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MÎINE, PE STADIONUL „23 AUGUST", DE LA ORA 17

STEAUA Șl DINAMO SE ÎNTÎLNESC
SPORTIVII ROMÂNI DOMINA CAMPIONATELE

BALCANICE DE GIMNASTICĂ
ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI"

' Mîine se încheie a ’-a e- 
diție a cupei. Iubitori, fotba
lului din Capitală își vor da 
din nou întilnire pe stadio
nul „23 August". în fiecane 
miez de vară, la finișul 
sezonului competițional. cea 
mai mare scenă fotbalistică a 
țării este gazdă a finalei 
„Cupei României".

De cînd a luat ființă aceas
tă a doua competiție fotbalis
tică internă (din păcate ne
glijată de către unele forma
ții, chiar și din cele de divizia 
A), actul său final a oferit 
o întrecere dîrză. palpitantă, 
de nenumărate ori plină de 
dramatism. încheiată uneori 
chiar și după 120 de minute 
de joc. Nimeni — mai ales 
martorii oculari — nu poate 
uita, de pildă, cele patru 
jocuri de care au avut nevoie 
în finala din 1940 Rapid 
București (specialista de a- 
tunci a „Cupei") și Venus 
București. După trei egalități 
(2—2, 4—4, 2—2), abia în al 
patrulea meci — printr-o vic
torie la limită (2—1) — Rapid 
a reușit să int •-> în posesia 
trofeului. Desig. performan
ța . este pînă acum unică, poa
te în întreaga lume, șî pare 
greu de egalat vreodată. Dar, 
„Cupa României" ne-a oferit 
și alteori momente de sus
pense, învingători neprevăzuți 
(cazurile divizionarelor B Me
talul Reșița și Arieșul Turda, 
formații de care iubitorii fot
balului își amintesc cu plă
cere). Pentru că sînt mai a- 
proape în timp, finalele Di
namo—Rapid sau Steaua—Di
namo au rămas în amintirea 
multora prin momentele dra
matice oferite.

...1,934. AnuL în care s-a ju
cat prima finală. S-au întîl- 
nit Ripensia Timișoara și U- 
niversitatea Cluj. Ele înche-

Constantin ALEXE
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In C. E. universitar de fotbal

ECHIPA ROMÂNIfl ÎNVINSĂ ÎN SEMIFINALĂ
Ieri s-au disputat semifi

nalele Campionatului euro
pean. universitar, de fotbal 
care au opus echipa Spaniei 
formației Franței și echipa 
Uniunii . Sovietice reprezen
tativei țării noastre. Echipa 
română, care pîn$ la a- 
ceastă fază a campionatului 
a avut o comportare bună, 
a fost învinsă de unspreze-

cele studențesc sovietic cu 
scorul de 6—5 (2—2, 1—0). 
Meciul s-a jucat la Skoplje, 
în fața unui public nu
meros.

în cealaltă «semifinală, e- 
chipa Spaniei a întrecut cu 
scorul de 3—1 (2—0) repre
zentativa Franței.

Așadar, finala și-o vor dis
puta echipele Uniunii Sovie
tice și Spaniei.

Cupa are duminică aceiași 
candidași ca în finala de a- 
nul trecut (Steaua — Dina
mo), din care prezentăm o 
fază, unde Voinea șutează la 
poarta dinamoviștilor. Ce va 

fi mîine ?
Foto : V. BAGE AC

Probleme actuale ale bobului românesc

VARA SANIE...
De la detalii la proiecte de perspectivă

țuru (cu echipajele sale) — deși 
considerat neîndoios un mare pi
lot — nu mai figurează în prima 
linie a bătăliei pentru întîietate. 
De ce oare ?

DINAMO BACĂU- 
TASMANIA 1900 2-1 (2- 0)

CONSTANȚA (prin telefon). 
Stadionul 1 Mai din localitate 
a găzduit aseară un meci e- 
chilibrat, în care fiecare for
mație a dominat cite o repriză. 
Au înscris : Ene Daniel (min. 
27) și Dembrovschi (min. 43), 
respectiv Ipta (min. 63 din 
11 m). Echipa din Berlinul
Occidental a lăsat o impresie 
bună.

C. POPA-coresp. prine.

TIMIȘOARA, 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). De vineri du
pă amiază, sala Olimpia din lo
calitate a devenit gazdă ospita
lieră și atentă a reprezentative
lor de gimnastică sportivă și mo
dernă ale României, Bulgariei și 
Iugoslaviei, reunite aici într-o 
nouă, ediție a Campionatelor Bal
canice. în cadrul festivității de 
deschidere, a luat cuvîntul pre
ședintele de onoare al Comite
tului de organizare, Coriolan 
Pop, primarul municipiului Ti
mișoara, care i-a intimpinat pe 
participanți cu tradiționala noa
stră urare de bun venit, dorin- 
du-le deplin succes.

Gimnaștii și gimnastele și-au

început apoi întrecerea — des
fășurată de-a lungul multor ore 
— pentru desemnarea laureați- 
lor. Deoarece în acest an con
cursul programează atît exerci
ții impuse, cit și liber alese, pri
ma zi nu ne-a adus nici un în
vingător absolut. îi cunoaștem 
doar pe cei ce vor aborda ?iua a 
doua cu mai mari șanse de ciș- 
tig, pe cei ce vor evolua în mai 
multe probe j.n concursul pe apa
rate de duminică dimineață.

Iată, de /altfel, sumare spicuiri 
din agenda noastră :

• Absenței deja cunoscute a 
campionului iugoslav Miroslav Ce
rar i s-a adăugat azi încă una, la 
fel de mult regretată : cea a Iul

Răicio Hristov, campion european 
la sol. Unii spun că gimnastul 
bulgar este obosit, după cîteva 
recente concursuri ; alții afirmă 
însă că gimnastului bulgar i-a 
fost teamă să nu fie învins de 
campionul nostru absolut, Petre 
Mihaiuc, înaintea „mondialelor" de 
la Ljubljana.
• Cfeit este că atmosfera timi

șoreană îi priește foarte bine 
primului nostru gimnast. La sol și 
cal cu minere, Mihaiuc a avut 
evoluții foarte bune, apreciate cu 
cele mai ridicate note din con-

Constantin MACOVEI
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE EA SATE
IN CARTAREA UNOR TRASATURI PROPRII

participare mai densă, organiza
rea la intervale mai scurte de 
timp a unei competiții ar obliga 
comuna sau satul respectiv să 
acorde o mai mare atenție amena
jării unor terenuri adecvate, pre
gătirii concurenților și echipelor. 

Tocmai în acest sens, in urmă 
dezbaterilor din cadrul Plenarei 
C.N.E.F.S, din 3 februarie 1970. a 
fost inclus în planul de măsuri 
următorul punct : „în scopul ge-

Emanuel FÂNTÂNEANU

S-a dezbătut, nu de' puține 
ori problema înviorării acti
vității sportive . în mediul 
rural. Cel mai adesea lipsit 

de o bază materială corespunză
toare, tratat cu indiferență de or
ganele locale, sportul a cîștigat 
totuși teren, cuprinzînd acum o 
arie largă de simpatizanți și prac- 
ticanți. Bineînțeles că nu se poate 
emite părerea că totul ar fi fost 
rezolvat. O problemă — printre 
altele — care preocupă în mod 
deosebit factorii cu răspundere 
pe linie sportivă este realizarea 
VNUI SISTEM COMPETITION AL 
destinat sportului sătesc, • con
ceput în așa fel, îneît el să an
greneze un număr mai mare de 
cetățeni și pe o durată mai în
delungată’. Aceasta, în ideea că 
numai o ACTIVITATE CONTI
NUA poate influența în mod di
rect și cu consecințe dintre cele 
mai bune activitatea sportivă la 
nivelul satelor.

în perioada actuală în mediul 
rural singura competiție de mare 
amploare este „Cupa tineretului 
ele la sate“ avînd în program dis
cipline cu tradiție și largă ade
rență în mase. La aceasta se maț 
adaugă organizarea unor noi ac? 
țiuni, dintre care amintim „Crosul 
tineretului" și „Concursul popular

D. IRIMICIUC [sabie] Șl M. 
PRIMII CAMPIONI DE SCRIMĂ

de șan". Activitatea organelor 
U.T.C., sprijinite de ctonsiliile ju
dețene pentru educație fizică și 
sport, precum și de celelalte or
gane locale, a făcut ca aceste 
competiții, să. se • bucure de un 
frumos succes; < Elocvent este fap
tul că numai la finala „Cupei ti
neretului de la sate" au partici
pat peste 2 000 de tineri și tinere.

Pe marginea experimentului 
ce se desfășoară in județul 

Argeș
Fără îndoială că aceste compe

tiții au un rol însemnat în acți
unea de atragere a tineretului de 
la sate pe terenul de sport. To
tuși ele sînt insuficiente. Și cind 
spunem aceasta ne gindim in 
primul rînd la sistemul în sine. 
Potrivit diferitelor opinii. „Cupa 

.tineretului, de la sate“ — spre 
exemplu — în faza pe centru de 
comune este găzduită o dală, la 
un hn sau doi, de aceeași comu
nă. Această prevedere regulamen
tară nu mai satisface integral. O

TIU [floretă]
PE ACEST AN
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Un atractiv program 
internațional de lupte 

in Capitală
Sala Floreasca găzduiește 

astăzi și mîine o interesantă 
competiț'e de lupte rezervată 
juniorilor.

La clasa „libere" se întil- 
nesc reprezentativele Romă» 
niei și Canadei, iar la „grepo- 
romane" va avea loc un tri
unghiular cu participarea for
mațiilor României, Lugosla-1 
viei și Ungariei.

Competiția face parte din 
cadrul pregătirilor pentru 
C. E. de juniori din Suedia. J,

Galele încep sîmbătă la oi'4 
17 și duminică la ora 10.

Circumscrierea activității bo- 
bului intr-o perioadă foarte scurtă 
In timpul iernii nu trebuie să ne 
creeze jena de a aborda proble
mele acestui sport încă de pe a- 
cuin. cind ele par inactuale la pri
ma vedere. Dimpotrivă, răstim
pul de' gindire pe care-1 avem la 
dispoziție trebuie exploatat inte
gral pentru a ajunge în pragul 
sezonului cu lucrările elucidate.

Ultimele mari competiții ale bo
bului au dus la două constatări 
esențiale, opuse și în acest fel 
întregindu-se : 1. extraordinara
nivelare (în vîrful piramidei) a 
forțelor umane și a forțelor ma
teriale care concură la obținerea 
victoriei și 2. extraordinara impor
tanță pe care (în aceste condiții 
mai ales) o primește detaliul.

Foile de concurs arată cu cită 
greutate se departajează echipa
jele foarte bune, cită precizie se 
cere instalațiilor de cronometrară 
pentru a stabili diferențele infi- 
nitesimale dintre două boburi, di
ferențe care cu ochiul liber sînt 
practic invizibile (fiind vorba de 

■sutimi de secundă). Această si
tuație anulează aproape ori
ce posibilitate de pronostic, pen
tru că rezultatele in cursele de 
bob nu mai par determinate de 
factori evidenți, preștiuți, ci de o 
mulțime de împrejurări de 
moment. Această stare de 
lucruri a cauzat în timpul se
zonului trecut senzația că Pan-

VOLEIBALIȘTI ȘCOLARI SIRIENI 
ÎN POLONIA

Echipele de volei ale Școlii 
sportive din Sibiu au efectuai 
recent un turneu în Polonia, în- 
tilnind formațiile similare ale 
clubului SZS ’ Olstin. Fetele au 
reușit să obțină viețoria în am
bele partide cu 3—1, în timp 
ce băieții au efedat cu 2—3 și 
0-3. (I. IONESCU — coresp.
principal).

Prima zi a ’ campionatelor 
naționale <le scrimă-seniori 
nc-a oferit in paralel — pînă 
în faza finalei — întrecerile 
la două arme : sabie și flo- 
retă-masculin.

Cu un start populat de 22 
de trăgători, reprezentind prin
cipalele centre de scrimă din 
țară, proba de sabie a lăsat să 
se întrevadă chiar din primul 
tur o bună parte din posibilii 
finaliști. Campionul „en-titre" 
O. Vintilă, ca și colegul său 
de club H. Bădescu, termină 
neinvinși asalturile din pri
mul tur al competiției. Ală
turi de ei se impun nume 
cunoscute ca D. Irimiciuc, C. 
Nicolae, Gh. Culcea, frații 
Rohony, precum și tînărul C. 
Marin (Viitorul București).

După cum era <je așteptat, 
lupta a devenit mai acută în 
semifinale, unde, exceptindu-i 
pe Vintilă și Culcea—ciștigățori 
fără nici un asalt pierdut — 
și pe D. Irimiciuc (care nu a 
suferit dec'll o înfrîngere), cei
lalți pot considera că au trecut 
printr-un autentic „purgatoriu"

Ion F. BACIU
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Să o spunem verde de la în
ceput : pentru că o anumită ru
tină a pus slăpînire pe bobul ro
mânesc de performanță, pentru 
că se așteaptă totul numai din 
reacțiile și reflexele excelentului 
nostru pilot, pentru că de multă 
vreme nu a mai pus nimeni mîna 
pe un creion și o hîrtie să no
teze noutățile tehnice. Și la urma 
urmei : un anumit dispreț față 
de amănunte frînează progresul 
general.

Insistăm asupra detaliilor chiar 
cu riscul de a fi taxați drept chi
țibușari. pentru că este evidentă 
acum originea performanțelor : 
perfecționarea amănuntelor !

Capriciile iernilor (variate pe 
paralele diferite) și calitatea ins
talațiilor (a bazei materiale deci), 
pot stîrni unele avantaje. Dar 
dacă, de pildă, unii se pot an
trena mai îndelungă vreme pe 
pista artificială înghețată de la 
Konigssee, boberii români com
pensează acest handicap printr-o 
intensă și foarte variată pregătire

Victor BÂNCIULESCU
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LESZEK DRAGOSZ SI BĂIEȚII SĂI 
SOSESC LA DINAMOVIADA DE BOX 

DE LA BUCUREȘTI
1

O telegramă sosită ieri la 
clubul Dinamo București a- 
nunța componența puternicei 
echipe Gwardia Varșovia pen
tru întrecerile apropiatei Di- 
namoviade. Reputata echipă 
poloneză are ca antrenor prin
cipal pe Leszek Drogosz, cel 
care în anii 195*3, 1955 și 1959 
cucerea titlurile de campion 
al Europei la categoriile u- 
șoară și semimijlocie. Dro
gosz, împreună cu colegul său 
Mihalyk Szczepan, va aduce 
la București o echipă extrem 
de redutabilă, în care o bună 
parte dintre boxeri posedă 
experiența meciurilor grele. 
Amintim doar pe Witold Sta- 
churski, prezent la J-O. din 
Mexic, unde print’’? alții, l-a 
întrecut la puncte și pe dina-

movistul nostru Ion Covaci, 
pe greul Ludwig Dendervs, 
participant la campionatele 
continentale de la București 
etc.

Dar Gwardia sosește mîine 
în Capitală și cu alți pugi- 
liști remarcabili, cum sînt An
dre j Wnuk (semimuscă), .Jos- 
zef Vitek (muscă) și Edmund 
Hebei (mijlocie), boxeri bine 
apreciați. în sfîrșit, voi' mai 
veni Zbignyew Wy.pych (co
coș), Ryszard Beben (pană), 
Ianusz Grzegorzewski (semi- 
ușoară), Krzysztof Rynkiewicz 
(ușoară), Zbignyew Zakrzews- 
ki (semimijlocie) și Stanislaw 
Watruba (semigrea). Gwardia 
va fi însoțită și de arbitrii 
Andrej Fedorovicz și Alexan
der VV^’sokinski.

