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CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICĂ

10 MEDALII DE AUR PENTRU SPORTIVII 
ROMÂNI, IN ZIUA A

VICTORIA VILCU Șl PETRE MIHAIUC - CÎTE

TREIA
3 MEDALII DE AUR

PENTRU A 10-a OARĂ iN POSESIA „CUPE! ROMÂNIEI"

STEAUA ÎNVINGĂTOARE (2-1) ÎN FAȚA 
ETERNEI SALE RIVALE, DINAMO BUCUREȘTI

\

TIMIȘOARA 26 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Duminică dimineața, cei 
mai buni dantre participanții 
Ja cea de a doua ediție a 
Campionatelor balcanica de 
gimnastică și-au disputat in 
T.iietatea în ooncttrsul pe apa. 
rate.

Crimnaștii 
din nou, în 
proape pline, 

I ber alese,

s-au prezentat 
fața unei săli a- 
cu exercițiile li- 
demonstrații de 

l înaltă virtuozitate . și t tehnică 
sportivă. Specta^aOte i, oferit de 

> gimnaștii nomânăS' și " băgări 
ț (căci, cu două excepții, manai 
rei au participat 5n concurs 
astăzi) a fost’in ' pil

cul, cu multe execuții care 
au ineîntat privirile speaia- 
isștilar și spectatorilor. Spre 
satisfacția noastră, la reușita 
întrecerii și-au adus o contri
buție decisivă sportivii ro
mâni. ei bbținînd cele mai 
multe medalii de aur, argint 
și bronz. Așa cum anticipam, 
câștigătorul de Ia individual 
compus, Petre Mihaiuc, și-a 
adăugat duminică dimineața 

noi lauri, dasindu-se de trei 
ori pe locul I (sol, inele și 
sărituri), celelalte medalii de 
aur fiind obținute de alți doi 
componenți al reprezentativei 
noastre (Dan Grecu la para
tele și Gh. Păunescu la cal cu

gimnastul bul-

Petre Mihaiuc, învingător la individual compus

minere) și de _ 
gar Ștefan Zoiev, învingător 
la bară fixă. Remarcabilă e- 
voluția lui Dan Grecu în acest 
concurs, încununată cu un ex
celent succes la paralele, apa
rat la care i-â depășit net pe 
toți adversarii săi.

In competiția feminină, dis
puta a fost mai echilibrată. 
Medaliile de aur au fost îm
părțite egal intre gazde șl 
sportivele bulgare. La ciri. 
turi, nici una dintre gimnas
tele noastre n-a putut ame
nința locul I, așa că pentru 
Mitova a fost o simplă for
malitate obținerea medaliei de 
aur. In urma căzăturii de 
simbătă seara, Elena Ceampe- 
lea, principala noastră favo
rită la sod, a ieșit din lupta 
pentru primul loc. Paula loan, 
cea mai bine clasată dintre 
românce, după Mitova, n-a 
putut susține duelul cu sporti
va bulgară, a comis o gre
șeală, astfel că și la această 
probă ,,aurul“ a revenit cam
pioanei bulgare. Din păcate, la 
această probă, Ceampelea a 
ratat din nou saltul cu șurub,

La sări-

Conitantin MACOVEI

(Continuare în pag. a ă-a)
...Momentul primului gol, al finalei Foto : V. BAGEAC

Retrăind marea finală... Bătrînul „nou val"

INftlNTEA CAMPiOHATElflR EUROPENE BE JUNIORI

Luptătorii noștri
se prezintâ satisfăcător

pentru 
europene 

Suedia, 
speciali

tate a' organizat slmbâtă șl du
minică, in sala Floreaaca, două 
importante confruntări 
țlonale. 
turneul 
mane 
noastre 
echipe 
Iugoslaviei și Ungariei.
calitativ a fost In general foarte 
rldJoat. 
dreptul 
cadrul 
nâtescu 
„tasă“

In cadrul pregătirilor 
apropiatele campionate 
de lupte (juniori) din 
federația română de

interna
ls prima dintre ele — 
Individual la greco-ro- 

—- componențll formației 
naționale au întdlnlt două 
foarte puternice, cele ale 

Nivelul

KG:
A. popa 

; 75 KG:
B. Dl- 

(U) : 
l (B), 2.

