestigios 
fără doar și poate, fotbaliștii 
dv. au „descoperit" acolo că 
pot avea o echipă reprezenta
tivă redutabilă. De aceea, a- 
preciez acest meci ca un 
punct de plecare, finișul ur- 
mind să vă ducă la turneul 
din MEXIC.

— Apropo de Mexic, care 
sînt după părerea dv. șansele 
de calificare ale echipei Ro
mâniei ?

— Judecind prin prisma 
rezultatelor de pînâ acum și, 
mai ales, prin ceea ce cu
nosc despre fotbalul româ
nesc, CRED CĂ DV. AVEȚI 
PRIMA ȘANSA ÎN GRUPA I

sa—-------------------------- -----------

BELGIEI, 
unor for- 
vizită ta 
PORTL- 

ILGO-

și cea a 
în dauna 
cărți de 
de pildă 
ELVEȚIA,
și SPANIA, ea ar 
victoria tinereții si

credeți cescre 
ă la fa’Ă* a ecîii- 
Aif Krnnsey?
mai mult intr-o 
tactică decit in- 
lot, intrueii SIR 
nu este adeptul 

de

PRELIMINARĂ, eu atit mai 
mult cu cit veți disputa ul
timele două jocuri _AT 
HOME". Nu-i văd pe eei 
doi înaintași de clasă pe care 
îi aveți, LUCESCU și DL 511- 
TRACHE, ratind un aseme
nea prilel Și dacă, aparent, 
calificarea RO5LÂNTEI in tur
neul final ar constitui o sur
priză, ca 
de altfel, 
mâții cu 
C.5L, ca 
GALLA, 
SLAVIA 
semnifica
a talentului.

— Ce 
„schimbare; 
pei lui Sir

— Cred 
schimbare 
tr-una de 
ALFRED
schimbărilor senzaționale, 
efect publicitar. El este pro
fund devotat jucătorilor care 
au dobindit WORLD CL~P *CC 
și aceștia, ta rindul lor, nu 
precupețesc nimic cind e vor
ba de managerul lor. De »- 
ceea, sint convins. SIR AL
FRED va miza efectiv pe cei 
apți să reprezinte din noa 
bătrinul și mereu tânărul 
nostru fotbaL Și mai e ceva, 
aș zice definitoriu, pentru 
principiile de muncă ale Fe-

ECHIPELE DE LUPTE ALE ROMÂNIEI
AU PLECAT LA ISTANBUL

CAPUL• CAMPIONUL MONDIAL GH. BERCEANU 
DE AFIȘ" AL NAȚIONALEI DE GRECO-ROMANE.

• ÎNTRECERILE BALCANICE VOR FI GĂZDUITE DE CEL 
MAI MARE STADION DIN ISTANBUL

Ieri dimineață au plecat la 
Istanbul echipele de lupte ale 
României, care vor participa, 
în 2ilele de 28—21 august, la 
întrecerile balcanice, alături 
de formațiile Bulgariei. Iugo
slaviei, Greciei și Turciei. 
Reprezentativa de lupte gre- 
co-romane are „cap de afiș" 
pe campionul mondial Gheor- 
ghe Berceanu. Cu citeva mi
nute înaintea plecării. Ber
ceanu a ținut să declare că 
nu va fi de loc ușor, nici chiar 
pentru el, la Balcaniadă. „Voi 
face însă totul — ne-a spus 
tînărul campion al lumii — 
să onorez titlul".

Iată echipa de greco-roma
ne : cat. 48 kg Ion Gibu, cat 
52 kg Gheorghe Berceanu, 
cat. 57 kg Cornel Teodorov,

cat. 62 kg Cornel Virtosu. 
caL 68 kg Petre Husaru. ca- 
74 kg Teodor Igrtatescu. est 
82 kg Leizer Eizic. cat 90 kg 
Aurel Bucov. cat 100 kg Ni- 
culae Mandea, cat. — 1CD kg 
Victor DolipschL La lupte li
bere antrenorul Ioan Crfsnic 
a definitivat următoarea for
mație in ordinea categoriilor: 
Ion Arapu. Petre loniță. Flo
rian Moț. Constantin Moldo
van. Emilian Cristian. loan 
Dumitru. Vasile Mihăilă. Ște
fan Enache, Enache Panait 
și Ștefan Gydrgy.