C. N. de sărituri pentru juniori:

Favoriții au învins fără emoții
Deși mai puțin spectaculoase 

decît săriturile de la 3 rh sau ele 
la platformă, salturile de la tram
bulina de 1 m au reușit să atragă 
atenția puținului public prezent 
ieri la ștrandul Tineretului din 
Capitală, cu prilejul finalelor cam
pionatelor naționale ale juniori
lor. Și aceasta nu pentru că ar 
fi fost dispute echilibrate pentru 
locurile fruntașe (care, de fapt, 
au fost cucerite detașat de fa- 
voriți), ci pentru că exercițiile so
licită un plus de reacție și de pre
cizie din. partea concurenților. 
Așa cum spuneam, protagoniștii 
au cîștigat, dar, din cauza depar
tajării pe vîrstă permisă de re
gulament, am fost privați de a 
viziona un duel direct între cele 
mai talentate junioare, la ora 
actuală, ale României : Tatiana 
Dumitriu și Sorana Prelipceanu. 
Ambele. însă, nu prea au ținut

seama că nu au contracandidate 
și au sărit cît au putut de bine, 
corect și elegant, dîndu-ne spe
ranța că într-un viitor nu prea 
îndepărtat vor atinge o valoare 
internațională.

Rezultate : juniori I : 1. C. Ne- 
delcu (Școlarul) 469,74 p. 2. A. 
Muhlstăffen (Șc. sp. Sibiu) ^84,51 
p. 3. O. Lăzău (Crișul) 355,65 p ; 
juniori II : 1. G. Fabich (Șc. sp. 
Sibiu) 350,88 p. 2. D. Nedelcu 
(Școlarul) 335, 85 p, 3. V. Nedelcu 
(Școlarul) 321,48 p : junioare I : 
1. Tatiana Dumitriu (Școlarul) 
327.51 p, 2. Mariana Voinea (Șco
larul) 307,35 p, 3. Freia Muhlstăf
fen (Șc. sp. Sibiu) 301,32 p : ju
nioare II ; 1. Sorana Prelipceanu 
(Crișul) 337,23 p, 2. Stela Dumitru 
(Școlarul) 262,80 p. 3. Ingrid Brot- 
schi (Șc. sp. Sibiu) 255,99 ,p.

Campionatele continuă azi, de 
la ora 10 și de la ora 16.

O. Vintilă (dreapta) a lăsat de data aceasta titlul 
de campion în mîna ieșeanului Irimiciuc

„GOLURI"
A

LA RfW-VOUS-lll 
CELOR MÂI TINERI ÎNOTĂTORI
Piscina Dinamo din 

Capitală îmbracă din 
nou o haină de sărbă
toare (imaginea noastră 
alăturată este conclu
dentă în acest sens) 
pentru a găzdui, înce- 
pînd de astăzi, primul 
din șirul campionatelor 
naționale ale acestui an. 
Timp de .patru zile vor 
urca pe blocstarturi cei 
mai tineri înotători ai 
'arii, ale căror pasio- 
•ante dispute au stîr-

niț întotdeauna un viu 
interes în rîndurije iu
bitorilor acestui sport, 
în tradiția competiției 
figurează veritabile a- 
valanșe de recorduri și 
nu ne îndoim că și a- 
ceastă a 6-a ediție a 
naționalelor de copii 
(întrecerile vor avea 
ioc zilnic de la ora 9,30 
și ora 17) va confirma 
progresul tinerelor spe
ranțe.

I
| IN TRIBUNE

I

I
I
I
I

I

u doar acum, în aceste zile 
caniculare, ci chiar în plin 
sezon competițional, se 
stată, de cîțiva ani încoace, 
o substanțială descreștere a 
numărului de spectatori. Cu 

atît mai ciudat, cu cît — este bine 
știut — sportul românesc a cucerit 
noi trepte pe scara afirmării interna
ționale, au apărut, în aproape toate 
disciplinele, campioni și performeri de 
autentică valoare.

Atunci, de ce aceste prelungite, 
părătoare și — 
bitoare „goluri" ...................
lor și sălilor de sport, din 
toate orașele țării ?

Unii dau „vina" p_ _1__ t_______
nică, multilaterală, a celorlalte forme 
de cultură (muzică, dans, cinematogrof, 
televizor ș.a.j. Analiza bugetului tim
pului liber al cetățenilor, îndeosebi al 
tineretului, dezminte însă teoria, recu- 
noseîndu-i doar unele influențe pe 
care nu numai că n-avem pentru ce 
le condamna, ci, dimpotrivă, trebuie 
să le aplaudăm. Alții vorbesc de mi
rajul barurilor. Ori de...

Există, însă, și alte explicații înscrise 
vieții sportive, 

că cea moi 
sport este 
aceasta — 
tehnică și 
deplinul ei 
întrecerile,

con-

_____a..., su- 
bineînțeles — păgu- 

în tribunele stadioane- 
aproape

pe atracția puter-

exclusiv în perimetrul
Se știe, de exemplu, 

bună propagandă penlru 
competiția, înțelegînd prin 
bineînțeles — valoarea ei 
spectaculară, dinamismul și 
fair-play. Sînt, oare, țoale 
toate jocurile, la care vrem ca tribu
nele să fie arhipline, sinteza acestor 
atribute ?

Absolut justificat, în baza unor obiec
tive criterii de alcătuire a calendarului 
competițional, campionaiele sînt ur
mate de o vacanță de 2—3 luni la cele 
mai multe sporturi (la unele chiar mai 
îndelungată). Dar este, oare, bine că 
în tot acest interval de timp federa
țiile — cu foarte rare excepții — nu 
organizează nici o altă activitate corn- 
petițională ? Credem (am mai spus-o 
și altă dată) că nu este nici bine, nici 
firesc I

Poate că pentru remedierea acestei 
situații se va face ceva. Mai impor
tant — și cu rezultate eficienle — ni 
se pare, însă, un plus de efort îndrep
tat spre îmbogățirea calendarului com
petițional extern.

Trebuie spus clar : procesul de in
struire nu se cuvine a fi, cîtuși de pu
țin, slingherit. Dar cine împiedică or
ganele sportive autorizate — federații 
sau cluburi sportive — să organizeze, 
în cadrul sau în afara campionatelor, 
acele întreceri sportive care întotdea
una atrag numeroși spectatori ?

De ce, de exemplu, nu sînt chemați 
spectatorii la nocturne de fotbal, bas
chet, volei, la tentative de record pro
gramele între așii atletismului, ai ci
clismului ori ai echitafiei, la gala de 
box pentru apărarea centurilor de cam
pioni, la meciuri de rugby, care să 
demonstreze frumusețea aceiui „joc des
chis" despre care se vorbeșle alît de 
mult, dar despre care se cunoaște atît 
de puțin, la inedite curse de motoci- 
clism...

Așteptăm — cu dorința de a acorda 
tot sprijinul — orice inițiativă.

Dan GÂRLEȘTEANU
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DE LA UN BUT LA ALTUL... VARA
• Un subiect aflat la ordinea zilei —transferările • Noi antrenori

(Urmare din pag. 1)

la Știința Petroșani și Vulcan București > Ce se intimplă la

Constructorul București • Sportul studențesc —într^e realitate și
ficțiune... • Condiții optime, dar și..

• De la 15 iu- 
’ lie au început 

transferările la 
rugby, operație 
cate se va încheia 
la data de 15 au

gust. față de normele cunos
cute a intervenit o modifi
care esențială: art. 7, alinia
tele 1 și 2 din regulamentul 
privind trecerea sportivilor 
de la o asociație (club) la alta 
se completează cu o nouă 
dispozițiune a Biroului fede
ral, referitoare în mod spe
cial la transferările juniori
lor. Concret: aceștia nu vor 
putea activa în altă asocia
ție (club) decît în cazul schim
bării de domiciliu al părin
ților, a localității de desfășu
rare a studiilor, a locului de 
exercitare a profesiunii (pen
tru cei care se află încadrați 
în producție). Aprobarea 
transferării se va putea ob
ține la propunerea comisiei 
de competiții și a celei de ju
niori, NUMAI în baza hotă- 
rîrii Biroului federal.

Ește de salutat această mă
sură destinată să asigure o 
stabilitate a juniorilor în 
secții, eliminînd fluctuații de 
cele mai multe oti nemoti
vate, care au transformat o 
serie de jucători de perspec
tivă în veritabile „păsări că
lătoare"...

• O. dată cu noul campio- 
hat, la Știihța Petroșani va

ergem
AZI

NATAȚIE. Ștrandul 
Tineretului, de la ora 
10 și de la ora 16, cam
pionatele naționale de 
săiituri pe"ntru junioti; 
bazinul Dlnamo, de la 
ora 9 și de la ora 17, 
finalele campionatelor 
naționale de înot pen
tru copii.

CAIAC-CANOE. La
cul Snagov, de la ora 
9 și 17 : finalele „Cri
teriului speranțelor".

SCRIMA. Sala Pro
gresul : campionatul
național, de la ora 18, 
finala la spadă.

MtlNE

NATAȚIE. Ștrandul 
Tineretului, de la ora 
10 și de la ora 16, 
campionatele naționale 
de sărituri peiîtru ju
niori ; bazinul Dina
mo, de la ora 9 și de 
la ora 17, finalele 
campionatelor naționa
le de înot pentru co
pii.

SCRIMA. Sala Pro
gresul : campionatul
național, de la ora 12, 
finala la floretă fete.

FOTBAL. Stadionul 
„23 August", ora 17, fi
nala „Cupei Româ
niei", care opune echi
pele bucureștehe Stea
ua și Dinamo.

Stadionul Metalul 
(Pantelimon), de la ora 
17,30 : Metalul — Du
nărea Giurgiu, în 
„Cupa de

funcționa ca antrenor princi
pal Tudor Rădulescu, fost 
jucător la Grivița Roșie și .in 
ultimul tihip antrenor de 
niori la aceeași asociație, 
nou antrenor va avea și 
chipa Vulcan București 
persoana lui Dorel Dumi
trescu, care a funcționat eu 
buhe rezultate la Gloria
București.

O situație mai complicată 
s-a ivit la proaspăta promo
vată în prima divizie, Con
structorul București. Solicitat 
.mult pe tărîm profesional, 
antrenorul Nicolae Ureche 
(lector la Institutul de Petroi. 
Gaze și Geologie) nu va mai 
putea să se ocupe, în aceeași 
măsură, de pregătirea echipei 
sale. în același timp trata ' 
vele conducerii clubului > 
antrenorul MirCea 
care se ocupă 
n-au dat 
orice caz 
găsească 
care să 
de continuă schimbare a an
trenorilor, cum s-a întâmplat 
la Cohstructorul, fapt care 
nu face decît să producă per- 
turbații în viața echipei.

• Cînd s-a optat pentru 
denumirea de SJportffl studen
țesc, conducerea clubului s-a 
gîndit, bineînțeles, la reînne- 
darea u,nei vechi și frumoase 
tradiții în activitatea de per
formanță. Numai că, îh ca
zul rugbyului, deocamdată 
rezultatele se cam lasă aș
teptate, Este adevărat, cei doi 
antrenori, foști sportivi cu o 
excelentă reputație 
ponenți ai lotului ^național 
— lectorii Aurel 
Florian Tudorache 
de idei, vorbesc cu patos 
perspectivele promovării 
chipei în divizia A. Cînd 
va întîmpla acest fericit 
veniment se întreabă intere
sați toți susținătorii forma
ției bucureștene. Este posi
bil b dată cu noul campio
nat? Oferim celor doi antre
nori prilejul de a-și spune 
CuVîntul... Prin fapte, însă!

• în plină perioadă de pre
gătiri în vederea noului cam
pionat reintră în actualitate 
problema condițiilor de des
fășurare a activității unor 
secții. Sînt de semnalat aici 
unele aspecte pozitive. în ju
dețul Constanța, de pildă, da
torită într-o apreciabilă mă
sură sprijinului C.J.E.F.S. (pre
ședinte, prof. Dumitru Ivan) 
vor activa nu mai puțin de 
patru echipe divizionare A și 
B — Farul, Constructorul, 
Cimentul Medgidia, U.S.A.S. 
Năvodari, precum și alte 8 
echipe de juniori pe lîngă 
diferite școli profesionale.

jii-
Un 
e- 
în

cu 
Horșia, 

de juniori, 
nici un rezultat. In 
este de dorit să se 
o soluție fericită 
stăvilească tendința

com-

Bărbii și 
sînt plini 

de
e-
se
e-

echipe numai înAșadar, 12 
tr-un singur județ!

Tendința de a spori numă
rul echipelor de rugby există 
și la Petroșani și la Timi
șoara. Nuftiâi 
sportive locale nu le acorda 
nici un lei de condiții de e- 
xistență,. astfel că sînt puține 
șanse să viețuiască. Daca, 
desigur, C.J.E.F.S. Hunedoara 
și respectiv Timiș vor mani
festa, în continuare, aceeași 
inerție, aceeași indiferență...

Pare de-a dreptul de ne
înțeles ca dificultăți să întîni- 
pihe chiar și secții cu o re
cunoscută valoare și tradiție 
din chiar primul oraș al țării. 
Dinamo București, de pildă, 
nu are acces pe terenul 
central din șos. Ștefan cel 
Mare, echipa de rugby fiind 
nevoită să se pregătească pe 
unde apucă. Nu rareori am 
întîlhit-o tocmai pe stadionul 
din șoseatta Olteniței!?! O si
tuație similară se prezintă și 
în cazul Tugbyștilor de la 
Rapid, acum din nou în di
vizia A. Noul campionat ne 
va offer! Iarăși astfel de mo
stre de egoism? Să fie rug- 
byul un fel de copil vitreg și 
Ia Dinahlb București' și la 
Ilapi^? Așteptăm o cu totul 
altă viziune a conducerii ce
lor jlouă cluburi, mai aproa
pe de nevoile TtlTUROR 
secțiilor, 'fără nici un fel de 
discriminare.

că organele

estivală (avion, motocicletă, car- 
ting etc.).

VITEZA DE START Șl TIJA

Chiar in condițiile precarei și 
oricum scurtei pregătiri precom- 
petițlonale echipajele românești 
pun justificai un accent extraor
dinar pe ameliorarea vitezei de 
pornire, prin împingeri sincro
nizate, viguroase, rapide. Rezul
tatele s-au văzut, boburile ro
mânești flgurînd mereu pe locuri 
fruntașe in clasamentele vitezei 
de start. Dar după aceea ? Unde 
se pierd sutimile, zecimile de se
cunde ?

Dacă plecăm de la ipoteza ve
rosimilă că Panțuru este .un pilot 
foarte dotat (care nu-și asumă 
riscuri nebuneștii dar nici nu co
mite greșeli grave), atunci nu rft- 
mîne decît să studiem tocmai u- 
cele mici detalii pe care ochiul 
prea rutinat nu lc mai sesizează 
sau nu le mai dă importanță. Vom 
da doar doUă exemple extrase 
din constatările făcute la ultimul 
campionat mondial de la St. Mo
ritz.