cîteva meciuri fiind de-a 
electrizante. Astffel, .în 

categoriei 81 kg, T. Ig- 
reușește extraordinar să 

din tiușul ce părea inevi
tabil șl-1 învinge în cele din ur
mă la puncte pe maghiarul C. 
Ivanyi. Foarte spectaculoasă a 
fost și întilnirea dintre repre
zentantul nostru la 
Roman
130 kg !), și iugoslavul P, Hie, ro
manul fâcînd o adevărată de
monstrație de lupte și dîndu-n« 
multe speranțe. Iată clasamen
tele : CAT. 48 KG. : 1. G. Stroe 
(România), 2. M. Tofan (R), 3. 
T. Dlja (Iugoslavia) ; 52 KG 
I. Frgle (D,
L. *
M. Boțilâ (B)7 2
’ * Kiss (U)

2.

supergrea,
Codreanu (cîntftrește

_ . . . 2. I. DuLică (R), 3.
Racz_ (Up&arLa) ; 56 KG : l.

‘ T. Horvath (R), 
3. I. Kiss (U) ; 60 KG : 1. M. 
Nemeș (U), 2. M. Clutan (R),
3. M. KlManovlc (I) ; 65 KG ; 
1. B. Cuejln (I), 2. Erwin Mag

(R), 3. F. KocsLs (U) ; V> 
1. M. Petlcovlă (I), 2. .
(R), 3. A. Vakulya (U) ;
1. L Fiscutcanu (R), '
mic (I), 3. T. 
81 KG : 1. T.
C. Ivanyi (U), 
87 KG : 1. D.
Zaharov (R) , 3. Z. 
J-37 KG : 1. R. i
2. I. Prvoslav (I).

Sîmbătâ, pe salteaua a 
s-a disputat șl IntUnlrea 
națională de lupte libere 
reprezentativele de juniori 
Canadei și țării noastre. Juniorii 
noștri au cîștigat ușor, cu 8—2, 
in fața unei echipe total nepre
gătite, dar este Îngrijorătoare 
lipsa unor luptători de valoare 
la categoriile mid de greutate. 
Din, rindul formației române 
s-au detașat Șt. Popescu șl C. 
Chlrateu. Iată rezultatele teh
nice : 48 kg : v. Pacrița pierde 
puncte D. Schultz ; 52 kg : G. 
Comănat Învinge puncte D. Ma- 
kinon : 55 kg : G. Dobrănel I.
tuș I K. Iarael ; S0 kg : A. Șuba 
p. p. R. Nelson ; 65 kg : E. Tfc- 
glas 1, |P. McCormack ; 70 kg : 
Gh. Buceag 1. tuș It L. Tester: 
75 kg : St. Popescu I. tuș I K. 
Lelacheur ; 81 kg : c. “ ; 
î. tuș I R. Tomer ; 87 kg : 
Stolan I. tuș n D.
+87 kg : v. En-ache L tuș I R. 
Kay.

Geo RAEJKI

2.
Tlhanyl

Ignâtescu
3. D. Danyi. (I) ; 
Nisavîc (I),

. szilak , . . 
Codreanu (R),

2. P.
(R) :

doua, 
Inter- 
dintre 

ale

J" n meci Steaua — 
I i Dinamo repre- 

- zintă, in orice con
diții, un derby. Vn 
med Steaua — Dina
mo, în finala „Cupei 
României", a constituit 
un mare eveniment 
sportiv, o întrecere di
rectă și fără drept de 
apel între aceste două 
formații de 14 carate 
ale fotbalului nostru. 
De data aceasta, însă, 
deși afișul finalei cu
prindea aceste nume 
sonore, se părea că, în 
fapt, nu vom asista la 
tradiționala dispută de 
mare tensiune dintre 
aceste două formații, 
ci la victoria ușoară a 
uneia din ele, a lui 
Dinamo, bineînțeles, 
care trimitea in teren 
„o echipă grea", cu un 
mare potențial de joc, 
în timp ce Steaua, lo
vită de furtuna unor 
indisponibilități, arunca 
în luptă o , 
fragilă, care nu inspi
ra, probabil, încredere 
nici propriilor 
porteri.

Cu gîndul la 
„Cupei", nimeni 
orice caz, foarte puțini 
au avut în vedltre un 
aspect important, și 
anume acela că și în 
campionat evoluase ace
lași Dinamo, cu aceiași 
internaționali, fără să 
obțină, la sfîrșitul în
trecerii, decit un loc

formație

ed su-

finala 
sau, in

anonim, în mijlocul 
plutonului. Dar, poate 
că șl cei 
gindit la 
și-au spus 
nu se poate repeta.