După cum am fost infor
mați, balcaniadele de lupte 
(greco-romane și libere) vor 
fi găzduite de cel mai mare 
stadion din Istanbul — ^1;- 
hat Pașa”.
-------------------------------------------

A XXVIII-a ediție a Jocurilor
Balcanice de atletism

Stadionul Vasil Levski din 
Bulgariei găzduiește, 

I ce ioi, întrecerile 
i a XXVIII-c ediții a 

Balcanice de atle- 
vederea participării 
important eveniment 

atieții și atletele din

copitele 
începi nd 
celei de 
Jocurilor 
hsrx In 
la ocest 
sportiv, <__ __________ «si __
ecr. pete Rcmănlei vor părăsi 
Bocurețtiul in cursul zilei de 
estâzi.

Vor face deplasarea între 
c * GK ZcmFirescu, Emil To
bias, Ion Domcschin, Ortvin 
SdteMe, Nicoioe Mustață, Ni- 
coloe Perta, Ion Roțoi, Gh. 
Grfan, Vasile Sărvcan, Carol 
Corbu. Serban loan. Petre As- 
tafei, losH Naghi. Gh. Costa- 
cW, Mariana Goth, Ileana Si
la^ Valeria Bufanu, Viorica 
ViscopoleaAu, Doina Muntea- 
■u. Ano Sclăgean, Lia Mono- 
fiu, Elisabetc Prodan, atieți și 
o* e*e care ou cucerit recent 
triccur e de ca—p orii natio- 
ncii pe cnul 1969.

Do*i fund vcloorea ridicată 
și cnogen *afea reprezentati- 

c.-care și iugoslave, ca 
și a unor inc-vidualități re- 
—c-cob 'e din Grecia si Tur- 

lent că reorezen- 
ikiIuî nostru vo* 

••ea de făcut fc*ă unor dis- 
_*e extrem de dificile. Pentru 
pu^a obfine rezultatele pe 

:«e I» cșfeotăm cu toții, pen- 
u a se P'-'ea impune și pen- 
u o reciliza victorii, fiecare 
•me crierii noștri vor trebui 

‘ se «notxiaeze serios și sâ 
? ’•—ebu “teze la max’mu-n.

accidentat, a luptat din răspu
teri pentru succesul echipei 
reprezentative.

Mal bine de 5 ore de dispute 
dirze, presărate cu nenumărate 
momente de surpriză și incer
titudini, au fost necesare pen
tru desemnarea primilor lau- 
reați ai ediției de la Moscova 
a „Cupei speranțelor olimpice” 
la gimnastică. Primele medalii 
de aur au fost decernate echi
pei Uniunii Sovietice și gim
nastului Li-săn-sep din 
Coreeană. învingător la 
dual compus.

Atit in întrecerea pe 
cit și la individuale, învingătorii 
au fost cunoscuți abia după ul
tima execuție, situație care a 
tinut încordată la maximum a- 
tenția publicului prezent in sala 
de sport a Palatului pionierilor 
din capitala Uniunii Sovietice. 
De-a lungul a trei schimburi, 
gimnaștii din R.P.D. Coreeană, 
impresionind cu execuțiile lor 
dinamice, precise, cu ținuta lor 
exemplară de concurs, cu e- 
xerciții conținind multe ele
mente de mare dificultate, s-au 
detașat in 
lui, notele 
tre 9,05 și 
9,65) și la

R.PJJ. 
indivi-

echipe.

fruntea clasamentu- 
lor la paralele (in- 
9.60), la bară (9,15- 
sol fiind cele mai

< . . .
DUPĂ C.M. DE CICLISM

CU GINDUL LA VIITOR...