După complexul de acțiuni care 
formează momentele startului, 
deci după urcarea în bob, pilotul 
trebuie să rabateze tija metalică 
de împingere montată la capotă. 
Dar dacă tija pentru o clipă se 
Înțepenește și pilotului 1 se cefe 
o mișcare suplimentară pentru a 
o forța ? Atunci cu siguranță se 
pierde timp, numai datorită unei 
aparent nesemnificative neglijențe: 
lipsa de control preventiv tocmai 
a acestui element minor (tija) 
presupus a nu da nici un fel de 
bătăi de cap.

DREPT SAU SINUOS?

Exemplui secund privește ți
nuta sau mâl bine spus poziția 
echipajului în bob în timpul co- 
boriril. Transmisiile de televizi
une (uneori redate cu încetinito
rul), dar mai ales fotografiile sta
tice (in sensul că ele imobilizează 
un moment din evoluția echipaje
lor) ne-au permis să comparăm 
diversele poziții. In timp ce la 
toate formațiile campioane se 
cohstată menținerea perfectă a 
membrilor echipajului in axul me
dian al bobului, indiferent de în
clinația sa, la echipajele româ
nești linia căștilor (cea mal vizi
bilă și mai edificatoare) este a- 
desea sinuoasă, de pildă cu pa
tru membri in patru poziții di
ferite ! th asemenea circumstanțe, 
oricît de bizar hi s-ar părea, cu

Giurgiu, 
! vară“.

MOTO : 
Metalul 
de la ora 
natul Capitalei dedirt- 

track.

Complexul 
(Pantelimon), 
10 : Carhpio-

(Urmare din pag. 1) 
competițional pînă să se vadă 
ajunși ih „paradisul" (inalei. 
Pe tifle am mai putut urmări 
ih ultimul episod al probei de 
sabie in afara celor trei tră
gători afnintiți ? Pe H. Bădes- 
cu, C. Nicolae și pe clujeanul 
Z. Rohony.

Întrecerea flofetiștilor s-a 
desfășurat în primele tururi 
sub semnul calmului, rezulta
tele înregistrate confirmind 
previziuftile. T. Mureșan 

cișiigă cu remarcabilă dezin
voltura primul loc în seria sst 
(pririlihd în șase asalturi nu- 
tiiai cinci tușe !) ; I. FâlB îh-

SANIE...
siguranță se pierde timp, oferin- 
du-se 
tență

CE

aerulul suprafețe de rezis- 
supilmentare.

FACEM CU PATINELE?
pomenit la început și de oAm ______ ____

nivelare a forțelor materiale, înțe- 
legînd prin aceasta că limitarea 
excesivă la două firme italiene 
(Podar și Sciorpaes) a producției 
de boburi de calitate pune pe 
toată lumea aproximativ pe pi
cior de egalitate. Cu toate acestea, 
singura explicație pe care anul 
acesta Panțuru a dat-o rezultate
lor sale neașteptate a fost : „bo
bul nostru nu fuge**. Este aici 
problema patinelor de la bob, a 
profilului lor, a compoziției lor 
metalice, a potențialului lor de 
alunecare. Iată tulburătoare în
trebări pentru un inginer de spe
cialitate, pentru un tehnician de 
meserie, pasionat, intrepid, in
genios. Majoritatea boberilor noș
tri de performanță lucrează în-, 
tr-o mare uzină care manipulează 
oțeluri de toate calitățile. Di
rectorul uzinei a promis să con
sacre o temă de cercetare proble
mei patinelor de bob (s-a între
prins oare ceva ?). La redacție 
rie-â sosit scrisoarea subingine- 
rului Nicolae Ionescu-Japp, fost 
motociclist și bober, tehnician la 
uzina de autocamioane din Bra
șov, care-și pune la dispoziție — 
fără a fi luat în seamă, se pare — 
experiență și cercetările tocmai 
în domeniul profilului patinelor. 
Și alți tehnicieni competenți, a- 
propiați bobului (ing. Mareș etc.) 
pot fi solicitați în același scop. 
Industria noastră constructoare de 
mașini are neîndoios capacitatea 
și posibilitate^ de a rezolva o 
problemă care ne-ar scoate de 
sub tutela îndoielnică a unor pro
ducători străini.

PISTE DE MATERIAL PLASTIC

AL.MÎROW
TRESĂRIREA

resul (pentru fotbal) e în 
creștere și că a venit 
vremea ca una din rețe
lele .principale de televi
ziune să se miște cumva 
și să ne aducă acasă eve
nimentele soccerului mon
dial".

EROI CARE NU-ȘI
DEZAMĂGESC
admiratorii

comun 
și Ita- 
l'inala

Tiberiu STAMA

Duminică, în Capitală si provincie

BOGAT PROGRAM COMPlTIflONAL
vor 

inte- 
vor

Motocii’liștii fruntași 
participa., duminică la 
resante cortcursuri. care 
fi găzduite de orașele Mo- 
reni. Reșița și București.

MOTOCROS
Reluate' după o întrerupere 

de eîteva săptămîhi, întrece" 
rile de tnotocros, programate 
a se desfășura la Moreni, în 
organizarea asociației spor^- 
tive Victoria, constituie un 
criteriu "fte selecție pentru 
cea de a^oua etapă a com
petiției internaționale, „Cupa 
Dunării". In program figu
rează probe pentru seiiiotiși 
tineret.

VITEZA PE CIRCUIT
Ultimul concurs de verifi

care înaintea startului din 
campionatul republican de 
viteză are' loc pe un traseu 
ales in centrul orașului Re
șița, 
parea 
țara.

Și-au anunțat partici- 
alergători din toată

DÎRT-TRACK

Selecționabilii se pregătesc 
intens în vederea concursu-

i

rilor internaționale de la Si
biu (6 august) și București (9 
august). Membrii lotului na- 
ționâl și ceilalți sportivi frun
tași se vor întîlni, duminică,. 
pe pista complexului Metalul 
de la Pahtelimon, în cadrul 
campionatului Capitalei. Pri
mul start se va da la ora 10.

îri sfîrșit, ar mai rămîne pro
blema pistelor de concurs, cu 
servituțile impuse de instabilita
tea climaterică și cu enormul cost 
al pîrtlilor înghețate artificial. 
Pregătirile sînt deci condiționate 
de vreme și in acest domeniu nu 
ne rămîne decît să abordăm vii
torul, oricît de neverosimile sau 
de absurde ni s-ar părea unele 
proiecte actuale.

Cea mai impresionantă este de
sigur propunerea șarmantului in
giner elvețian din Sion, el însuși 
fost bober olimpic (medaliat cu 
bronz în 1952), Andră Filippini. 
Constructor de baraje și produ
cător amator de rachiu în butelii 
conținînd și fructul, el intențio
nează să monteze Iet Montana- 
Crans o pistă de bob din material 
plastic, de la start pînă la sosire, 
ceea ce va da bobului indepen
dență totală față de îngheț. Ing. 
Filippini a și făcut primele teste 
de laborator (pe care le declară 
reușite) privitoare la capacitatea 
de alunecare a noului material și 
la posibilitățile 
tinelor de bob 
Vom trăi și... 
rația de după 
dea !

de adaptare a pa
la noua suprafață, 
probabil că gene- 
Panțuru va și ve-

Se pare că explozia fot
balistică din Mexic a a- 
runcat schije în. Statele 
Unite, stârnind semne de 
întrebare pe marginea 
„soccerului".

Mai intîi Walter Cron- 
kite, comentatorul politic 
foarte sobru și riguros al 
postului de televiziune 
N.B.C., s-a văzut obligat 
să comunice ascultătorilor 
săi (eîteva zeci de milioa
ne) despre manifestării'? 
sociale ieșite din 
din Mexic, Brazilia 
lia, în legătură cu 
Cupei mondiale.

'Otnul acesta, care vor
bește de obicei ' despre 
războaie sau conferințe 
decisive la nivel suprem 
și nu zîmbește decît o 
dată pe lună, a hotărît să 
prezinte, în cadrul rubri
cii sale de știri, eîteva 
imagini de la Roma și 
Rio de Janeiro, însoțin- 
du-le pehtru început, cu 
surisuri ca la apariția u- 
nuii nou și umoristic uni
vers, apoi notînd că pro
babil e ceva serios cu a- 
cest fotbal.

Pe urmă. Gene Ward 
de la „Daily News", coti
dianul cu 100 pagini (du
minica, 2 kilograme) și 
cea mai mate răspândire 
americană, s-a luat cu 
mîinile de cap, strigînd 
pe două coloane ceva în 
genul : cum de n-am vă
zut adevărul ?

„N-am avut posibilita
tea, scrie Ward, să-l văd 
pe Pele, cel fără de pere
che, conducted echipa bra
ziliană... spre titlul de 
campioană mondială. Cam
pionatul n-a fost transmis 
pe rețeaua T.V., dar ar fi 
trebuit să fie transmis, 
deoarece te lume există 
mai mulți fanatici ai „soc
cerului" decît ai tuturor 
sporturilor noastre ameri
cane puse unul peste al
tul... Nu vreau să spun 
că „soccerul" poate fi pro
movat cu succes în aceas
tă țară ca un sport prin
cipal... dar. afirm că inte-

CU 
cel

. Aseară, la T.V., un film, 
ceva mai vechi, închinat 
atletismului : „Viața mi
nunată a lui Bob Mathias". 
Peliculă simplă, evoc-înd 
cariera sportivă a decatlo- 
nistului care a cucerit ti
tlul olimpic la Helsinki 
în ’52. „Viața minunată" 
e bogată-n naivități și 
candori, de la primul con
flict ai elevului de liceu 
cu părinții, oarecum scep
tici întru viitorul sportiv 
al odraslei, dar urgent 
convertiți, — la lacrimile 
logodnicei ușor neglijate 
in favoarea săriturii 
prăjina — și de la
dintîi antrenor („bătrînul 
anonim") care plînge cam 
singuratic pe-o bancă la 
afflarea performanței olim
pice, temîndu-se (inutil de 
altfel) că va fi uitat pînă 
■la primirea triumfală cu 
flori, fanfară și confetti 
a victoriosului îh orășelul 
natal.
i Și totuși...
• Și totuși, e în acest film 
sumar un aer bun de pre
țuire a cîtorva valori, 
precum (iertați-mă) mun
ca tăcută și crîncenă de 
la antrenamente, absența 
scandalagismului (atletis
mul e unul din ultimele 
refugii aie eleganței), so
lidaritatea colegială...

Si, 
filmul 
ra-am 
într-o 
„viața
ventual 
a lui Ion Moina, a lui..., 
a lui... și așa mai departe

de aceea, văzînd 
despre Bob Mathias, 
gîndit că, poate, 
seară, vom vedea 
minunată" sau e- 

numai adevărată

New York, iulie 1970

ACTIVITATEA SPORTIVA DE LA SATE
(Urmare din pig I)

ORAȘUL VICTORIA, 
flîndu-se în localitate, cu e- 
levii săi din Mediaș, antre
norul loan Hociurig s*a gîn
dit să ceară ajutorul Consi
liului orășenesc pentru edu
cație fizică și sport spre a 
deschide, la ștrandul din o- 
raș, uh curs de înot rezervat 
copiilor. Intenția s-a tradus 
îh fapt, astfel că profesorul 
a organizat prima serie în
tre 1 și 15 iulie, cînd 28 de 
copii au învățat să înoate. 
Dintre aceștia, 16 fac în pre
zent antrenamente ttietodice 
pentru specializare, și nu este 

---- ca cei mai buni să 
în viitor performeri, 

se și anunță. Micuța 
Thess, în vîtstă de

exclus 
devină 
Ci ți va 
Elf ti de
9 ahi, a îndeplinit deja bare
mul de participate la cam
pionatul republican al copii
lor, iar Daniela Socol (10 
ani). Daniela Puia (11 ani) și 
Adrian Ahițoaia (14 âtil) se 
află în plutonul care urmă
rește pe micuța... fugară.

cheie și el neînvins primul e- 
pisod, urmat în clasamentul 
seriei de un reprezentant al 
„•dinastiei" Csipler, Ștefan ; 
Habala se dovedește — la de
but — mai eficace ca Țiu, si* 
tuîndu-se înaintea acestuia în 
grupa lot, in tittip ce în ul
tima grupă din primul tur, 
sâtmăreahul St. Haukler este 
depășit de Cr. Costescu și C. 
NiculesCu.' .

Semifinalele la floretă au 
prezentat 'aceleași trăsături de 
luptă înăsprită ca și la sabie, 
în ptima-grupă, protagoniști jiu 
fost T. Mureșan și 
(ambii acumulînd 
torii), în timp ce 
obținut cu multe 
în finală, ciștigînd 
asalturi. în grupa 
a izbutit o serie 
tă de victorii, fiind succedat 
de ploieșteanul Bănică (3 v) și 
Bunicelu (2 v).

După-amiază s-au disputat 
finalele la cele două arme, 
primul cuvint fiind lăsat sa- 
brerilor. La capătul 

manșe se detașaseră Vintilă, 
Irimiciuc și Bădeseu, 
li s-a alăturat Nicolae. 
tilă,

neralizării șl permanentizării ih 
anii următori a nnet activități 
competițlonale specifice mediului 
rural, C.N.&F.S. va experimenta 
împreună cu C.C. ăi U.T.C., in 
2—3 jude(e, un sistem care să 
angreneze majoritatea asociațiilor 
sătești In întreceri cu caracter pe
riodic, la 3—5 ramuri de sport (tnai 
ales dintre : 3—4 probe de atle
tism. fotbăl, volei, lupte, ciclism, 
handbal, oină)".

Sarcina de a elabbfa și orga
niza uh astfel de sistem expe
rimental a revenit județelor Ar
geș și Dîmbovița, Ia care . s-au 
adăugat, din proprie inițiativă. 
Bacăul șl Suceava. Experimentul 
fee află în plină desfășurare. Ih 
dorința de a află amâhuhte des
pre modul cum a fost conceput, 
ne-am deplasat in județul Argeș.

olimpiada satelor — 
FORMULA ARGEȘEANA

leclndu-st tocmai de la ldeea 
câ trebuie să li se ofere tu
turor comunelor posibilita
tea de a deveni organiza-

toaife, iar sportivilor dă a se în
trebe cit mal des, a fost conceput 
lă nivelul județului Argeș un sis
tem competițional denuinit „Olim
piada satelor".

Acțiunea, de loc ușoară, tre
buia să angreneze 94 de comune 
intr-o activitate cu caracter de 
Campionat județean la 6 ramuri

p

EUGEN ASLAN, cofesp.

municipiul Tîrgoviște. Zilnic 
se desfășoară întreceri de a- 
tletism, baschet, handbal, vo
lei la școlile generale nt. 5 
și 8, precum și la stadionul 
Metalul. Elevii tîrgovișteni 
vor participa la următoarele 
competiții : „Cupa micului 
atlet", „Cupa tînărului bas
chetbalist", un concurs de 
pescuit sportiv, „Cupa micu
lui voleibalist", „Cupa Del
fin" la natație.