Și iată că s-au înșe
lat. Finala „Cupei Ro
mâniei" avea să se în
cheie cu victoria out- 
siderului, a Stelei, care 
a abordat jocul cu 
curaj neașteptat, 
ajutorul ei a venit 
golul înscris chiar la 
începutul meciului, pe 
fondul unei grave gre
șeli a apărării dinamo- 
viste, mai precis a lui 
Nunweiller IV, care a 
pus piciorul pe... lingă 
minge. Acest gol le-a 
topit și ultimele emo
ții tinerilor jucători de 
la Steaua, lui Naom, 
lui lordănescu, lui Ciu- 
garin, care au găsit în 
el, in primul rind, un 
mare aliat psihologic. 
Și n-a lipsit mult, tot 
în acest început de re
priză, ca Steaua sd rea
lizeze și un al doilea 
gol, prin Creiniceamt.

A urmat o luptă 
deschisă, ceea ce a pus 
ambele echipe în situ
ații 
cui 
faze

care i-au 
acest lucru 
că povestea

un 
In 
fi

favorabile, publi- 
fiind martor la 
electrizante, atît

Jack BtRARIU

(Continuare 
(n pag. a 9-a)

Ieri a invtaa, In pri
mul rtnri, „noul val". 
Ieri a învins, în al 

doilea rind... Dar să nu 
anticipăm...

La startul finalei, Dina
mo era favorit E suficient 
ca In locul cifrelor 6. 7, 8, 
9, 10 să punem Dinu, Pîr- 
călab, Nunweiller VI, Du- 
mitrache și Luceșcu și să 
confruntăm aceste nume 

cu Cristache, Ciugarin. 
Naocn, Iordănesou sau Ște- 
fănescu, pentru a fixa nn 
raport de forțe greu de a- 
propiat

Șl totuși, ieri a învins 
„noul val". De ce oare 7

Statistica realizărilor teh
nice individuale ale meciu
lui nu pune in Inferiori
tate echipa învinsă. Poate 
că lordănescu a avut d- 
teva momente de prospe
țime care au pus în umbră 
performanțele ..albilor”. 

Dar să nu uităm șutul din 
întoarcere al lui Lucescsj, 
golul Iul Dumitrache sau 
cele două lovituri de cap 
oare ar fi putut să se o- 
prească în plasă. Și atunci?

Marele paradox e că ieri 
„noul val" a avut mai 
multă maturitate tactică, 
Ieri, Steaua s-a apărat cu 
seriozitate (ceea ce n-a fă
cut Dinamo), ieri Steaua a 
avut mereu patru mijlo
cași la trecerea mingii din 
apărare în atac (și vicever
sa), ieri, în afteșit, Steaua 
a avut răbdarea de a aș
tepta culoarul libar, spre 
care s-au îndreptat, cu in
ventivitate, pasele —surpri
ză ale acestui enigmatic

Dumllriu Ut sau ale ..stir- 
lezei calme” care se nu
mește Naom.

Dinamo a atacat mai 
mult, a trimis nenumărate 
mingi in careul advers și a 
cîntat, cum s-ar spune, 

după partitura seducătoare 
a ofensivei cu orice preț, 
în loc să schimbe ritmul 
partidei, operație perfect 
adecvată capacității jucă
torilor săi.

Pe deasupra acestor con
siderații, finala de ieri 3 
fost un mare succes al 
tuturor fotbaliștilor noștr> 
care au realizat, prin Stea
ua și Dinamo, un joc de 
clasă. Intr-un sSrșit de iu
lie, adică intr-o perioadă 
cînd. în mod obișnuit, fot
baliștii români se între
mează la umbra brazilor, 
pentru sezonul următor

Din această frumoasă fi
nală de Cupă, care a gă
sit, ca întotdeauna, nebă
nuite resurse de energie, 
rămînem in primul rind 
cu satisfacția că Steaua a 
izbutit să rezolve. după 
mulți ani de trudă, „pro
blema generațiilor". In jo
cul de ieri n-am știut 
Voinea e mai 
cit lordănescu 
Ciugaxin e, mai ___ ___
cît admirabilul Suclu.