oa, ev

BR.VO, 25 (prin telefon). Ediția 
19c9 a campionatelor mondiale 
de ciclism pe pistă și șosea, des
fășurate timp de aproape două 
săptămîni la Bmo, consemnează 
un moment important în istoria 
sportului cu pedale amator. 
Numărul de țări participante (33). 
record pentru C. M., atestă tot 
mai larga răspîndire a ciclismu
lui în lume, progresul său evi 
dent. — 
ridicat pentru un velodrom situat 
la șes ne îndreptățesc să afir
măm că tehnicienii și antrenorii 
desfășoară o laborioasă și conti
nuă activitate de îmbunătățire’ 
a metodologiei antrenamentelor, 
că sportivii au devenit mai con
știent! de faptul că este obligato
rie o pregătire îndelungată, cu 
un volum și o intensitate spo
rită. Colocviile internaționale ale 
medicilor și antrenorilor care 
au avut loc aici, în capitala 
Moraviei, confiimă necesitatea 
creării unor organisme interna
ționale ale cicliștilor care să 
favorizeze schimbul rapid de 
informații și o fructuoasă cola
borare în domeniul atit de vast 
al procesului de instruire. în 
sfirsit. faptul că cele 8 titluri 
mondiale masculine (pistă și șo
sea) au revenit sportivilor din 
8 țări, că după foarte mul ți ani 
un tricou aro-en-dei traversează 
Oceanul (Eldruy McElmrurey — 
S.U-A-) pArăsind veri^bLa me
tropolă a sportului cu pedale, 
care este Europa. dovedește o 
xmportar.tă creștere a nivelului 
valoric a! ciciKnitiIul din nume
roase țâri, ca urmare a puter- 

ri a actxvrtățti com- 
’oate acestea P---

Performanțele de nivel

LOâSâ

■voi

colindînd lumea și-au perfecțio
na*. tactica și tehnica și 
ajuna la o înaltă măiestrie, 
prezintă o școală din care 
avut de învățat foarte 
într-un 
trebuia 
nu vor 
progres 
început 
sprijin eficace, perseverent. Poate 
că mai mult decît orice altceva, 
pistarzii simt nevoia unui mai 
des contact cu performerii velo
dromului internațional, ,.a unei ac
tivități competiționale fără în
treruperi dăunătoare.

FondLștii au participat la acest 
examen într-o perioadă de evi
dentă și accentuată criză, 
având o puternică bază de 
ciclismul de fond resimte 
derea în ultima vreme a 
pleiade de valoroși rutieri 
a început cu I. Cosma și 
încheiat - -
acestea 
noastră 
sincronizarea atit de necesară in 
proba de 100 km contratimp pe 
echipe, încrederea în forțele sale. 
Este acum nevoie de timp, de 
lucru intens cu participarea co
lectivă. voluntară. a întregului 
lot. pentru revenirea la un plan 
stabil, pentru imprimarea caden
ței care să ofere echipei noastre 
posibilitatea de a urca din nou 
printre pnmele șase reprezen
tative ale him"

Cert este 
aceste canr 
tuahtate o 
aceea ci 
are datoria

au 
re- 
au 

mult, 
fel este un început care 
făcut. Evident, lucrurile 
intra pe făgașul unul 
continuu dacă acest 

nu va fi urmat de un

Ne- 
măsă, 
pler- 
unei 
care- 

s-a 
șocurile 
formația 

piardă echilibrul,

I.
cu E. Rusu. 
au făcut ca 

să-șl

ridicate din concurs. Dar, calul 
cu minere a răsturnat situația : 
liderii au primit calificative sla
be (de altfel pe măsura exe
cuțiilor), astfel că gimnaștii so
vietici au reușit să treacă pe 
primul loc. Numai pentru un 
schimb insă, pentru că urmă
toarele aparate au detronat, din 
nou, pe primii clasați. Mediile 
obținute de gimnaștii din 
R.P.D. Coreeană la inele au 
fost mai ridicate decit cele ale 
sportivilor sovietici la sărituri, 
astfel că înaintea ultimului a- 
parat echipa R.P.D. Coreene se 
afla iarăși pe locul I. Dar, la 
sărituri ea a trebuit să plăteas» 
că un tribut greu (la paralele, 
sovieticii acumulau puncte pre
țioase in acest timp), așa că 
după multe emoții primul loc 
pe echipe a revenit selecționa
tei prime a Uniunii Sovietice. 
Aceasta a avut cel mai buni 
oameni in AMIRAN NOZAD- 
ZE. NIKOLAI ANDRIANOV, 
RUBEN MIKAEILIAN șl MI
HAI LOJKIN, gimnaști care, 
după cum ne spunea multiplul 
campion olimpic și mondial 
Titov, vor fi, cu siguranță, prin
tre vedetele echipei de seniori 
a U.R.S.S.