M. Țiu 
cite 4 vic- 
Hauckler a 

emoții locul 
numai două 
B, I. Falb 
iielhtterup-

primei

de sport (atletism, ciellsm. 
lei, handbal, trihtâ și fotbal), 
douft în douâ sâptămîni, pe 
perioadă de 3 luni. Cele 94 
comune ale județului au fost 
părțile pe 13 centre, ținîndu-se 
seama de zonele geografice și de 
căile de cohluiiicație, astfel : 4
centre a 4 comune, 7 centre a 
5 comune, 6 centre a 6 comune 
și un centru a 7 comune, distan
țele de la o comună la alta fiind 
ih medie de 10—30 km. Pentru 
îndrumarea și coordonarea în
tregii activități s-au stabilit, la 
nivelul centrelor responsabilități 
concrete, prin împuterniciți, care, 
Ia rîndul lor, ău format colective 
locale din activiști obștești (secre
tar U.T.C., președinți de asocia
ții sportive, profesori de educație 
fizică sau alte specialități, spor
tivi

CLUJ, 
științific 
un nou 
i’ii. Au 
mele: Aspecte metodice le
gate de conținutul ciclului 
săptămînal de antrehathent 
(lectorul Frahcisc Lofincz), 
Refacerea capacității de 
muncă după efort (dr. Zina 
Simu). Au participat 96 de 
antrenori.

Cabinetul rnetodico- 
a organizat recent 

lectorat cu antreho- 
fost prezentate te*

ptof. TEODOR CICOARE

TÎRGOVIȘTE. C. J. E. F. S. 
Dîmbovița, inspectoratul șco
lar al județului, Comitetul 
municipal Tîrgoviște al 
U.T.C. și Comitetul munici
pal Tîrgoviște al organizației 
pionierilor au stabilit uH 
plan comun de acțiune pri
vind organizarea și desfășu
rarea activităților sportive, 
în perioada 1 iulie — 31 
august, pentru elevii care își 
petrec vacanța de vară în

MIHAIL 1. VLAD, coresp.

TIMIȘOARA. Și în această 
vacanță. Consiliul municipal 
al pionierilor din localitate 
a organizat pentru micii fot
baliști o interesantă compe
tiție. Este vorba de cea de 
a 3-a ediție a „Cupei vacan
ței “, rezervată selecționatelor 
școlilor generale. Participă 

24 de formații, meciurile des- 
fășutîndu-se pe terenurile 
școlii generale nr. 16. Ca și 
la celelalte două ediții, mo
bilizarea micilor fotbaliști, a- 
fișele, arbitrajele au fost a- 
sigurate numai de către e- 
levi, care au obținut hota 
maximă : excelent. Iată echi
pele câștigătoare, pe 
Șc. geh. 
Lie. nt. 
geh. nr.
6- a), Șe.
7- a).

clase : 
nr. 16 (clasa a 3-a), 
8 (clasa a 4-a), Șc. 
16 (clasa a 5-a și a 
gen. nr. 9 (clasa a

I’. ARCAN, coresp. pfinc.

nu se desfășoare la nivelul do
rit. De asemenea o slabă popu
larizare, face ca, in ultimă instan
ță, competiția să nu-și atingă sco
pul propagandistic, ea desfășurin- 
du-se în anonimat. O atenție deo
sebită trebuie acordată și planifi
cării datelor de desfășurare, pen
tru a nu se suprapune cu celelalte 
activități programate în comună.

Este necesar să se țină seamă, 
la stabilirea disciplinelor de con
curs, de tradiție, de răspînd-ire, 
de preferințele oamenilor. Un son
daj prealabil ar putea evita ca
zurile cînd unele comune nu se 
prezintă îh Competiție cu toate 
echipele pentru ca nu simt a- 
tracție pentru o ramură sau alta. 
Importanța duvenită trebuie a- 
cordată și elementului feminin 
care la nivelul satului este mai 
greu de convins să apară pe te
renul de sport. Aici se cere, in 
primul rînd, o luptă Susținută îm
potriva concepției învechite des
pre 
tre

practicarea sportului de câ- 
tinere la sate.

OAMENII ARGEȘULUI
acă pînă acum am dezbătut 
problema sistemului compe- • 
tițional cu virtuțile și ca
rențele sale, nu se poate, 

vorbind despre acest experiment,
D

să nu facem referiri directe și la 
realizatorii lui.

Amintim de faptul că la această 
acțiune o contribuție esehțlală 
și-au adus-o activiștii voluntari. 
Dintre aceștia notăm pe Adridn 
Stere — profesor de educație fi
zică în Albești de Argeș, Tânase 
Dima — profesor de educație fi
zică la Curtea de Argeș, Vasile 
Ignăteanu _ președintele COEFS 
Curtea de Argeș. Ion Țăplldea — 
activist U.T.C. pe valea Topolo- 
gului, Gheorghe Grigorescu — 
profesor de educație fizică la li
ceul Domnești, I. stana —, ins
tructor U.T.C. in sectorul Dom
nești, Mihai Ivașcu — profesor de 
matematică în comuna Hîrtieșțl, 
Gheorghe ȘtefănesCu _ profesor 
In comuna Merișani, lista puțind 
să continue.

Datorită măsurilor luate, majo
ritatea comunelor înscrise în com
petiție au luat parte efectiv etapă 
de etapă. Se evidențiază, în spe
cial, comunele Albești de Argeș și 
Domnești, care pe lîngă faptul că 
au participat la toate disciplinele, 
s;au și calificat pentru faza a 
Il-a cu toate formațiile. Demnă 
de reliefat este și activitatea des-

fășurată Th 
Cotmeana.
lui care nu permite amenajarea 
de terenuri, au participat ia 
competiție orgatlizînd întrecerile 
în comuna cea mai apropiată, iar 
la Albești de Argeș. Corbeni, Re
cea, Domnești, Stîlpeni s-au or
ganizat și manifestații cultural- 
artistice.

Ar mai fi ae spus că fotbaliștii 
echipei F. C. Argeș s-ata deplasat 
în diferite comune pentru a asi
gura arbitrajul» momente car.» 
s-au transformat într-o emoțio
nantă întîlnire (și schimb de ex
periență) cu........ idolii** județului*

Trebuie să mai amihtim, înain
te de a încheia aceste rînduri des
pre autorii experimentului, că L ‘ 
reușita lui un sprijin efectiv și-ai 
adus organele locale și județene 
de partid și de stat.

ără a dori să impunem prin 
rîndurlle de față ca defini
ții) acest sistem, am încer
cat doar a le face o tribună 

a schimbului de experiență. O- 
pinii în favoarea sau în defavoa
rea lui pot exista. Esențial este 
să se găsească, în final, formula 
cea mai adecvată pentru a asi
gura activității sportive de la sate 
saltul calitativ atât demecesar.

F

comunele Cicăneștl șl 
Ele, datorită rellefu-

cărora
Vin

tilă, nerestabilit, a înregis
trat 2 înfrlngeri (la Irimiciuc 
și Nicolae). ieșind astfel din 
cursa pentru- titlu. Duelul 
direct Irimiciuc—Bădeseu s-a 
încheiat cu Succesul primului, 
care îh penultimul asalt al 
finalei avea să obțină victoria 
ce i-a adus titlul național 
după o epuizantă luptă cu C. 
Nicolae. Clasamentul finalei la 
sabie se prezintă astfel : 1. D. 
Irimiciuc (Politehnica Iași) 4 

2. Oct. Vintilă (Steaua) 3v, 
H. Bădeseu (Steaua) 3 
C, Nicolae (Steaua) 3 

Gh. Culcea (Steaua) 1 v, 
Rohony' (C.S.M. Cluj) 1 

Finala la floretă a avut 
Mihai Țiu uh cîștigător care 
și-a construit meticulos suc
cesul conturat mai vag la ca
pătul primei manșe, devenit 
apoi o certitudine după asal
tul cu. Mureșan " 
samentul probei : 
hai Țiu (Steaua) 4 v ;
Falb (Steaua) 3v ; 3. T. Mu
reșan (Universitatea — Bucu
rești) 3 v ; 4. St. Haukler
(Olimpia Sațu Mare) 3v ; 5. C. 
Bunicelu (Steaua) 2v ; 6. M. 
Bănică (Petrolul Ploiești) o v.

V,
3.
4.
5. 
Z.

v, 
v, 
6. 
V. 
în

(5—3). Cla- 
1. Mi-

2. I.

etc).

MEUȘITE...

ceastâ modalitate de a con- 
„Olimpiada satelor1* a- 

un sistem competițio- 
nal de regularitate pe o mai 

mare durată de timp, 
ce stimulează activitatea 
tivă în fnediul rural,
ganizarea, prin rotație,
către fiecare comună a unei 
contribuie, desigur, la mobiliza
rea unui număr mai mare de ti
neri la întrecerile sportive, la 
sporirea preocupărilor de a se 
procura echipainent și material 
sportiv Corespunzător, precum și 
de a se amenaja și reamenaja te- 
rehuri de sport.

Competiția, fiind planificată a 
se desfășura din 2 în 2 săptămîni, 
permite ca în comune să aibă loe 
și alte acțiuni locale (duminici 
cultural sportive, crosuri).

cepe , 
sigură 
hat de

ceea 
spor- 

Or- 
de 

etape

N
...ȘI NEREUȘITE

u se poate spune câ siste
mul pus in discuție a atins 
perfecțiunea. Deficiențele 
manifestate sînt însă mai

mult de ordin organizatoric. Șl 
dacă le amintim aici, o facerii 
numai pehtru a arăta unele greu
tăți ce se pot ivi pe parcurs. Pre
ocuparea dispersată a profesoru
lui de educație fizică, sau a pre
ședintelui asociației sportive, ori 
a secretarului U.T.C. au făcut ca 
In unele comune întrecerile să

CIRCUITUL CICLIST AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Ștefan Suciu (Steaua) învingător in etapa a II a
Brașov, 24 (prin telefon). Cea 

de-a doua etapă a Circuitului 
ciclist ai județului Brașov s-a 
încheiat cu victoria lui ștefan 
Ene (Steaua).

Timpul a' fost capricios (soa
re, vînt puternic la întoarcerea 
spre Sf. Gheorghe, ploaie to
rențială la Băile Tușnad și apoi 
din nou soare), ceea ce i-a obli
gat pe coneurenți la o mare pru
dență. Și dacă totuși s-a rea
lizat o medie orară mulțunfitoa- 
re, 39,240 km, aceasta este ur
marea insistențelor depuse de în
tregul pluton pe ultimii 30 
de km ai etapei. Rezultate teh
nice : 1. Șt. Ene (Steaua) 3h31,55 
(bonificații 30 s), 2. I. Costtia LI

(Dinamo) — bonificație 15 
3. C. Ciocan (Dlnamo), 4. 
Suclu (Dezrobirea Brașov), 5. 
Burlacu (Steaua), 6. G. Debrec- 
zeni (Steaua) și alți 32 aler
gători cronometrați în ace
lași timp cu învingătorul. Sprin
tul din orașul Sf. Gheorghe a 
fost cîștiga* de N. Ciu- 
fneti (Dinamo), iar cățărarea de 
la Băile Tușnad a revenit lui 
Vasile Selejan (Dinamo). După 
două etape, îh clasamentul gene
ral conduce Iulian Constantin 
(Dlnamo) cu 7h 06:00.

Azi, are loc etapa a IlI-a : 
Brașov-Făgăraș-Brașov (132 km.). 
CAROL GRUIA cofesp. ptihe.

Faceți o sărbătoare din concediul dv. pe litoral alegînd modele noi și elegante de 
confecții pentru plajă I
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acă în seara

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

iau prima ediție, la care lua
seră parte doar 65 de forma
ții. De âturici, de la un an 
la altul, numărul „candidați- 
ior" a sporit, la această ulti
mă ediție „Cupa" bucurin- 
du-se de participarea a 
proape 2 500 de formații.

Duminică, finala celei de a 
32-a ediții a „Cupei Româ
niei" aduce fată în fată (raz 
(Uinic în isteria

care 
finala

și
Două

s-au 
pre-
Di- 
for-

a-

FINALELE

„Cupei")

DE-A
Timișoara
5—0

Pag, a 3-a

CAMPIONII DESPRE El ÎNȘIȘI

U.T.Jl. ȘI... EXPLICAȚIILE EI
zilei de 1Dcac-u. in otaxa z^x.i-^4. xac a. 

octombrie, la încheierea 
transmisiei radiofonice

a meciu- 
al fi a-

aceleași echipe 
/înfruntat șt in
tedetită : . Steaua 
namo București, 
mâții cu palmares deosebit,
cU pretenții, cu loturile, poa
te. cele mai valoroase dih 
cite au echipele noăstre de 
club, dar, din păcate, hevalo- 
rificate la maximum îh cam
pionatul recent încheiat. Poa
te că, tocrtiai de aceea, finala 
de acuih se 
căci e de

două teamuri să folosească 
prilejul în speranța unei rea
bilitări în fața suporterilor 
lor.

în vederea meciului de du- 
minică, r>nrnha + nrt+ii“ 
CUt 
și-a 
mis 
ma 
eefii

anunță disputată, 
așteptat ca cele

LUNGUL ANILOR
1933 34 : Ripehsia 

viziii A)
1934/35 : C.F.R. București (A) — 

6—5
1935 36 : Ripensia Timișoăra (A)

5—1
1936'37 : Rapid

5—1
1937'38 : Rapid

3—2
193R/39 : Rapid
1939'40 1

București
i

București

București
București

k ‘ ■

1940'41 :

1941/42 :

(divizia A) —

Ripensia Timișoara

Unirea Tr. Buc.

(A)

(A)

Rapid
4—4, 2—2, 2—1
desemnarea cîșt'gătoarei)
Rapid
4—3
Rapid
7—1
C.F.R.
nu s-a disputat *

Ripensia Timișoara

C.A.M.T. Timișoara

(di-

(A)

(A)

(A)

(B)

(A) — Sp. studențesc (A) 2—0
(A) — Venus București (A) 2—2, 
(s-au disputat 4 meciuri pentru

București (A) — Unirea Tr. București (A)

București (A)

Tr. Severin1942/43 :
1948/47 :
1947/48 : I. T. Arad (A) —
194849 : C.S.C.A. București 
1949 50 București

1956

1957/50 :

1959 60 .

Universitatea Sibiu (A)

(A) — Sp. studențesc (A) 4—0

C.F.R. Timișoara (A) 3—2
(A) — Știința Cluj (A) 2—1

(A) — FI. roșie U. T. Arad (A)
d1—-j.

C.C.A.
C.C.A.
FI. roșie Arad (A) — C.C.A. București (A) 
Metalul Reșița (B) — Dinamo București.
C.C.A. București
6—3
Progresul Oradea
(B) 2—0
Știința Timișoara
1—0
Dinamo București
4—0
Progresul București (A)
(B) 2—0
Arieșul Turda (B) — Rapid București (A) 2—1

5—1
(B)

București
București

(A)
(A)

— Flacăra Mediaș
— Flacăra Ploiești

(B)
(A)

(A)
(A)

Progresul Oradea

3—1
2—0
1—0
2—0

(B)

(A) '— Energia Cîmpia Turzii

(A) — Progresul București (A)

(A) — Minerul Baia Mare (B)

Dinamo Obor Buc.

19(50/61 :
1961/62 : Steaua București (A) — Rapid București (A)
1962/63 : Petrolul Ploiești (A) — Siderurgistul Galați 

6—1
1963 64 : Dinamo București (A)

*)—3
1964/65 : Știința Cluj (A) — Dinamo Pitești
1965/66 : Steaua (A) — U.T.A. (A) 4—0
1966 67 :
1967 68 :
1908 '69 :
1969 70 : Steaua (A)

Steaua București

(A) 2-1

Steaua (A) — Foresta Fălticeni (C) 
Dinamo Buc. (A) — Rapid (A) 3—1 
Steaua (A) — Dinamo Buc. (A) 2—1 

Dinamo Buc. (A) ?