Steaua a cucerit pentru - 
a 10-a oară Cupa. Mă în
treb dacă nu cumva Stea
ua folosește, cu viclenie, 
campionatul, pentru a-și 
pregăti 
marelui 
nostru.

! Nevoia de ECHIPĂ
i e o vreme încoace, cofele a- 

tletismului de perspectivătletismului _ r—_____
bucureștean sînt în scădere. 
Pionierii din primul orașPionierii din primul oraș al 
țării au încetat de a mai e- 
mite pretenții la locuri frun

tașe în concursurile de tetratlon, cei 
din licee și școli profesionale apar în 
prim planul competițiilor ce le sînt 
rezervate doar cînd și cînd (ca, de 
pildă, anul acesta la Pentatlonul atle
tic școlar). Chiar și în campionatele 
juniorilor atleții din Capitală au pier
dut un sensibil teren. Doar uneori ju
niorii bucureșteni reușesc să se deta
șeze, amintind de anii în care numai 
orinir-o întîmplare puteau fi devan
sați.

Intr-un fel, poate că este bine și 
așa. Apariția unui echilibru valoric în
tre București și provincie face să
sporească interesul fală de competi
țiile atletice, concurenții din “
Oradea, Craiova sau Bacău 
luînd startul în ipostaza de
dinainte. Disputa cu centimetrii 
cundele se declanșează viu, în 
tajul spectacolului sportiv, dar 
pe alocuri și prilejul de a consemna

Galați, 
nemai- 
învinși 
și se- 
avan- 

aprind

C. N. DE SĂRITURI PENTRU JUNIORI:

CU II EXCEPȚIE, fAVOUIJII AU CIȘIIGAT
I.
v.

Chlratcu
T. 

Chubb ;
In afară de ploaia care nu 

a mai contenit de la jumăta
tea concursului, nimic deosebit 
ieri la ștrandul Tineretului, 
unde s-au desfășurat ultimele

SUZANA ARDELEANU—prima floretă a țării
Intr-un fel, o surpriză în 

jfinaZâ campionatului național 
<îe floretă femei : prima spor
tivă la această probă pe anul 
1970 a fost Suzana Ardeleanu! 
E adevărat, după un baraj
cu— Ecaterina Iencic — care, 
precum vedeți, și-a 
reintrare deosebit de 
țătoare — dar pe 
dominat net. Cu ____
Anei Pascu, turneul de dumi
nică dimineața din sala Pro
gresul a reunit întreaga eli
tă a floretei feminine româ
nești, 
fiind, inițial, de partea Ilenei 
Drirobă și Măriei Vicol. Pe 
Olga Szabo se conta mai pu
țin, întrunit ea avea să concu
reze î ncă 
stare de 
pat-o, in 
tivita tea 
virf.
care 
la ultima 
„mondiale"), 
seama de faptul că 
Ardeleanu face parte din trio
ul de aur al maestrului Ale
xandru Csipler, 
dat prilej să-și la zborul, 
10 ani in urmă, apare evident 
că succesul de ieri al acestei 
florctlste nu putea fi exclus 
sută la sută. Suzana Ardelea
nu are merite deosebite în 
apropierea acestei performan
te— o tehnică mult îmbunătăți
tă. viteză în acțiuni, tenaci
tate și, poate, cel mai impor
tant dintre atuunile ei, crista
lizarea unei personalități. Să 
o felicităm pentru cucerirea 
titlului de campioană a țării, 
că aducem totodată cuvenitele 
elogii 
clubul . _ __
Andrei Vîlcea și Iosif Zilahi. 
dar să nu upățp nici pe pa*

baraj
făcut o

promi- 
care l-a 
excepția

cotele cele mai înalte

nerostab.ilită după o 
anemie care a sto- 
ultima vreme, în ac- 

competițională 
(Este și motivul 
n-a participat la 

verificare 
Dar, dacă

care

de 
pentru 
Berlin 
pentru 
ținem 

Suzana

cel care i-a
cu

antrenorilor ei de la 
Steaua și de la lot,

echipa 
derby

loan

bătrin 
sau 
tinăr

dacii 
de

dată 
de

pentru
in vederea 

al fotbalului

CHIRILA

I

I

estrul Csipler, 
lainic, 
facție acest suoces 
sale eleve.