Deși au pierdut titlul pe e- 
chipe, gimnaștii din R.P.D. Co
reeană se pot declara mulțu
miți pentru cele 3 medalii cu
cerite la individual compus. La 
cea de aur obținută de LI-SON- 
SEP se adaugă cele de bronz 
care au revenit gimnaștilor 
Kim-sen-zu și Kim-ben-sik. 
Gimnaștii din R.P.D. Coreeană 
confirmă astfel succesul de a- 
cum un an, de la Cluj, șl anun
ță pentru anii viitori surprize 
de proporții.

Tn ceea ce privește compor
tarea gimnaștilor români, tre
buie spus că ei au confirmat 
întrutotul plasarea în grupa de 
elită a acestei puternice com
petiții. Deși handicapată de ab
sența lui C. Petrescu (accidentat 
la un picior, el nu a evoluat 
decit la 4 aparate — cal cu mi
nere, inele, paralele și bară), 
formația României a încheiat 
pe același loc de la Cluj - 5. 
Dar, dacă avem în vedere că în 
primele cinci locuri, figurează 
doar patru țări (U.R.S.S. pre- 
zentînd două echipe), atunci lo
cul real ocupat de tinerii gim
naști români este al 4-lea. Ceea 
ce, se poate spune, nu e de loo

rău, confirmînd astfel progresul 
realizat în ultimul an de tînăra 
generație de gimnaști din țara 
noastră. Cel mai bun om al e- 
chipei a fost DAN GRECU, cla
sat pe locul 23, cu 53,80 p. Al 
doilea în echipă — N. O PREȘ- 
CU cu 53,65 p — pe locul 25. 
Niki Oprescu are, în schimb, 
satisfacția clasării în primii 6 
la sol, urmînd ca miercuri să-și 
încerce șansa la o medalie. El 
a obținut la sol 9,30, împreună 
cu alți 7 concurenți, cea mai 
mare notă acordată la acest a- 
parat fiind 9,35. în general, 
gimnaștii români au evoluat 
bine, cu o mențiune specială 
pentru cal cu minere. Sub ni
velul pregătirii și al comportă
rii anterioare au evoluat, în 
schimb, la inele și paralele. 
Iată și mediile echipei române 
la cele 6 aparate: sol — 45,40, 
cal — 45,55, inele — 43,30, sări
turi — 45,45, paralele — 44,25, 
bară — 44,50. Punctajele reali
zate de ceilalți componenți ai 
selecționatei noastre : Radu 
Branea — 53.10, Gh. Iușan — 
52,75, L. Mazilu — ~ ~
trescu (4 aparate)

CLASAMENTE. 
U.R.S.S. I 279,60 p, 
reeană 279,25 p, 3. 
na 274.15 p, 4. U.R.S.S. II 272,15 P) 
5. ROMANIA 268.45 p, 6. Bulga
ria 266,70 P, 7. Ungaria 260.10 p. 
8. Cehoslovacia 257,50 p, 9. Cuba 
254.60 p, 10. Polonia 228,00 p. In
dividual compus : i. u-son-sep 
56,65 p, 2. Nozadze 56,55 p, 3. Klm- 
sen-zu șl Kim-ben-sik 56.30 p, 
5. Andrianov 55,85 p, 6. Mlkaellan
55.80 p. Clasament pe aparate. 
Sol : 1. R.P.D. Coreeană 46,10 p, 
2. R.D.G. 46.05 p, 3. U.R.S.S. I
45.95 p, 4 .ROMANIA 45,40 p. 5. 
U.R.S.S. II 45.05 p. 6. Bulgaria 
44,75 p. Cal : 1. U.R.S.S. I 47,15 p, 
2. R.D.G. 46.10 p, 3. R.P.D. Co
reeană și U.R.S.S. II 45,90 p, 4. 
ROMANIA 45,55 p, 5. Bulgaria 
45,35 p. Inele : 1. R.P.D. Coreeană
46.80 p, 2. U.R.S.S. I 46,65 p, 3. 
R.D.G. 45.85 p. 4. U.R.S.S. II 45,60 
p. 5. Bulgaria 43,90 p, 6. ROMA
NIA 43,30 p. Sărituri : 1. R.P.D. 
Coreeană 46.25 p. 2. U.R.S.S. I 
46.15 p, 3. U.R.S.S. H 45,60 p, 4. 
ROMANIA 45,45 p, 5. R.D.G. 45,40 
p, 6. Bulgaria 44.80 p. Paralele : 
1. U.R.S.S. I și R.P.D. Coreeană
46.95 p, 2. U.R.S.S. II 45,95 p, 3. 
R.D.G'. 45.05 p, 4. Bulgaria 44,40 
P, 5. ROMÂNIA 44,25 p. Bară : 
1. R.P.D. Coreeană 47,15 p, 
U.R.S.S. I 46,75 p, 3. R.D.G. 45,70 
P, 4. ROMÂNIA 44,50 p, 5. 