6—0

(A)

combatanții" au fă- 
pregătiri intense. Dinamo 
menajat forțele și a tri- 
la Tg. Mureș — în ulti- 
etapă de campionat — 

lipa de rezerve. Steaua 
speră în recuperarea unor ac
cidentați. Dar amănuntele pot

fi găsite în reportajul publi
cat tot în această pagină. 
Nouă hu ne mai rătnîne alt
ceva de făcut decît să amin
tim că partida va începe la 
ora 17, că va fi condusă de 
G/i. Limona, ajutat la linie 
de M. Bică și C. Niculescii, 
că în deschidere se va dispu
ta iui meci interesant între 
două echipe ale taberei na
ționale de juniori.

de la Varșovia 
, lui Legia — U.T.A.,
■ vut năstrușnicia să afirmi că 
echipa arădeană va cîștiga 
campionatul național în curs 
de desfășurare, pronosticul ar 
fi fost taxat, fără îndoială, ca 
o glumă nereușită, lipsită de 
orice urmă de haz. Astăzi, ci
tind și ascdltînd zeci de pă
reri, te lovești de o 
invariabilă : „U.T.A. a

ORAȘELE
A POPOSIT

ÎN CARE
TROFEUL

formulă 
____________ _ meritat 
pe deplin teă' eîștige campio
natul 1“

Cum se explică marele „salt" 
calitativ de optică 1 In primul 
rînd prin SALTUL (real) fă
cut de echipa arădeană, fcalt 
care pleca de la un „prag db 
bătaie” pe care scria 0—8...

Cum a fost posibil acest salt, 
care a reașezat pe orbita per*- 
formanței o echipă abandonată 
(în deruta unui eșec usturător) 
de mulți chiar dintre decla
rații săi simpatizanți ?

Am mers la soluția cea mai 
directă și mai sigură : discuția 
cu AUTORUL. Nu întimplător 
am ales ca interlocutori trei 
din principalii autori ai 
U.T.A.-ci de astăzi, antrenorul 
Nicolae Dumitreseu, decanul do

cumpătare de părinte îngrijo
rat înaintea unui examen ho- 
tăritor din viața fiului său.

Discutam zilele trecute la 
Iași cu același Nicolae Dumi
trescu, antrenor de echipă 
campioană înaintea încheierii 
campionatrilui. Același ton li
niștit, aceleași vorbe măsu
rate, spuse fără urmă de „po
ză", de ostentație, ACELAȘI 
OM.

— Cum am ieșit din nou 
campioni ? Explicațiile sint, in 
primul rinei, de ordin omenesc 
și apoi vin cele fotbalistice. 
După eliminarea de către Le
gia, am avut citeva săptămîni 
cînd ne ascundeam pur și 
simplu de lume. Jucătorii o- 
coleati locurile publice, se 
plimbau pe străzi lăturalnice, 
se fereau de privirile și vor
bele cunoscuților și necunoscu- 
țiior, care pe vremea aceea 
exprimau doar reproșuri. Cău- 
tind să ne readunăm moral, 
ne-am pus din nou, foarte se
rios, pe treabă. Și corabia și-a 
revenit din derivă, a luat o 
direcție bună și încetul cu 
incetul s-a angajat din nou, 
cu hotărire creseindă, in cursă. 
Cum explic eu această reve
nire a băieților ? Am o echipă 
dc oameni serioși. Din cei 11

spirit ascuțit) ca un „raiso- 
neur“ căruia nu întimplător 1 
s-a încredințat conducerea e- 
chipei. Fără îndoială că și 
profesia sa de inginer explică 
o gîndire precisă, la obiect.

— Avem o echipă bine or
ganizată, care „funcționează", 
de obicei, ca o mașină. Ca să 
nu spuneți că . sini lipsit de 
modestie, voi afirma că ma
șina merge 'de... hota 7, sau 
că in orice caz nimeni din e- 
chipă nu coboară sdb cota lui 

Asta-i „marea" noastră ex- 
„criza Legia", 
ars Inimile, 
mașina să nu 
In vreme ce 
două meciuri

7. . 
plicație. După 
care ne-a cam 
ne-am potrivit... 
coboare sub 7. 
alții au jucat 
de 10 și două de nota 3.

IOSIF LERETER : TINERE
TUL DIN FOTBALUL NOS
TRU SE GÎNDEȘTE NUMAI 
LA ZIUA DE AZI...

Capitala —Provincia 20-11 • Steaua a cucerit
Cupa de 9 ori, Rapid de 6 ori consecutiv (dar 

in perioada anilor 1937 - 1942) • Georgescu 

(C. F. R. Buc.), Cricitoiu (Unirea Tricolor) și
după 22 de ani,

performerii
Mircea Dridea (Petrolul) 

meciurilor finale
de• în cele 31 de ediții 

pînă acum ale „Cupei Româ
niei", nouă orașe și-au în
scris numele pe lista locali
tăților care au găzduit tro
feul : BUCUREȘTI (de 20 de 
ori), TIMIȘOARA (3), ARAD 
(2), TR. SEVERIN, REȘIȚA, 
ORADEA, TURDA, PLO
IEȘTI și CLUJ (cîte o dată).

• în clasamentul echipelor 
ciștigătoare ale Cupei, pe 
primul loc se situează 
STEAUA, care a cucetrit-o de 
9 ori (de 4 ori consecutiv), 
urmată de. RAPID, de 7 ori 
(6 ori consecutiv), DINAMO 
BUCUREȘTI (3), RIPENSIA 
TIMIȘOARA (2), U.T.A. (2), 
C.F.R. TR. SEVERIN, ME
TALUL REȘIȚA, PROGRE
SUL ORADEA, ARIEȘUL 
TURDA, PETROLUL PLO
IEȘTI, UNIVERSITATEA 
CLUJ. ȘTIINȚA TIMISOA
RA, PROGRESUL BUCU
REȘTI (cîte o dată).

• Divizia B a fost repi-e- 
zentâtă în finală de 9 ori (de 
3 ari consecutiv — 1954, 55, 
56) : C.A.M.T. Timișoara — 
1937/38, Flacăra Medias —* 
1951, Metalul Reșița — 1954, 
Progresul Oradea 1955, E- 
nergia C. Turzii —. 1956, Mi
nerul Baia Mare — 1958/59, 
Dinamo Obor — 1959/60, A-

rieșul Turda — 1960/61, Si- 
derurgistul Galați — 1962/63.

• Și divizia C a fost pre
zentă o dată în finală ; Fo
resta Fălticeni — 1966/67.

• De două ori, „Cupa" a 
revenit unor formații de di
vizia B : METALUL : 
(1954) și ARIEȘUL 
(1960/61):

Fiindcă astăzi ne 
la finalele popularei 
tiții, să mai amintim 
cru ihteresant: de-a 
anilor, doar trei jucători au 
reușit să marcheze într-o fi" 
nală câte trei goluri, 
vorba ' ______
(C.F.R. București) în ediția 
1934/35, CRICITOIU (Unirea 
tricolor) în ediția 1940/41 și 
MIRCEA DRIDEA (Petrolul 
Ploiești) în ediția 1962/63.

REȘIȚA 
TURDA

Este 
de GEORGESCU

FINALA INTRE... BALOTEȘTI SI SNAGOV
» 7

Despre ping-pong, Adamo și reeditarea unei finale dramatice

> Vigu: „Vor fi prelungiri!“ • Deleanu „Debut și victorie!“

Cu decanul fotbalului româ
nesc activ („Loli" a împlinit 
la 23 iulie 37 de ani) fie aștep-, 
tam la explicații... profesorale. 
Nu ne-am înșelat.

— Tinerelul din fotbalul nos
tru — băieți cu talent, „ajunși"^

referim 
compe- 
nn Iu- 
lungul

Deși Baloteștii și Snagovul 
sînt suficient de departe pen
tru a-1 izola pe protagoniștii 
Cupei de canicula Capitalei 
și de arșița neliniștilor, totuși, 
preocupările jucătorilor celor 
două echipe sînt foarte apro- 

’ piate, dacă nu chiar ace
leași.

BALOTEȘTI. Din poartă, 
priveliștea ce ți se oferă se

lansa întrebarea : „Cum ve
deți finala de mîine ?“

Iordănescu : „Va fi debutul 
meu într-o finală de Cupă. 
Sînt convins că din dorința 
de reabilitare a lui Dinu, Du- 
niitrache și ceilalți, in fața 
publicului bucureștean, și din 
dorința de afirmare a tinerilor 
noștri jucători, va' scăpăra scin- 
teia spectacolului. Eu mă simt 
foarte bine, dar nu știu cum

weiller și Deleanu, purtătorii 
de cuvint ai dinamoviștilor, 
ne-au declarat : Radu Nun- 
weiller : „Cu toții sintem de 
acord într-o privință : va fi 
un meci greu. Dar pronosticul 
nu poate fi decît unul : va 
cîștiga cine va rezista mai 
bine din punct de vedere fizic 
și nervos. Nu-i ca la Prono
sport, dar...” Iar Deleanu a t‘* 
nut să precizeze : „Nu-mi pot

Față in fața LUCESCU și SĂTMĂREANU

recomandă, printre răsaduri și 
petece de verdeață, drept se
diu al unui C.A.P. Dacă n-aș 
fi zărit în fundul curții un 
tricou roș-albastru, aș fi crezut 
că am greșit adresa. Pătrun- 
tind pe aleea asfaltată, o nouă 
dovadă că ne aflăm pe drumul 
cel bun : o masă de ping-pong, 
în jurul căreia activau — pe 
rind, ca jucători și spectatori 
— tinerii Vlad, Sameș, Grigo- 
rie și Iordănescu.

Și pentru a nu mai exista 
nici un dubiu (era, totuși, ora 
9,30) apar, ca din pămint, două 
garduri metalice peste 
Negrea ' ~
partidă 
de fotbal.

De undeva apare 
gospodarul rămas în 
căci celălalt antrenor, 
era la consfătuirea de 
trul „23 August". De la dînsul 
aflăm că plutonul accidentați- 
lor. cuprinzînd pe Sătmăreanu, 
Crăiniceanu, Dumitriu. Voinea 
și Cristache a plecat la Bucu
rești pentru tratament. La în
trebarea noastră mută, răspuns 
scurt : „Contăm pe ei pentru 
duminică, chiar dacă la antre
namentul dc după-amiază, de

r "ea. îi vom menaja", 
d deci dat, putem

și Purcaru 
de tenis cu

care 
încing o 

i mingea

Onisie, 
ogradă, 
Covaci, 
la cen-

am să rezist un meci întreg, 
cu o asemenea miză...“

Vigu : „Se reeditează finalu 
anului trecut și, desigur, dina- 
moviștii vor voi să-și ia re
vanșa pentru înfrîngere și... 
penalty-ul ratat ! In ciuda u- 
nor indisponibilități, dacă tre
cem cu bine peste prima re
priză (ah, căldura !) apărarea 
noastră va 
redutabilul 
Dar „Cupa" 
prelungiri !“

Ciugarin : 
visez dinainte de a intra în 
echipa Steaua ! Iar acum, nu-1 
văd in față, decit pe Dumi- 
trache... Am mare încredere 
în Sătmăreanu".

SNAGOV :' Șerpuind printre 
porni, monomul jucătorilor di- 
namoviști își ia porția de di
mineață : antrenament de con
diție fizică = prospețime. 
După-atniază a urmat odihna, 
iar seara, cei ce mîine vot în
frunta rigorile finalei se des- 
tindeau la... Adamo. Iii tabăta 
dlnamovistă. încredere, nici o 
indisponibilitate (după cum 
ne-a spus antrenorul Nicușor) 
și parcă (de nu ne-am înșe
la !) mai' multă seriozitate.

Aflînd opiniile „interlocuto
rilor’! din . finală, Radu Nun-

închipui ca debutînd acum 
tr-o finală de Cupă 
gust victoria. Dar ca 
sincer, aș vrea s-o 
pînă în minutul 90...“

în- 
nu 
fiu

să
să 

obținem

Paul SLAVESCU

cîștiga duelul cu 
atac dinamovist. 
se va decide în

„La meciul ăsta

Campioțiii, cu buchete de 
cu Polif&îiniaa 

vîrstă al cc^pci — Iosif Le- 
reter și Căpjtahul formației — 
Mircea Pcțțscu, personalități 
binecunoscute în fotbalul nos
tru. '
NÎCOLAE DUMITRESCU : AM 
O ECHIPA COLITA, PE CARE 
N-AU LXCWOIAT-O GREU- 

ăCAȚILE
Antrenorii* 'principal 

U.T.A.-ei este, se știe,

flori în mină, oferite de spectatorii ieșeni înaintea meciului
Foto : 1. MIHAlCÂ

titulari, 10 sint căsătoriți (doar 
Broșovschi este burlac), iar 
8 sint tați. Să știți că lucrul 
acesta se vede nu numai în 
viața de toate zilele, dar șl 
pe terenul de joc. In viață, ju
cătorii mei se conduc singuri 
(n-au nevoie nici de dădacă, 
nici de jandarm), au o poziție 
demnă in societate, sînt res
pectați de toată lumea: Iar ea 
fotbaliști,sint căliți, au simțit 
pe pielea lor greutățile și neca
zurile din fotbal. Cunosc, deci, 
foarte bine ambele fețe ale 'me
daliei. Explicații mai„. fotbalis
tice ar fi constanța echipei în 
retur, precum și evoluția foarte 
bună in jocurile susținute în 
deplasare, dar și aceste „mo
tive” au esența de care vor
beam la început.

— V-aș întreba, tov. 
mitrescu, cum apreciați 
zicem cu ajutorul notei — jo
cul U.T.A.-ei in acest campio
nat ?

— Pe ansamblu — 8. In tu
rul campionatului — 6, 7. în 
retur — 9.

(Judecați dv., stimați clti- 
' a

pe care 
conside-

cu nume, cu reclam^ — se 
gîndește, am remarCat-o de 
zeci de ori, numai la ziua de 
azi. Pretinde și crede că totul 
i se cuvine de drept, pe loc. 
Munca 
foarte ____  _____
lăsată, și adeseori uitată, 
ultimul 
U.T.A., 
vățat și pe 
iese bine.

f.

Cupa“, 
graiul 

ciirelor
Șl...

— și fotbalul presupune 
multă muncă — este 

pe 
noi, la

Acum, cind ne mai despart 
puține ore de momentul în 
care fluierul arbitrului va da 
startul celei de a 32-a finale 
a „Cupei României", ne pro
punem, stimați cititori — fo
losind graiul cifrelor — să 
facem o scurtă retrospectivă 
a acestei competiții.