în drum spre finală, lucru
rile n-au stat de loc simplu. 
In sferturi. grupa A, Olga 
Szabo și Rodica Văduva au 
fost singurele care au trecut 
fără emoție, in timp oe Ma
nuela Chira s-a calificat la 
tușaveraj înaintea Vioricăi

care, neîhdo- 
a înregistrat cu satds- 

al fostei
Draga, Anei Halehin și Eca- 
terinei Briscaa, toate cu dte 
două victorii. Și mai dramati
că a fost calificarea floretiste- 
loc din grupa C, Maria Salal 
și Rodica Onu, promovînd în 
scmifnale după baraj. Mica

Tibariu STAMA

(Continuare în pag. a Za)

Al 12-lea asalt al finalei, Suzana Ardeleanu (dreapta) —
Maria Vico), Ardeleanu va cîștiga cu 4—2 și își va netezi 

drumul spre, titlu...
Foto; Theo Maltarschi

întreceri ale campionatelor na
ționale de sărituri pentru ju
niori. Favorițil au cîștigat de
tașat șl doar succesul Marianei 
Voinea la trambulină poate fi 
considerat o surpriză, dar nu 
de proporții, deoarece nu de 
mult, cînd era junioară mică, 
Voinea era fruntașa promoției 
respective. In rest. Constantin 
Nedelcu a arătat că la platfor
mă, deși a învins cu o dife
rență de 70 de puncte, mai are 
de lucrat pentru a atinge un 
nivel internațional. Doru Ne
delcu a demonstrat că pășește 
cu pași siguri pe urmele frate
lui său. iar Sorana Prelipceanu 
a făcut din nou dovada talen
tului și. mai ales, a seriozită
ții cu care este pregătită.

Din păcate, și în această ul
timă zi a naționalelor, arbitrii 
au manifestat un dezacord 
care a stîrnit ilaritate, dife
rențele atingind uneori trei șl 
chiar patru puncte. De fapt, 
nici nu este de mirare dacă ți
nem seama că unii sînt înșiși 
antrenorii sportivilor care 
concurează. Totuși, oficialii, 
mai toți foști sau actuali să
ritori. au uitat cît de mult Ii 
irita nedreptatea arbitrilor? 
Dar, poate că. odată și odată, 
federația se va hotărî să for
meze un corp de arbitri neu
tri, cu cit mai puține tangențe 
cu cluburile și asociațiile di
rect interesate.

Rezultate : PLATFORMA ju. 
niori I : 1. C. Nedelcu (Școla
rul) 444,81 p. 2. A. Muhlsteffen 
(Sc. sp. Sibiu) 374,43 p, 3. O. 
Lăzău (Crișul) 303,06 p ; juni
ori II : 1. D. Nedelcu (Școla
rul) 288,15 p. 2. Al. Bagill (Cri
șul) 217,44 p, 3. V. Nedelcu 
(Școlarul) 209,82 p : PLATFOR
MA junioare 1 : 1. Mariana 
Voinea (Școlarul) 369 p^2. Eca- 
terina 
357,15 p, 3. 
(Sc. sp. 
oare II : 
(Crișul) 
Brotschi 
3. Stela
298.56 p. 
probe, pe primele locuri s-au 
clasat C. Nedelcu, D. Nedelcu, 
Tatiana Dumitriu 
Prelipceanu.

Dumttriu (Școlarul)
2. Frala Muhlsteffen 

Sibiu) 339,63 p ; juni- 
1. Sorana Prelipceanu 

378,54 p, 2. Ingrid 
(Sc. sp. Sibiu) 304,65 p, 

Dumitru (Școlarul) 
La combinata de trei

și Sorana

d. *t.

C. Nedelcu, campionul juniorilor mari
Foto : T. MACARSCHI

PLOAIA SI VÎNTUL
PENTRU

Fțoaia și vîntul puternic 
care au zgribulit pur și sim
plu pe micii înotători aflați 
ieri în jurul piscinei Dinamo, 
in luptă pentru noi medalii 
și titluri de campioni, au de
ranjat evident 
întrecerilor, 
de înfruntat, 
rate valuri 
performanțele 
mul rind de 
astfel

desfășurarea 
concurenții avind 

în plus, adevă- 
marine. Evident, 
au avut in pri- 
suferit șl numai 

ne putem explica fap-

pe alocuri și prilejul 
noi recorduri.