U.R.S.S. Ii 44.05 p, 6. Bulgaria 
43,50 p.

Marți intră în concurs șl echi
pele feminine.

51,30, C. 
- 35,85.
Echipe :
2. R.P.D.

Pe-

1.
Co

li. D. Germa-

1.

2.

Trimisul nostru special la Dubrovnik, ADRIAN VASILIU, transmite :

CU O SINGURA FLOARE.

Lotul italian

pentru C.E. de atletism

pe- 
de; 
censr.ine, care să cuce
rească cu tot mai nviltă forță 
de atrarrțle inimre tr.ereruluî.

In acest context trebuie jude
cată comportarea reprezentanților 
r.oștrL Desigur, nimeni nu și-a 
făcut Iluzii asupra performanțelor 
pe care valoarea lor le dâd=3 
dreptul să ie realizeze la acest 
campionat mondial, succesul cel 
mai important fiind faptul că 
li s-a acordat credit atit fon- 
diștilor cit și pistarzilor să se 
prezinte la start- Rezultatele ob
ținute sînt modeste, unele din
tre ele chiar foarte slabe. Pistar
zii, la prima lor confruntare din 
ultimii ani. s-au aflat in postura 
de debutanți care descoperă, 
acum, palpabil, adevărata față 
a ciclismului de mare perfor
manță. Faptul că zi de zi. uneori 
noapte de 
velodrom. 
pedalei, pe acești sportivi

noapte, au stat pe 
urmărlndu-i pe așii 

care

FOTBAL MERIDIANE
VICTORIE CATEGORICA A UNGARIA: CONDUCE K.F. A GERMANIEI: CAM-
BRAZILIEI ÎN PRELIMI- UJPEST DOZSA PIONII ÎNVINȘI LA

N ARIILE C. M.

Pe stadionul „Maracana" 
din Rio de Janeiro, în pre
zența a 120 000 de spectatori, 
s-a disputat meciul dintre se
lecționatele Braziliei și Ve
nezuela, contînd pentru pre
liminariile C.M. Fotbaliștii 
brazilieni au terminat învin
gători cu scorul de 6—0 
(5—0) prin golurile marcate 
de Tostao (3), Pele (2) și Jair- 
zinho. în ‘acest meci. Brazi
lia a aliniat următoarea for
mație : Felix, Carlos Alberto, 
Djalma Dias, Brito (Joel), 
Rildo, Piazza, Gerson, Jair- 
zinho, Pele, Tostao, Edu.

După 19 etape, îrt campio
natul maghiar conduce echi
pa Ujpest Dozsa cu 31 p. ur
mată de Ferencvaros 30 p, 
Honved 29 p. Rezultatele din 
etapa a 19-a i Ujpest Dozsa 
— Szombathely 3—0; Ferenc
varos — Diosgvor 2—0: Cse- 
pel — Egyetertes 2—0; Va- 
sas — M.T.K. 5—1; Komlo— 
Honved 0—0; Dunajvaros — 
Eger 2—1; Tatabanya — Sal- 
gotarjan 2—1; Raba Eto — 
Pecs 1—1.

ELVEȚIA: LAUSANNE LA

EGALITATE CU ZURICH
j*-

MOENCHENGLADBACH

Rezultate înregistrate în 
campionatul vest-german: 
Eințracht Frankfurt — Schal
ke 04 2—1; Borussia Moen
chengladbach — Bayern 
Munchen 2—1; MSV 
burg —VFB ■ Stuttgart 
FC Kaiserslautern — 
Weiss Oberhausen 0—0; 
der Bremen — FC Koln 
Borussia Dortmund — 
burger SV 2—1;
Braunschweig — Hanovra 96 
1—1; Rot-Weiss Essen — Ale
mannia Aachen 2—0.