Pentru că ne-am obișnuit să 
denumim întrecerea „Compe
tiția K.O.-urilor" vom începe 
micro-statistica noastră amin
tind isprăvile unor formații 
de categorii inferioare în con
fruntările cu reprezentantele 
primei scene fotbalistice a tă
rii ! C.A.M.H. TIMIȘOARA 
(divizia B) a învins în ediția 
1937/38 pe D.U.I.G. Brăila cu 
6—1, pe Phoenix Baia Mare 
cu 2—1, pe Sportul studențesc 
București cu 1—0. pe Victoria 
Cluj cu 2—0 ; 1947/48 : PO
LITEHNICA IAȘI (B) a re
alizat 1—1 cu Dinamo Bucu
rești, 3—1 cu C.F.R. Cluj, 1—0 
cu Oțelul Reșița ; 1951 : GAZ 
METAN MEDIAȘ (B) cu „U" 
Cluj 2—1, U.T.A. 3—1, Rapid 
București 1—0, Dinamo Brașov
2— 0 ; 1954 : C.S.M. REȘIȚA
(B) cu Politehnica Timișoara 
6—1. Locomotiva Tg. Mureș 4-0, 
C.F.R. Timișoara 2—0, C.C.A. 
1—0, Dinamo București 2—0 
(finală) ; 1956 : INDUSTRIA
SÎRMEI CÎMPIA TURZII (B)
3— 2 cu Progresul București, 
1—0 cu C.F.R. Timișoara, 2—0 
cu Rapid București ; 1958/59 : 
MINERUL BAIA MARE (B) cu 
,.U“ Cluj 2—0, Petrolul Ploiești
1— 0, Progresul Buc. 2—1; 1960/61; 
ARIEȘUL TURDA (B) 1—1 și
2— 0 cu Corvlnul Hunedoara,
2— 1 cu Politehnica Timișoara.
3— 0 cu U.T.A., 2—1 cu Rapid 
Buc. (finală) ; 1966'67 : FORES
TA FĂLTICENI (C) cu Stea
gul roșu Brașov 1—0, Politeh
nica Timișoara 0—0, Politehnica 
Iași 1—1, Rapid Buc. 1—0 (ul
timele trei partide s-au dispu
tat pe terenuri neutre).

Au mai fost și alte rezulta
te, izolate, dar de mare sen
zație : C.I.L. Blaj—Petrolul 
Ploiești 1—0 (1964), Carpați Si
naia — „U“ Cluj 3—1 (1964), 
Cimentul Medgidia—Poli.'Timi
șoara 3—1 (1966), Rapid Plo- 
peni—Dinamo Pitești 1—0 
(1966). C.I.L. Gherla—Rapid 
Buc. 4—3 (1970).

Rezultatele cele mal catego* 
gorice (începînd cu șaispreze- 
cimile de finală, cînd forma
țiile de categorii inferioare se 
confruntă cu divizionarele A) 
au fost următoarele : Steaua 
București—C.I.L. Blaj 12—0 (e* 
diția 1963/64) ; Prahova Ploiești 
—S.G.S. Sibiu 12—2 (1938/39) ; 
Phoenix Baia Mare—Tricolor 
Ploiești 11—0 (1933/34), Petro
lul Ploiești—Dinamo Brăila 
11—0 (1957/58) ; Rapid Buc. - 
Laminorul Roman 10—0 : (196)' 
62) ; Universitatea Cluj—Arse
nal Sibiu 10-1 (1942/43) ;

Petre FĂLCOS
com. Chirnogenl

st 
una 

din naturile cele mai liniștite, 
mâi reflexive -și Trial apropiate 
din fotbalul nostru. Gînduril? 
și vorbele sale au rareori a- 
cute . patetice. Acum cițiva ani, 
cînd U;T.A. era amenințată de 
retrogradare,, l-am întîlnit în 
miez de noapte pe antrenorul 
Dumitrescu,-mergind singur pe 
străzile pusfii ale Aradului. Nu 
putea să doarmă. Grijile me
ciului de a doua zi, care _pu- 
tea să inși 
căderea 
somnul, 
vorbă 
vorbit 
dramatice 
dramatică) de momentul cru
cial prin dâre trecea atunci 
echipa sa. „țț.T.A. traversează 
acum — îmi* spunea antreno
rul Dumitreseu — o perioadă 
dificilă. Avem o echipă nouă, 
cu mulți tineri, talentați, dar 
cruzi. Dadă ’ vom scăpa de 
retrogradare,, echipa se va con
solida treptat, se va închega, 
și va ajunge tare. Totul de
pinde de ziua de mîine.,.” 
Vorbea simplu,- liniștit, cu o

lemne, pentru U.T.A. 
în divizia B, îi luaseră 

AnȚ stat atunci de 
citeva minute. Mi-a 
liniștit, fără accente 

(deși situația era

cu Corvlnul Hunedoara,

bu-
■ să

vor-tori, marea seriozitate 
belor acestui antrenor, 
noi ne permitem să-l 
răm un model).
MIRCEA PETESCU :
ALȚII JOACA DE DOUA ORI 
DE NOTA 10 ȘI DE DOUA 
ORI DE 3. NOI JUCAM DE 
PATRU ORI DE NOTA 7

Mircea Petescu, căpitanul a- 
rădenilor, este cunoscut ca un

CIND

„TROFEUL PETSCHOWSCHI"
LA PETROȘANI

. La finele sezonului, după 
o evidentă, precisă, publica
tă cu prilejul fiecărei etape, 
cunoaștem și clasamentul fi
nal al... competiției sportivi
tății, în care au fost antre
nați suporterii celor 16 for
mații de divizia A, întrecere 
inițiată de ziarul nostru și 
dotată cu „TROFEUL PET- 
SCHOWSCHI". După cum se . 
știe, anul trecut, pe primul 
loc s-a situat Craiova (me
dia noteldr . acordate de cro
nicarii noștri fiind de 8,85), 
urmată, în ordine, de Arad 
(cu două formații), București 
(atunci cu 4 echipe în 
A), Petroșani, Cluj și 
stanța (pe același loc), 
dea, Iași, Tg. Mureș,

div. 
Con- 
Ora- 
Plo- 

iești, Bacău și Pitești. Ca și 
clasamentul , echipelor (cu 
excepția campioanei, care a 
rămas aceeași — U.T.A.) și 

’ în „Trofeul Petschowschi" 
ordinea a suferit în 
campionat modificări, 
substanțiale. Pentru 
(sau poate (pentru mai 
trofeul va poposi la PETRO
ȘANI, al cărui public spor
tiv a constituit revelația în
trecerii, răsplătit acum pen
tru comportarea sa. Specta
torii din Petroșani au obținut 
o singură dată nota 7, dar 
de 5 orj nota 10, realizînd o 
medie excelentă : 9 ! Să con

acest 
chiar 

un an 
mul ți-)

START ÎN
După cum am mai a- 

nunțat, Federația română 
de fotbal, în colaborare 
cu Administrația 
Loto-Pronosport, 
zează în această 
competiția dotată 
pa de Vară", ediția 1970. 
La această competiție 
participă toate echipele 
ce au făcut parte din 
campionatul diviziei B, e- 
diția 1969—1970, Mîine se 
va desfășura prima etapă. 
- GRUPA I : Știința Ba
cău—Chimia Suceava, Glo
ria Bîrlad — Ceahlăul P. 
Neamț; GRUPA A II-A:

de Stat 
orgăni- 

perioadă 
cu „Cu-

CUPA DE VARA"
Portul Constanta — Oțe
lul Galați ; Politehnica 
Galati — Progresul Brăila; 
GRUPA A III-A : Meta
lul București — Dunărea 
Giurgiu (stadionul Meta
lul — Pantelimon, de la 
ora 17,30), Flacăra Moreni 
— Sportul studențesc 
București; GRUPA A IV-A: 
Poiana Cîmpina — C.S.M. 
Sibiu, Metrom Brașov — 
Gaz metan Mediaș ; GRU
PA A V-A : Metalul Tr. 
Severin — C.S.M. Reșița, 
Minerul Anina — Politeh
nica Timișoara ; GRUPA 
A VI-A : C.F.R. Timi-

șoara — C.F.R'. Arad, Me
talurgistul Cugir — Meta
lul Hunedoara ; GRUPA 
a Vil-a: Chimia Rm. Vîl- 
cea — Progreșul Bucu
rești, Electro,putere Craio
va — Metalul -Tîrgoviște ; 
GRUPA A VJII-A : Vago
nul Arad — Olimpia Ora
dea, Olimpia .Satu Mare 
— Minerul Baia Mare. 
(N. R. Rugăm corespon
denții ziarului ‘să comuni
ce, duminică’^ seara, tele- 
fonic, rezultatele jocurilor 
respective).

plan. La
tragem toți (i-am în- 

i „puști”) și treaba

Marius POPESCU

Duminică, pe stadionul 
„23 August"

FESTIVITATE
DE PREMIERE
în pauza finalei „Cupei 

României" va avea, loc o 
festivitate de premiere, 
prilej cu care se Vor în- 
mîna : „Cupa de campioa
nă a tării (U.T.A.)/„Cupa 
golgeterului" (Oblemenco 
de la Universitatea Cra
iova), Cupa pentru cel 
maj bun arbitru al anu
lui", „Trofeul fair-play“< 
acordat de federație, și 
care a revenit echipei 
Steagul roșu Brașov, și 
„Cupa echipei cîștigătoare 
a campionatului de tineret- 
rezerve" (Dinamo Bacău).

8

semnăm și... saltul realizat 
de Pitești și Ploiești, con
stanța Aradului și a orașului, 
de pe malul mării, 
regresul Capitalei, menține
rea pe poziții de loc lăuda
bile a publicului din Bacău. 
Pînă la alte concluzii, 
clasamentul final:

PETROȘANI
Oradea 
Arad 
Pitești

1.
2.
3.
4.

5—6. Ploiești
5—6. Constanța

iată

9,00
8,66
8,40
8,35
8,26
8,26

Consfătuirea antrenorilor
Ieri dimineață, în cadrul 

consfătuirii antrenorilor echi
pelor divizionare A șl Ifi, s-au 
prezentat două referat* : „Fi
ziologia și antrenamentul de 
fotbal" de dr. N. Stănescu, 
și „Mijloace de pregătire fi
zică atletică în antrenamen
tul fotbaliștilor" de prof. 

E. Baruch. Apoi, antrenorul 
federal Dincă Schileru a pre
zentat „Analiza campionatu
lui diviziei B". După-amiază, 

Vogi a prezentat „Ana- 
i campionatului diviziei 

V. Mărdărescu „A- 
asupra calității se-

dlmlneață, de 
fi prezentate ț

7. Cluj 8,06
8. București 7,97
9. Iași 7,93

10. Brașov 7,86
11. Craiova 7,73
12. Tg. Mureș 7,33
13. Bacău 6.66

e. ■ 
liza 
A", iar 
precieri 
lecției".

Astăzi 
ora 8, 
„Aspecte 
mondial 
— seria 
Vogi), ,. ___  ___ __
nale în Mexic, concluzii pen
tru campionatul intern" (An
gelo NIculescu) șl ■„ Semi
finalele și finala campionatu
lui mondial*! (Angelo Nicu- 
les'cu).

la
vor __ r________ .
de ta campionatul 

șt învățămintele ei 
Guadalajara" 

„Jocul echipei națio-
(E.

LOTO-PRONOSPORT
CIȘTIGATORII SAPTAMINII... 

PE STADION
Sute de participanți cîștigă 

autoturisme și mari premii în 
bani la sistemele Loto-Prono
sport. Cîștigătorii din această 
săptămînă sînt invitați azi la 
sediul centralei A. S. Loto- 
Pronosport pentru a-și lua în 
primire autoturismele. Aceștia 
sînt următorii :

1. Chisăliță Ion — Moldova 
Veche — Dada 1300 — Prono- 
expras ; Mitra Ștefan — Cluj
— Dacia 1300 — Pronoexpres ;
3. Halas Gheorghe — com. 
Urziceni — Satu Mare — 
Dacia 1100 — Loz Plic 
Vulcu Pavel — Sibiu —__
cia 1100 — Loz Plic ; 5. Puș- 
cașu Cincu — Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Skoda 
M.B.
Constantin
— Dolj - _ __ __  ___
— Loz Plic ; 7. Lupoaie Ion
— Tecuci — Skoda 1000 M.B.
— Loz Plic; 8. Chiriacescu 
Constantin — Iași — Trabant 
601 — Loz Plic ; 9. Ivanovici 
loan 
bant 
niuc 
bant 
hani 
bant
Ion \ -w—u 
Trabant 601 
Drimbău Mihai 
Trabant 601 — 
Hațegan Gheorghe — Alba Iu- 
lia — Trabant 601 — Loz
Plic ; 15. Mircea Mircea — 
Mînăstirea Cașin — Bacău —

: 4. 
Da-

1000 
Loz Plic ; 6. Toma 

Moțăței 
Skoda 1000 M.B.

corn.

— Loz Plic ; 9. 1 
Petre — Craiova 
601 —
Ana -
601 — 
Lili —
601 —
Vasile

— Tra-
10. Pi-

— Tra
il. Or-
— Tra- 
12. Aiul

Loz Plic ;
- Suceava
Loz Plic ;
Baia Mare
Loz Plic ;
— Tg. Neamț —
— Loz Plic ; 13.

— Oradea — 
Loz Plic; 14.

Trabant 601 — Loz Plic ; 10. 
Vizireanu Paul — Brăila — 
Dacia 1100 — Loz Plic; 17. 
Ciriban Marin — Merișani — 
Argeș — Trabant 601 — Loz 
Plic.

Inmînarea actelor de pro
prietate a autoturismelor cîști- 
gate în această săptămînă va 
avea loc duminică pe stadionul 
23 August din Capitală, _în 
pauza meciului Steaua 
namo Buc. 
mâniei).

Amintim 
tămînă la

(finala Cupei
Di- 
rto—

că în fiecare săp- 
tragerile și con

cursurile obișnuite Pronosport, 
Pronoexpres sau Loto, cîștigă- 
torii marilor premii în bani 
au posibilitatea să opteze pen
tru autoturisme sau premii în 
numerar.

Azi este ultima zi pentru 
concursul Pronosport de du
minică, un concurs care are 
cap de afiș finala Cupei Ro
mâniei. Celelalte meciuri sînt 
din competiția „Cupa de Vară".

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 24 IULIE 
1970

EXTRAGEREA I : 5 38 24 26 54 10 
35 7 37

Fond de premii : 414.484 lei 
EXTRAGEREA a n-a : 86 76 13 

18 70 14 69
Fond de premii : 387.791 lei 
Plata premiilor se va 

fel :
In Capitală, începînd 

bătă 1 august a.c. pînă 
tembrie a.c. inclusiv ;

In țară, începînd de marți 4 
august a.c. pînă la 7 septembrie 
1^70 inclusiv,

face ast-

de sim 
la 7 sep'

. s



în turneul de sah de la Amsterdam

IN „SFIBIIIIII" IA CINCINNATI Fruntașii acumulează puncte
In turneul internațional de tenis de 

la Cincinnati (Ohio-S.U.A.) s-au dispu
tat optimile de finală ale probei de 
simplu bărbați. Jucătorii români au ob
ținut noi victorii, calificîndu-se pentru 
turul următor. Ion Țiriac a dispus de 
neozeelandezul Brian Fairlie cu 8—6, 
8—6, 1—6, 6—3, iar Ilie Năstase l-a eli
minat pe Boroviak (S.U.A.) cu 6—0, 
6—1,

Cliff Richey, deținătorul trofeului de 
trecut, l-a învins pe Spear cu 6—3, 
Alte rezultate : Rosewall — ~ 
6—4. Kodes—Goven 
Smith— Carmichael 
Graebner—Ruffels 4—6, 6—2,

anul
6— 4.
6-2,
7- 5,
6-2,
Hewitt—Turner 6—1, 6—0.

6-3,
5—7,

Filiol
4—6,
6—3,
9-7,

FIAGA, 24 (Agerpres). — In runda a 
8-a a turneului Internațional de șah de 
la Amsterdam, campionul mondial Boris 
Spasski a obținut o nouă victorie, cîști- 
gînd cu piesele negre la olandezul Don
ner. Polugaevski l-a învins pe Scholl, iar 
Gligorici pe Ree. Hort a remizat cu 
Uhlmann, Restul partidelor s-au între
rupt.