Se impune, însă, sc 
într-un spirit realist, 
de echilibru îmbracă 
aparențelor. Este neîndoielnic 
loarea provinciei a progresat net față 
de anul 1960, de pildă. Nu-i, insă, 
mai puțin adevărat că actualul sistem 
de oredătire a tinerilor atleti din Ca
pitală este defectuos. Ei determină o 
rămînere în urmă. Viciul pornește de 
la faptul că fiecare scoală sau club 
cu secție de atletism și-a luat obliga
ția de a pregăti sportivi la nivelul 
tuturor grupelor de vîrslâ. Or, după 
cum o dovedesc faptele, o asemenea 
diversificare a muncii antrenorilor a- 
duce în eșalonul fruntaș doar 2—3 e- 
lemente și nicidecum o echipă com
pletă, cu reprezentanți valoroși la fie
care probă. Cu alte cuvinte, este 
van rîvna antrenorilor. Indiferent 
cît lăudabil travaliu investesc ei. 
zultatele nu sînt cele dorite, lată 
ce o diviziune foarte exactă a i 
ponsabilităților, a muncii, 
firea lucrurilor. Pentru ea 
mulți oameni cu experiență, 
tori ai atletismului în 
profesori și tehnicieni.

în concepția lor, o 
ziune trebuie realizată 
ma de profilul școlilor 
soecializate în atletism, 
clubul „Cutezătorii" și Școala sportivă 
experimentală Viitorul să aibă în sfe
ra lor de activitate numai pionierii și 
juniorii mici (III). Școala sportivă de a- 
tletism și Clubul sportiv școlar să se 
ocupe de juniori II și I. Iar Școala 
sportivă „Energia" și clubul Metalul, 
de tinerii atleți din rețeaua învăță- 
mintului profesional.

Numai astfel — se apreciază — se 
va putea ajunge la existența unor e- 
chipe omogene la nivelul fiecărei ca
tegorii de vîrstă. Numai așa Bucu- 
reștiul — onorîndu-și tradiția — își 
va recăpăta vechile-i poziții în atle
tismul de perspectivă. Cu aceste gîn- 
duri izvorite din înțelegerea rosturi
lor depline a nevoii de ECHIPA cu 
valori omogene, ~~ 
trecem din planul 
realității concrete.

privim lucrurile 
Fiindcă tendința 
mai mult jocul 

': că va-

toate

I

! în 
de 
re
de 

res
inapare 

pledează 
cunoscă- 
cazurile,

de divi-astfel 
ținîndu-se sea- 

și cluburilor
Spre exemplu:

să încercăm 
viziunii în acela

să 
al

T. BRADEȚEANU

OBSTACOLE DIFICILE
TINERII ÎNOTĂTORI

tul că la încheierea altor 16 
probe cronometrorli nu au mai 
înregistrat nici un record na
țional.

Confirmi nd 
valoare față 
adversare din 
bucureșteancp. 
tescu a cîștigat și întrecerea 
pe distanța de 100 m spate cu 
timișoreanca Karin 
atingînd 
după 1:17,2,

diferența de 
de principalele 

cadrul grupei, 
Eugenia Cris-

tă cea de a doua performan
ță românească din acest se
zon și ne oferă o mică ra
ză de lumină pentru o probă 
in care cifrele sint extrem de 
departe de cele obișnuite, 
chiar la noi în țară, cu nu
mai cîțiva în urmă.

Parutsch, 
peretele bazinului 

Ț impui reprezin-

— a. v.

(Continuare în pag, g
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La o „masă rotundă" cu specialiștii ieșeniDe ce baschetul se menține în zona mediocrității?
In scurta sa Istorie, baschetul 

ieșean n-a reușit sâ se desprin
dă din zona mediocrității. Cine
va. speranțele au fost purtate 
de cițiva jucători, adunați de 
prin alte orașe la clubul uni
versitar Politehnica. Dar ani! au 
trecut și cei cițiva care, de bine 
de rău,’ mențineau lașul în prima 
divizie de baschet a țării au a- 
bandonat activitatea, sau au ple
cat prin alte localități. Și, deoda
tă. toată lumea s-a trezit la rea
litate. In spatele acestor 
tori nu se mai afla nimic, 
elipsă totală I Și cum nici bas- 
chetbaliști din alte orașe 
mai pătruns pe porțile facultății 
din bătrina capitală a Moldovei, 
jocul cu mingea la coș de pe a- 
ceste meleaguri a rămas fără 
colac de salvare. Cea de a doua 
echipă, Constructorul, la al doi
lea an în divizia B, are șl ea 
o situație precară. Cu o medie 
de virstă de peste 30 de ani, tea- 
mul constructorilor nu-și poate 
făuri vise. Nici la fete situația 
nu este mal roză. Majoritatea e- 
chipelor Universității — formație 
care a ocupat locul II în divizia 
B — au terminat facultatea. Re
zerve de valoare nu există. Așa 
incit... Restul activității se re
zumă la campionatul municipal, 
in cadrul căruia cele 6 echipe 
susțin, fiecare, cite 10 partide 
pe an. Puțin, extrem de puțin, 
dar aceasta este realitatea.