Duis-
1—1;
Rot- 
Wer- 
2—1; 
Ham- 

Eintracht

BULGARIA : VICTORII ALE 

LIDERILOR

La Asuncion, în cadrul a- 
celeiași grupe, reprezentativa 
Paraguayului a întrecut cu 
scorul de 2—1 (1—0) echipa 
Columbiei. Cele două goluri 
ale învingătorilor au fost 
marcate de Arrua. Pentru în
vinși a înscris Segrera.

înregistrate în prima

— Bienne

CAMPIONATE

IUGOSLAVIA: STEAUA

A început campionatul de 
fotbal al Elveției. Iată rezul
tatele 
etapă: Bellinzona — Winter
thur 1—1; Lugano 
3—2; Chaux de fonds — 
Young Boys 4—3; Grasshop
pers — Friburg 1—0; Lau
sanne — ZGrich 2—2; Basel— 
St. Gall 4-“l; Servette — 
Wettingen 6—0.

ROȘIE ÎNVINSA ÎN PRIMA

ETAPA Englezii conduc In C. M.

Etapa a 3-a a campionatu
lui bulgar de fotbal s-a sol
dat cu următoarele rezultate, 
Botev Vrața — Slavia 1—2; 
Levski Spartak — Beroe Sta
ta Zagofa 4—0; Cerno More 
Varna — Akademik 2—1; Du- 
nav Ruse — Marița Plov
div 3—1; Krakra Pemik — 
Etyr Tmovo 2—2; Spartak 
Plevna — Cemomoreț Bur
gas 1—0; Lokomotiv Plovdiv
— Marek 5—2; CSKA — 
Trakia Plovdiv 1—1.

In clasament conduc Levski 
Spartak și Slavia cu cite 6 
p, urmate de Trakia Plovdiv
— 5 p.

A început campionatul iu
goslav de fotbal. Iată rezulta
tele înregistrate în prima e- 
tapă : Vardar — Steaua Ro
șie Belgrad 3—2; Zelesniciar 
— Maribor ,0—0 ; Velez —; Ce- 
lik 2—1 ; Radnicki Niș — 
Sarajevo 1—0 ; Bor — O.F K. 
Beograd 0—0 ; Radnicki Kra- 
guievaț — Hajduk 1—3 : Par
tizan Belgrad — Olimpia Lju
bljana 2—0.

de yachting (clasa „505“) AUSTRIA : PRIMA ETAPA

DUBLIN, 25. — Regata a 5-a 
a campionatului mondial de 
yachting — clasa „505“ a revenit 
echipajului suedez Chrlster și 
Per Bath. In clasamentul gene
ral continuă să conducă echipa
jul englez Farrant — Fountain cu 
11 puncte, urmat de echipajele 
Eppers — Gotfredsen (Danemar
ca) — 20,4 p, Christer și Per 
Bath (Suedia) — 30,4 p.

Tiparul l.F. „Iniurinaliu", sir. Brezuiauu nr, 2'4—it>, Bucuieju

Rezultate înregistrate în 
prima etapă a campionatului 
austriac de fotbal: Austria 
Viena — Wacker Viena 
AK Graz — Wattens 
Eisenstadt -r ASK Linz 
Wiener Sport Klub —
tfia Salzburg 3—0; Austria 
Klagenfurt — Admira 3—2.

i-o; 
0—0; 
0-1;
Aus-

TJ. $1 după 
revine In ac- 
zie mai veche : 
de specialitate 

■eze mal mult 
multe privințe 

tehnică a echipei na- 
te asieuraxâ de cadre 
nță care. beneficiind 
area Colegiului central 
>rflor, pot desfă

șura activitatea în condiții nor
male. Sînt, deci, create condiții 
pentru ca activul federal să-si 
îndrepte atenția- efortul și spri
jinul spre creșterea juniorilor, 
spre asigurarea tuturor condițiilor 
pentru ca generațiile tinere de 
rutieri să intre în întrecerile 
seniorilor cu un bagaj mai mare 
de cunoștințe, cu mai multă 
experiență competițională.