In clasament conduc Spasski (URSS) 
și Uhlmann (R. D. Germană) cu cîte 6 
puncte, urmați de Polugaevski (URSS) 
— 5>/2 puncte (și o partidă întreruptă).

VICTORIE CLARA A ATLEȚILOR SOVIETICI
IN FATA SELECȚIONATEI S.U.A.: 200-173 COMMONWEALTHULUI

Marilyn Neufville-51,0

Slavic renunță prea ușor la 200 m mixt Un puternic turneu de tenis
Pentru multiplul campion 

și recordman al țării, Marian 
Slavic, concursul celor „7 co
line" de la Roma a însumat 
un excelent test al actualelor 
posibilități, acum, cînd pînă 
Ia „europenele" de la Barce
lona au mai rămas mai puțin 
de șase săptămîni. Bucureș- 
teanul a avut în general o 
evoluție mulțumitoare, clasîn- 
du-se pe locuri fruntașe în 
două din cele trei probe 1 
al căror start s-a aliniat.

Performanțele lui Slavic — 
declară antrenorul'Gh. Dime- 
ca nu sînt încă de natură .să 
mă lihiștească. Atît la 200 m 
(2:02,4), după o cursă cîștiga- 
tă detașat, cît și la 400 m 
(4:23,0) — ambele cifre re
prezintă noi recorduri națio
nale — elevul meu a avut ne
șansa de a concura în seria 
mai slabă, unde practic nu 
a avut o concurență serioasă. 
Sînt convins că dacă Slavic 
ar fi „mers' alături de Poser 
(2:01,1) la 200 m și de Sper
ling (4,20,6) la 400 m, timpii 
săi ar fi fost cu totul alții, 
în același timp însă vreau să 
precizez că recordmanul cra- 
uliștilor noștri nu este încă 
pus la punct cu pregătirea. 
El a acumulat mult în ulti
mele săptămîni și rezistența 
sa este satisfăcătoare. M-am 
convins de acest lucru văzîn- 
du-1 de fiecare dată terminîn- 
du-și cursele cu resurse evi
dente. Ceea ce îi lipsește este 
viteza și spre acest capitol 
îmi voi îndrepta atenția în 
perioada următoare".

Ia

Un lucru care ne surprinde 
însă foarte mult în evoluția 
lui Slavic din ultima vreme 
este absența sa de la startul 
curselor de 200 m mixt, pro
bă pentru care reprezentantul 
clubului Steaua a manifestat 
(și nu o dată) execelente cali
tăți. Mai mult, dacă ar fi să-i 
apreciem posibilitățile de cali
ficare într-o finală la Barce
lona, șansele cele mai mari 
i le-ar oferi numai cursa de 
200 m mixt. Și cu toate aces
tea atît la Berlin (în luna 
iunie), cît și la Roma el a 
scăpat prilejul de a-și' măsu
ra forțele cu cîțiva reputați 
specialiști ai tetratlonului. 
După afirmațiile antrenoru
lui său, Slavic va înota a- 
ceastă distanță, atît la „națio
nale" cît și la Balcaniadă. 
Dar răgazul care i-a mai ră
mas pentru a 
punct în cele 4 procedee ni 
se pare prea scurt pentru a 
mai reuși o performanță de 
răsunet. Sau poate că bucu- 
reșteanul va mai încerca în 
cel de al 12-lea ceas să ne 
demonstreze contrariul... (a.v.)

la Budapesta

se pune la

BALCANICE DE
(Urmare din pag. I)

C. M. DE CICLISM
LA LEICESTER

vor desfășura anul 
Leicester (Anglia)
17 august. Proba 
pentru amatori 

se va disputa la 
iar cursa rezer-

. Campionatele mondiale de 
ciclism se 
acesta la 
între 6 și 
de șosea 
(175 km) 
.15 august,
vată profesioniștilor (270 km) 
la 16 augUSt. Cursa 100 km 
contracronometru (amatori) 
va avea loc la 13 august. 
Campionatele se vor deschi- 

probele de velodrom: 
1 000 m cu start de 
și semifond (amatori) 
continua pînă la 12

de cu 
•viteză, 
pe loc 
ți vor 
august.

curs. Se pare că cel mai pericu
los adversar pentru Mihaiuc va fi 
campionul absolut al primei edi
ții, românul Gheorghe Păunes- 
cu, al cărui start a fost, de ase
menea remarcabil. Să așteptăm 
însă finalul acestei interesante 
dispute.
• Anastasia Mitova, cea mal 

bună gimnastă bulgară la ora ac
tuală, poartă numărul 1 în con
curs. După cum a evoluat ia să
rituri și paralele, se pare că ea 
este decisă să dovedească că se 
numără și printre fruntașele gim
nasticii balcanice. Nu știm. însă, 
în ce măsură va reuși, pentru că 
româncele alcătuiesc o echipă so
lidă. aflată într-o formă foarte 
bună; cu notări remarcabile la 
primele aparate. Paula loan. Eli- 
sabeta Turcu, Elena Ceampelea. 
Olga ștefan, Rodica Apăteanu, 
Alina Goreae — cu toate s-au re
marcat fie la sărituri, fie la pa
ralele.

Cinci gimnaste românce în pri
mele șase locuri ale clasamentu
lui după impuse — iată un re
zultat ce le onorează pe com
ponentele reprezentativei noastre. 
Pe primul loc _ Elena Ceampe
lea, căreia îi dorim ca și la li
ber alese să „meargă" la fel de 

bine ca azi. Rezultate după pri-

’mu miiiiiiiiiiiiiiniimii iiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiinniiiiînnnniiiii’i

bine, tenismanii vest- 
se tem nu atît de 
lui Lall șl Muker- 
de canicula de la 
Dar India vrea ne-

1966) în Challenge- 
ȘI — după ultimele 
Bungert, Budtng și 

vor trebui să meargă

meci, mutîndu-1 locul de des
fășurare în Europa. Se știe 
prea 
germani
rachetele 
jea, cît 
Bombay.
apărat să mai ajungă o dată 
(ea in 
round...
știri — 
Kijhnke
la tropice, pentru întîlnirea 
programată la finele săptă- 
mînll viitoare. In timp ce 
Spania lui Santana — cam
pioana grupei europene din 
care românii au fost elimi
nați atît de surprinzător — 
se pregătește pentru Sao 
Paulo, unde brazilienii sînt - 
cei care așteaptă vizita. „Vră
jitorul" Manolo își mai în
cearcă o dată șansa 1

Amatorii sportului călare 
sînt în plin sezon, iar An-

uncie pasiunile sportive 
dublate de interese fi- 

în rezolvarea unor 
firești. Indienii, 

zonei asiatice, au 
ofertă de 20.000 do-

pentru a renunța la 
organizării acestui

■

Arthur Ashe va urmări cu atenție, în aceste zile, știrile 
rezultatelor de pe courts-urile de tenis. Viitorii săi 
adversari din Challenge-roundul 1970 susțin penultimul 

test interzonal

La Budapesta se desfășoa
ră campionatele internațio
nale de tenis ale Ungariei, 
cu participarea unor jucă
tori cunoscuți. Se remarcă 
astfel prezența cunoscutei 
campioane australiene Mar
garet Smith Court.

Iată cîteva dintre 
tele înregistrate în 
două tururi : simplu
lin : Gasiorek (Polonia) — 
Pohmann (R.F.G.) 6—4, 7—5, 
12—10; Varga (Ungaria) — 
Howe (Australia) 6—3, 10—8, 
6—2 ; Gulyas (Ung.)—Pokorny 
(Austria) 6—0, 6—2, 8—6 ; 
Kukal (Cehoslovacia) — 
Kery (Austria) 6—2, 3—6, 
6—3, 6—1 ; Tejcnar (Ceho
slovacia) — Simpson (Noua 
Zeelandă) 6—3, 6—2, ‘ ‘
4—6, 6—4 ; simplu feminin : . 
Court (Australia) — Graczol 
(Ungaria) 6—0, 6—1 ; Vopic- 
kova (Cehosl.) — Monori 
(Ungaria) 6—0, 7—5.

GIMNASTICA

rezulta- 
primele 
mascu-

3—6,

ma zi : FEMININ, echipe : Româ
nia 185,55. Bulgaria 181,50, Iugos
lavia 173,35 ; INDIVIDUAL COM
PUS : Elena Ceampelea 37,55, Ro- 
dica Apăteanu 37,10, Anastasia Mi- 
tova 37,05, Paula Ioan 37,00, Eli- 
sabeta Turcu 36.95, Alina Goreae 
36.65. MASCULIN, echipe : Româ
nia 274,50. Bulgaria 269.20, Iugosla
via 264,65 : individual compus : 
Petre Mihaiuc 56.15, Mircea 
Gheorghiu 54.75, Ștefan Zoev 54,70, 
Gheorghe Păunescu șl Ivan Kon- 
dev 54,60. Dan Grecu 54.10.

sîmbâtâ sînt programate exer
cițiile liber alese.

Merckx va cîștiga
Trofeul super-prestige

După terminarea „Turului 
ciclist al Franței", în clasa
mentul trofeului super-pres- 
tige, Pernod Arc en ciel con
duce detașat belgianul Eddy 
Merckx cu 389 puncte și 
este virtual cîștigător, avînd 
un avans de peste 100 punc
te față de spaniolul Luis 
O cana.

Baschetbaliștii juniori
învinși din nou la scor

ZAGREB 24 (prin telefon). 
In cea de a doua zi a Bal
caniadei juniorilor la baschet 
de la Rijeka s-a înregistrat 
o mare surpriză. In cel mai 
important meci al zilei, se
lecționata Turciei, confirmînd 
victoria anterioară asupra 
Bulgariei, a întrecut și re
prezentativa. Iugoslaviei cu 
scorul de 75—68 (27—29). în
vingătorii au acum cele mal 
mari șanse de a-și apropia 
titlul balcanic.

Formația României a avut 
din nou o evoluție modestă, 
fiind întrecută de selecțio
nata Greciei cu scorul de 
87—58 (46—30). Ip sfirșit, în 
ultima partidă a zilei, echipa 
Bulgariei a învins după pre
lungiri selecționata secundă 
a Iugoslaviei cu 98—90 (42— 
44, 84—84).

celor care îndrăgesc 
Nu ne vom referi ex- 

la derby-ul de la 
adevărat monument

gUa este ținta privirilor tu
turor 
calul.
clusiv
Ascot,
Istoric, ci mal ales Ia foarte 

. interesantul concurs Interna
țional de la Londra, unde în 
fața obstacolelor se prezintă,

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Acum, cînd vara șl-a ln- 
rat definitiv în drepturi, 

chiar și competițiile de an
vergură capătă, inerent, o 
tentă estivală, de vacanță. 
Așa ești îndemnat, răsfoind 
programul internațional, să 
privești zecile de concursuri 
de înot, tenis, golf sau 
yachting, derbyurile de ga
lop. sau cursele bolizilor pe 
patru roji, angajat! în probe 
de pistă sau raliuri.

Deși numai la relaxare nu 
pare să ducă — de pildă — 
o semifinală inter-zone în 
„Cupa Davis", ca aceea din
tre R. F. a Germaniei și In
dia, 
sînt 
națieiare, 
rivalități 
campionii 
refuzat o 
lan 
dreptul

de Iun!,, reprezentanți! a două 
continente. In meciul Europa— 
America. Spectatorii vor re
zerva o cotă majoră de 
aplauze lui David Broome, 
călărețul englez care s-a a- 
coperit de glorie la recentele 
campionate 
Franța.

Specialiștii 
bazinele de

mondiale din

in 
mută

la

sprinturilor 
înot, își 

sediul de activitate, 
Brno la Viena. unde 
gramatâ 
de mare 
că echipa 
misă de 
nul continent" 
aici primul cuvînt. în același 
timp, la Edinburg vor 
suna ultimele pocnete 
pistol pentru starturile 
apâ. sau cele pe pistele 
zgură, în Jocurile Common- 
wealth-ulul care se încheie 
azi.

de
este pro- 
reuniune 
Probabil

o nouă 
anvergură.
de 12 înotători tri- 
S.U.A. pe „bătrî- 

va avea șt

râ
de 
în 
de

fiWayne Collet (stingă)
Pasionanta întrecere atletică 

dintre puternicele selecționate ale 
Uniunii Sovietice și S.U.A. s-a 
încheiat .ieri la Leningrad eu o 
dublă victorie a gazdelor : 122—114 
ia masculin și 78—59 la feminin. 
Disputa, selecționatelor masculine 
a fost foarte strrnsă pinâ înain
tea ultimelor două probe (în acel 
moment, oaspeții obținuseră 6 
victorii față de cele 4 ale gazde
lor), cînd echipa S.U.A. conducea 
cu 108—106. Victoriile duble ale 
sportivilor sovietici la 3 000 m ob
stacole si decatlon au înclinat, 
însă, în final balanța vic
toriei în favoarea reprezentati
vei U.R.S.S. Dintre surprizele 
reuniunii notăm succesele lui 
Bliznețov la prăjină. .. MoOre 13 
lungime. Brown la înălțime.

O evoluție surprinzător de bu
nă au avut în cea de a doua zi 
de concurs atletele din S.U.A., 
care au cîștigat 5 din cele 6 pro
be prevăzute în program. Gazdele 
au acumulat însă de joi după- 
amlază un avantaj important, 
care le-a permis în cele din Ur
mă o victorie 
petelor. Scorul 
200—173 pentrLi

clară in fața oas- 
final al întîlnirii : 
atleții sovietici.

REZULTATE TEHNICE. 200 m 
(b).: Turner (S.U.A.) 20,8. Vaug- 
han (S.U A.) 20,9, Maslakov
(U.R.S.S.) 21,3, Sapeia (U.R.S.S.)
21.6 ; disc: Liahov (U.R.S.S.)
60,26 m, Drescher (S.U.A.) 59.28 m, 
Wollmer (S.U.A.) 59,14 m. Jaras 
(U.R.S.S.) 57,32 m ; prăjină (dispu
tată în cursul dimineții) : Blizne- 
țov (U.R.S.S) 5,15 m. Heglar
(S.U.A.) 5,00 m, Isakov (U.R.S.S.) 
4.80 m,. Carruthers (S.U.A.) 4,80 m; 
400 mg : Mann (S.U.A.) 49.9, Whit
ney (S.U.A.) 50,7, Kazakov
(U.R.S.S.) 51,6. Mlasnikov (U.R.S.S.)
52.6 : 1 500 m (b) : Jeloborski
(U.R.S.S.) 3 :40.5, Van D.vck
(S.U.A.) 3 :41,4, Verlan (U.R.S.S.)