Fără îndoială, 
numai o parte 
făcute crupă C. M. de la Bmo — 
1969. — ............................. ...

acestea sînt 
din constatările

E3e vor trebui îmbogățite 
de antrenorii prezenți 
ceri, de către sportivii 
luat startul în acestă 
de amploare. **•

Hristache

la intre- 
care au 

competiție

NAUM

Doi apărători de la F.C. Zilrich — Leimgruber și Stierli (în 
alb) — opresc un atac al celor de la Laussane, în derbiul de 

duminică al campionatului elvețian de fotbal
Telefoto i A. P. —Agerpres

ItLEX-ItLEXTILEX-mEX
In ultimele finale ale tur

neului internațional de tenis 
de la Budapesta s-au înregis
trat următoarele rezultate: 
simplu femei i Gourlay (Aus
tralia) — Ciuvîrina (U.R.S.S.) 
6—4, 6—4 ; dublu femei :
Gourlay, Amos (Australia) — 
Ciuvîrina (U.R.S.S.), Borka 
(Unpflria) 6—2, 6—4.

pa australiană de rugby 
„Wallabies" a jucat la Bloem
fontein eu o selecționată lo
cală, învingînd cu 25—14 
(11—6).

★

★
La Wohlen a avut loc „Ma

rele premiu al Elveției" la 
motociclism. Victoria a reve
nit sportivului suedez Bengt 
Aberg, pe „Husqvarna". în ur
ma acestei victorii, el a cu
cerit titlul de campion tnon- 
dial la clasa 500 cm%

Proba de simplu bărbați din 
cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Poloniei 
a fost cîștigată de jucătorul 
sovietic T. Lejus, sare a dispus 
în finală 
6—2 -de 
siorek.

cu 6—0, 4—6, 7—5, 
polonezul W. Ga-

★

a turneului 
șah de la 
remizat cu

ir

înContinuîndu-și turneul 
Republica Sud-Africană, echi-

în runda a 12-a 
internațional de 
Debrecin, Osnoș a 
Malich, iar Kluger a cîștigat
la Kovacs. Partidele Spiri- 
donov-Gufeld și Sax-Liebert 
s-au încheiat remiză. în cla
sament continuă să conducă 
Osnos (U.R.S.S.) cu 9'/2 p.

A doua seară de intrecen 
cor.lind 
nins B 
natație 
victorie

Pentru grupa femi- 
a 
a 
a 

dă. care, 
clasată, 
concura la viitoarea ediție a 
competiției în grupa A. Me
rită a fi din nou relevată 
contribuția excepțională la 
victorie a înotătoarelor iu
goslave Boban și Bjedov, ca 
și surpriza furnizată 
luția italiencelor în 
reuniune (au fost la 
de calificare...). Nu 
tea spune, însă, că 
româncelor ne-a

„Cupei Europei* la 
consfințit meritata 
formației țării gaz- 
alături de a doua 
Cehoslovacia, va

„sîn- 
Ster- 
șasea 
con-

de evo- 
a doua 
un pas 
am pu- 
evoluția 
înaintat

(vom reveni, desigur), pen
tru că, cu excepția Agnetei 
Sterner, am avut deziluzii 
puternice (Cristina Balaban 
la 200 m liber, Anca Andrei 
— mai ales — la 200 m spate 
și Cristina Stănescu la 200 
m bras). Vom mai da totuși 
o mențiune onorabilă Danie
lei Coroiu, pentru perspec
tivele pe care le vădește. In 
ansamblu, se impune însă o 
analiză serioasă a situației, a 
evoluției în acest concurs și, 
desigur, măsuri...

Cîteva cuvinte despre 
gura floare" — Agneta 
ner. Ea a obținut â 
victorie consecutivă în
cursuri internaționale și un 
record care, dacă judecăm 
după resursele evidente pe 
care Sterner le mai avea la 
capătul cursei, credem că nu 
are mult de trăit.

In sfîrșit, amintim un In
cident : în timpul probei de 
400 m mixt s-a stins lumina. 
Cursa a continuat, s-a crono
metrat la lumina..:, bețelor 
de chibrit, dar discuțiile ve
hemente au determinat redis- 
putarea imediată a probei. 
Italianca Calligaris a cîștigat 
încă o dată, ba chiar cu un 
timp ameliorat cu

Iată 
ultimei 
800 m 
(Italia) 
(România) 10:36,6 — 
național de junioare; __ ...
liber ’ Boban (Iugoslavia) 

6. Balaban (Româ
____ > • I 

Corominas (Spania) ‘ 2:32,1;.
Andrei (România) 2:39,6;

rezultatele 
zile de 

liber: 1
9:39,0;...

5 secunde! 
tehnice ale 

concurs > 
Calligaris 

4. Coroiu 
— record 

200 m

2:16,5;... C. ”
nia) 2:24,4; 200 m spate

6. ■
200 m bras: 1, Bjedov (Iugo
slavia) 2:49,6;... 7. Stănescu
(România) 3:09,4 ; 200 m deD

fin : 1. Sterner (Romăniaf
2:35,4 — record
400 m mixt;
(Italia) 5:31,1;... 
(România) 
liber: Cehoslovacia 4:16,8 
6. (România) 4:30.3.

★
Au luat sfîrșit și întrecerile 

celorlalte grupe. La Varșovia, 
In grupa masculină B, clasa
mentul pe națiuni este urmă
torul ! 1. Spania 133 puncte, 
2. Polonia 101 p, 3. ROMA
NIA 97 p, 4. Italia 91 p, 
Iugoslavia 80 . , 7. T
slovacia 75 p. 7—8. Finlanda 
și Austria cite 44 p. Din re
zultatele tehnice : 200 m li
ber : 1. Slavic (România)
2:02,9 (record național); 1500 
m liber : 1.. Corei (Spania)
17:24,6 (Aimer — România) 
locul 6 eu 18:43,3); 200 m spa
te: 1. Esteva (Spania) 2:13.4 
(Giurasa — România locul 6 
cu 2:24,2); 200 m bras: I.
Kurbanovid (Iugoslavia) 
2:35,9; 2. Costa (România
2:36.3 (record național); 200 
m delfin: 1. Palumbo (Ita
lia) 2:13,5, (Covaci — Româ
nia locul 4 cu 2:18,1 — re
cord național); 400 m mixt t 
1. Krawczyk (Polonia) 4:58,7; 
ștafeta 4x200 m liber; l. 
Spania 8:16,8, (România locul 
3 cu 8:25,3 — record națio
nal).

La Wurzburg (grupa mas
culină A) victoria a revenit 
înotătorilor din R. D. Ger
mană cu 136 p. Au urmat In 
clasament U.R.S.S. (124 p). 
R.F. a Germaniei (117 p), Sue
dia (81 p), Ungaria (65 p), 
Franța (64 p), Anglia (49 p) 
și Olanda (31 p). In ultima zi 
de concurs, Fassnacht (R.F. 
a Germaniei) a doborît re
cordul european al probei de 
400 m mixt cu 4:42,5. In 
ștafeta 4x200 m liber i 
U.R.S-S. 7:54,5 — record euro
pean.

La Budapesta (grupa A fe
minină) clasamentul final pe 
națiuni este următorul , 1. 
R. D. Germană 
U.R.S.S. 90 p, 3. 
p, 4. Anglia 80 p. 
Germaniei 58 p, 6. 
p, 7. Franța 50 p, 
49 p. Rezultate 
tante : 200 m liber Gabrielle 
Wetzko (R. D. Germană) 
2:14,1 — record european ; 
4x100 m liber Ungaria 4:02,6 
— record european.

național f
1. Calligaris

7. Ștefănescu 
5:58,1 ; 4x100 m

5.
p, 6. Ceho-

138 p, 2. 
Ungaria 82 
5. R. F. a 
Olanda 53
8. Suedia 

mai impor-
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GRAEBNER NU VA MAI JUCA 
ÎN CHALLENGE-ROUND ?

SMITH ESTE NOUL CAMPION
DE TENIS AL S.U.A.

NEW YORK, 25 (Agerpres). — 
Au luat sfîrșit campionatele de 
tenis ale S.U.A., desfășurate la 
Chestnut Hill (Massachusetts). în 
finala probei de simplu masculin, 
Stan Smith l-a învins într-o orș 
și 37 de minute pe Bob Lutz cu 
scorul de 9-7. 6-3, 6-1. Smith, un 
tinăr Californian în vîrstă de 22 
de ani, îl succede pe Ashe pe 
lista campionilor S.U.A, Acum,

Smith are toate șansele să joace 
alături de Ashe în echipa S.U.A 
care va întîlni la Cleveland for
mația României în finala „Cupei 
Davis". Lutz urmează să fie în
trebuințat în proba 
alături de Smith.
jucător selecționat este _____
Graebner, ale cărui șanse a 
juca în challenge-round au scă
zut simțitor.

de dublu,
A.1 patrulea 

Clark

*