Record european
pe 1500 m

J. Wadoux —3:34,0

• PARIS, 24 (Agerpres). 
Cu prilejul unui concurs 
tletic care a avut loc 
stadionul „Colombes" 
Paris, sportivul francez 
Wadoux a stabilit 
record european în 
1 500 m cu timpul 
Vechiul record era
și fusese stabilit în 
1936 de compatriotul 
Michel Jazzy. Recordul mon
dial al probei este deținut de 
americanul Jim Ryun cu per 
formanța de 3:33.1

a-
pe 

din 
Jean 
nouun

proba de 
de
de

3:34,0.
3:36.3 
anul 
său

pe 400 m

John Smith clasați pe primele
3 : 43.0. Howell (S.U.A.) 3 : 52.1 ;
lungime (b): Moore (S.U.A.) 7,96 m. 
Ter-Ovanesian (U.R.S.S.), 7,92 m, 
Barkovski (U.R.S.S.) 7,87 m. Tate 
(S.U.A.) 7,57 m : 5 000 m : Sarafud- 
tinov (U.R.S.S.) 13 :41,8. Prefon
taine (S.U.A.) 13 : 49,4, Sahmurin 
(U.R.S.S.) 14 :01,4, BJorklund
(S.U.A.) 14 : 13,2 ; inălțime (b) :
Brown (S.U.A.) 2,14 m. Gavrilov 
(U.R.S.S.) 2,11 m. Bolșov (U.R.S.S.) 
2.08 m, Sheppard (S.U.A.) 2,08 m : 
3 000 m obstacole: Dudin (U.R.S.S ) 
8 : 35.4. Bitte (U.R.S.S.) 8 : 36.0, Ri
ley (S.U.A.) 8 :37.0. Liebenberg
(S.U.A.) 9 : 17,6 : 4x400 m (b) :
S.U.A. 3:04 6. U.R.S.S. 3:08,7; 
200 m (f) : , Laing (S.U.A). 23,5, 
Besfamilnaia (U.R.S.S.) 23,8, Golo- 
mazova (U.R.S.S.) 24.0. Green
(S.IT.A.) 24.1 : 800 m (f) : Toussaint 
(S.U.A.) 2 : 05,6, Sabaite (U.R.S.S.)

două locuri la 400 m
2 : 05,9, Johnson (S.U.A.) 2 
Sorokova (U.R.S.S.) 2 : 08,3 ; 
g (f) : Johnson _(S.U_.A.)_ 13,5.

: 06.7, 
100 m 

. Kon- 
drasova (U.R.S.S.) 13.8, KonOkova 
(U.R.S.S.) 13,9, Rallins (S.U.A.)

14.1 ; lu?igime : White (S.U.A.) 
6.15 m, Kroiter (U.R.S.S.) 6,15 m, 
Bîcikova (U.R.S.S.) 6,11 m. Smith 
(S.U.A.) 5.69 m ; greutate : Cijova 
(U.R.S.S.) 19,17 m, Nekrasova
(U.R.S.S.) 17,35 m, Seidler (S.U.A.) 
14.23 m, Mathews (S.U.A.) 14,23 m; 
4x400 m (t) : S.U.A. 3 : 33.6 — 
record, U.R.S.S. 3 : 35.2 ; suliță (b): 
Skinner (S.U.A.) 83,12 m, Feld- 
manis (U.R.S.S.) 81,82, Lusis
(U.R.S.S.) 79,54 m, Collins (S.U.A.) 
76.68 m ; decatlon : Avilov
(U.R.S.S.) 7 685 p, Scerbatîh
(U.R.S.S.) 7 613 p, Warkentin
(S.U.A.) 7 425 p, Bennett (S.U.A.) 
7 357 p.

EDINBURG 24 (Agerpres). 
— Noi performanțe de va
loare au fost înregistrate in 
cadrul Jocurilor sportive ale 
Commonwealth-ulul. Dintre 
acestea se detașează noul 
record mondial în proba de 
400 m. feminin stabilit de 
tinăra jamaicanâ Marilyn 
Neufville, în vîrstă de 17 ani, 
cu timpul de 51.0. Vechiul re
cord era de 51,7 și aparținea 
atletelor franceze Colette 
Besson și Nicole Dudos. Cu 
un rezultat excelent s-a în
cheiat șl proba feminină de. 
săritură în lungime cîștigatâ 
de sportiva engleză Sheila 
Sherwood cu 6,73 m. Pe 
locul secund s-a clasat com
patrioata sa Ann Wilson — 
6,50 m. In proba de 400 m 
masculin victoria a revenit 
iul Charles Asati (Kenia) cu 
performanța de 45,0. Proba 
de maraton a fost cîștigatâ 
de englezul Ron 
metrat pe clasica 
42.195 km In 2h

Alte rezultate : 
Bull (Anglia) 5,10 
obstacole — Manning (Austra
lia) 8:26,2 ; suliță — Travis 
(Anglia) 79.50 m : greutate 
femei — Mary Peters 
landa de Nord) 15,93 
100 ni garduri — Pamela 
born (Australia) 13,2.

în concursul de natațle re
prezentanții Australiei șl Ca
nadei și-au împărțit victo
riile. Iată clștigătorii 1 mas
culin : 100 m spate — Ken
nedy (Canada) 1:01,65 ; 200 m 
fluture — Arusoo (Canada) 
2:08,97 ; 1 500 m — Windeatt 
(Australia) 16:23,82 ; feminin : 
400 m mixt — Denise Lang
ford (Australia) 5:10,74 ; șta
feta 4X100 m liber — Austra
lia 4:06,41.

Seria victoriilor engleze la 
scrimă a fost întreruptă de 
scoțianul Alexandre Leckie. 
care a terminat învingător în 
turneul de sabie.

Au fost acordate primele 
medalii și in întrecerile de 
ciclism. Proba de 1 000 m cu 
start de pe loc a revenit 
neozeelandezului Harry Kent 
cu timpul de 1:08,69, iar In 
cea de tandem, pe primul 
loc s-a clasat echipa Austra
liei (Johnson—Jonmker).

Hill, crono- 
distanță de 
09 :28.o. 
prăjină — 
m ; 3000 m

(ir- 
m ; 

Kil-

Corespondentă din R. D. Germană

LA BRANDENBURG S-AU DISTRIBUIT
BILETELE DE AVION PENTRU „EUROPENE"

Spre deosebire de alți ani, 
cînd campionatele naționale ale 
R. D. Germane erau progra
mate in luna august, federația 
de specialitate, in dorința de 
a oferi sportivilor condiții de 
pregătire cit mai bune pentru 
C.E., a hotărît desfășurarea în
trecerilor cu șase săptămini 
mai devreme. Și iată, aproape 
500, <je . înotători 67r... noua 

olim-
cluburi, candidilnd in 
piscirtă de dimensiuni 
pice din orașul Brandenburg, 
pentru cele 60 de bilete de a- 
vion spre Barcelona.

întrecerile, fără a aduce 
modificări pe tabela recordu
rilor mondiale, s-au desfășurat 
la un înalt nivel, lupta pentru 
calificare fiind pe alocuri dra
matică. Rezultatele tehnice, în 
linii mari, s-au dovedit mulțu
mitoare pentru actuala pe
rioadă de pregătire. Să nu ui
tăm că recordmanii și cam
pionii noștri vor trebui să a- 
tingă virful de formă sportivă 
abia la începutul lunii septem
brie și in fața lor se mai află 
cîteva bune săptămini de pre
gătire.

Eroul 
a fost 
Matthes, 
lui. său Turbine Erfurt 4 titluri 
de campion, ..Copilul minune" 
de acum 4 sezoane s-a matu
rizat, ajungînd la această oră 
în deplinătatea posibilităților

ediției din acest an 
fără îndoială Roland 
care a adus clubu-

„CUPA GALEA“
LA TENIS

24 (Agerpres). — 
(Italia), se desfă- 
prezent întrecerile 
grupele prelimina-

tineret 
meciul

ROMA, 
La Biella 
șoară în 
uneia din 
re ale competiției de tenis
pentru echipele de 
„Cupa Galea". în 
Suedia—România scorul este 
favorabil cu 3—0 tenismarrilor

Evenimente notabile în lu
mea sportului cu motor, deși 
așii formulei I sînt în pauză. 
După modelul celebrului Le 
Mans, 
ducătorii < 
vor apăsa 
timp de 24 
pe pista de 
(Belgia). In 
particlpanți 
Raliu al Dunării, cursă care 
programează pe teritoriul 
României cea mal mare parte 
a traseului său, vor fi șl ei 
gata de plecare, la Viena, 
în dimineața zilei de miercuri.

Am lăsat pentru la urmă 
o competiție așteptată 
cel mal mare 
bltoril noștri de 
referim la campionatele mon
diale de caiac-canoe. in care 
— începînd de vinerea vii
toare — campionii padelei și 
pagaiel — vor turbura U- 
ntștea apelor lacului Bags- 
waerd, din apropiere de Co
penhaga. Să nu uităm că 
românii își vor apăra acolo 
nu mai puțin de 5 titluri cu
cerite la precedenta ediție 
a întrecerii, anul trecut la 
Grilnau. Dar Verneseu, Sciot- 
nfc, Patzaichln sau CovaUov 
vizează și mat departe, ca 
totdeauna. Iar noi nu putem 
decît să le urăm împlinirea 
dorințelor, chiar a celor mai 
cutezătoare.

suedezi, care s-au calificat 
pentru turneul final de fa 
Vichy. Larsen l-a învins cu 
6—3, 6—4 pe Sotiriu, iar Jo- 
hanssen a dispus cu 4—6, 
6—4, 6—1 de Hărădău. în 
proba de dublu perechea 
Larsen—Johanssen a întrecut 
cu 10—8, 6—4, 7—5 cuplul 
Sotiriu—Hărădău. A mai ob
ținut calificarea și formația 
italiei, care conduce cu 3—0 
în întîlnirea cu selecționata 
Iranului.

de mîine seară, con- 
de grand-turisme 

pe accelerator 
ore neîntrerupte, 

la Francorchamps 
timp ce viitorii 
la tradiționalul

★
In. celelalte trei grupe pre

liminare ale competiției au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate : la Barcelona : Spa
nia—Belgia 3—0 ; Anglia — 
Elveția 2—1 ; la Heidelberg : 
Ungaria—R.F. a Germaniei 
4—0 ; la Marianske Lazne : 
Cehoslovacia—Bulgaria 3—0 ; 
Polonia—Olanda 2—0.

interes de 
sport.

cu
iu-
Ne

Radu VOIA

HenningerEgon (la
Germane

• -A’?* Z

30 de ani) rămîne cel mai bun brasist 
al R. D. ~

care-i permit
cu ușurință adversarii,

să-și în-fizice, 
vingă 
atit in probele de craul, spate, 
delfin, cit și în cele de mixt, 
recentul
(2:12,8 la 200 m) probînd cu 
prisosință acest lucru.

Din vechea generație doar 
Egon Henninger (68,1 — 100 m 
și 2:29,3 — 200 m), Klaus Kat- 
zur (68,3 — 100 m) în probele 
de bras, Udo Poser (2:12,7 — 
200 m delfin) și Martina Gru- 
nert (2:29,1 — 200 m mixt) 
au reușit să reziste „noului 

- val". Acesta din urmă ni se 
pare reprezentat mai bine ca 
niciodată, mai ales în probele 
feminine, unde Karin Tiilling,, 
aproape necunoscută pînă în 
acest sezon, a înotat 200 m li
ber în 2:13.8 și 400 m liber 
îh 4:40,8, Barbara Hoffmeister 

,69l2 — 100 m și 2:28,6 — 200 
m spate, Brigitte Schuchardt 

.1:18,1 — 100 m și 2:45,1 —

record european

200 m bras sau Evelyne Stolte 
5:17,7 — 400 m mixt au făcut 
progrese remarcabile. Mai pu
țin strălucitoare ca de obicei, 
Gabrielle Wetzko nu a cîști- 
gat la Brandenburg decît „su
ta" in 61,0. Dar sprintera nr. 
1 a R. D. Germane vizează în 
acest an recordul mondial al 
australiencei Dawn Fraser (58,9 
la 100 m), fapt pentru care 
ea și-a planificat o formă op
timă abia spre sfîrșitul Iul 
august.

Apreciind rezultatele acestui 
concurs, antrenorii lotului re
prezentativ păstrează convin
gerea că sportivii din R. D.

■ Germană au șanse de a cîștiga 
14 titluri europene în acest an, 
performanță care ar confirma 
poziția fruntașă a natației din 
țara noastră pe plan continen
tal.

Otto KURTZ

0 REZULTATE EXCELENTE
LA „MARELE PREMIU AL ORAȘULUI BRATISLAVA"

înotătorii americani au do
minat categoric întrecerile 
tradiționalului concurs de înot 
dotat cu „Marele Premiu al 
orașului Bratislava", cîștigînd 
20 din cele 22 de probe din 
program : John Kinsella 54,6 
— 100 m, 1:59,0 — 200 m, 
4:09,5 — 400 m și 16:33,7 — 
1 500 m liber ; Mike Stamm 
60,9 — 100 m și 2:10,3 — 200 
m spate; Brian Job 67,2 — 
100 m și 2:26,7 — 200 m bras; 
Gary Hall 58,6 — 100 m,

2:10,2 — 200 m delfin, 2:13,3 
— 200 m și 4:45,2 — 400 m 
mixt ; Lynn Collela 4:42,0 — 
400 m, 9:43,6 — 800 m liber, 
67,4 — 100 m, 2:22,5 
m delfin și 5:22,5 — 
mixt; Sue Atwood 68,1 
m și 
Kim 
bras, 
fost 
ling 
liber
garia) 2:30,8 la 200 m mixt.

— 200
400 m
— 100
spate ;
100 m

2:29,1 — 200 m
Brecht 1:18,2 —
Celelalte două probe au 
cîștigate de Karin Tiil- 
(IÎ.D.G.) 2:13,3 la 200 m 
și Judit Turoczy (Un-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Rezultate înregistrate în con
cursul de atletism de la Ma- 
astrich (Olanda) : 100 m — 
Greene (S.U.A.) 10,2 ; 
m — Evans (S.U.A.) 
800 m — Van 
(Belgia) 1:49,7 ;
Liquori (S.U.A.) 
runcarea discului 
mann (R. 
57,95 m ; 
me — 
12.00 m.

200
21,4 ;

Manshoven 
1 500 m — 
3:47,2 ; a- 
— Wipper- 
Germaniei)F. a

săritura în îijălți- 
Dobroth (S.U.A.)

turneului interna- 
baschet feminin de

în cadrul 
țional de 
la Messina, selecționata Ita
liei a întrecut cu scorul de
63—24 (37—12) reprezentativa 
Belgiei.■
Cursa ciclistă desfășurată în 
circuit la Woluwe Saint Lam
bert (Belgia) a revenit ru-

tierului italian Italo Zilioli, 
cronometrat pe distanța de 
94 km cu timpul de lh 54,0. 
La 3 secunde de învingător 
au sosit 
Van. den 
francezul

în ordine belgienii 
Bosche, Merckx și 
Delisle.

Turul ciclist al Poloniei a 
continuat cu etapa a doua 
desfășurată pe distanta Za- 
moscie—Tamobjeg (160 km) 
în care victoria a revenit ru
tierului polonez Prasek cro
nometrat în 3h 42,30. In. cla- 
samerftul general individual 
conduce polonezul Czehovski. 
urmat de compatrioții 
Hanusik — la 14 sec. și 
da — la 20 sec.

săi 
Gaz-

tenisFederația spaniolă de 
a stabilit echipa care va îh- 
tîlni în zilele de 31 iulie, 1

și 2 august la Sao Paulo 
formația Braziliei în semifi
nala interzonală a „Cupei 
Davis". Din lot fac ’ parte 
Santana, Orantes, Gisbert și 
Arilla.

■
Turneul internațional de șah 
de la Lublin a fost cîștigat 
de Espig (R.D.G.) și Szmidt 
(Polonia) care au totalizat 
fiecare cîte 10 p din 13 
sibile.
Troianescu 
Szincel, în

8
în turneul 
minin de volei de la Varna, 
echipa Poloniei a învins cu 
scorul de 3—0 reprezentativa 
Ungariei, iar Bulgaria a dis
pus cu 3—2 de R. D. Ger
mană.

Șahistul român 
a remizat 
ultima rundă.

internațional

po- 
O. 
cu

fe-