Timp de clteva zile am căutat 
să aflăm, la fața locului, care 
sînt cauzele care au generat 
această tristă situație șl ce se 
poate face pentru redresarea el. 
Am discutat cu aproape toți cei 
legați — prin natura funcției sau 
prin pasiune — de baschetul ie
șean. Cum nimeni nu poate es
tima posibilitățile și căile de dez
voltare în viitor mal bine decit 
acești activiști Ideali — să le dăm 
cuvîntul

GHEORGHE TATU, președinte
le C.J.E.F.S. Iași : „Nu au fost 
create rezerve care să alimente
ze echipele de seniori cu ele
mente valoroase. Totdeauna s-a 
așteptat „Importul" de jucători 
gata formați. Dacă s-a mai lu
crat ceva cu juniorii — e drept 
foarte puțin — acțiunea nu s-a 
bazat pe o selecție judicioasă și 
rezultatele ei au fost, firesc, ne
semnificative. Avem numeroși 
profesori de educație fizică cu 
specializarea baschet. Nici unul 
dintre ei n-a constituit, pină a- 
cum, o echipă de baschet din e- 
levl... Citeva nume de profesori 
din lunga listă a nepăsătorilor 
față de acest sport : Doina Vo- 
roneanu, Magda Idrlceanu, Ma
ria Șolca.

In ultimul an s-a pornit insa 
pe drumul cel bun. Centrul de 
baschet de la C.S.M., condus de 
un tinăr profesor, dotat cu reale 
calități și o pasiune care nu cu
noaște limite, Dan Pavelescu, a 
și obținui primul succes : cali
ficarea echipei masculine in tur
neul final al campionatului re
publican al juniorilor și școlari
lor. Locul 5 este incă modest. 
Dar să nu uităm că a fost cea 
mai tinără echipă și cu media 
de înălțime cea mai ridicată. 
Faptul că, după numai un an și 
jumătate de cind practică acest 
sport, Dan Scutaru (1,98 m) a de
venit un om de bază al echipei 
naționale de juniori este edifica
tor. Și echipa fetelor de la C.S.M. 
(antrenor : C. Zamă), la primul an 
în divizia școlară, a obținut un 
rezultat remarcabil : locul doi. 
Una dintre componente, Mihaela

jucă-
E-

n-au

Nichifor, a fost selecționată în 
lotul național de junioare. Sînt 
semnificative aceste prime rea
lizări ; șl la Iași pot să apară 
baschetbaliștl ! Cind vom avea 
7—8 centre asemănătoare, situa- 

k ția baschetului ieșean se va îm
bunătăți substanțial. în 2—3 ani 
vom ajunge Ia acest stadiu".

VASILE LITEANU — metodist 
la C.J.E.F.S. Iași ; „Faptul că ani 
de zile lașul nu a format nici un 
jucător de baschet explică ac
tuala situație a echipei Politeh
nica. Despre Constructorul, ce să 
mai vorbim ? Aici s-au strîns toți 
jucătorii la care a renunțat Po
litehnica. Se cheltuiesc niște bani 
în van. Tot fără perspectivă se 
prezintă situația baschetului fe
minin ieșean. Singura speranță 
se îndreaptă spre C.S.M. Echipele 
de mini-baschet ale acestui club 
au ocupat locurile III (12—14 ani) 
și IV (10—12 ani) la finala pe 
țară, iar echipa de juniori a ob
ținut locul V Ia tutnetil de la 
Cluj. Tot prof. Dan Pavelescu se 
ocupă și de secția de baschet a 
Școlii sportive, înființată toamna 
trecută (sau mai bine zis reîn
ființată, fiindcă acum 10 ani a 
fost desființată). Dar în licee 
(o excepție o constituie Liceul 
nr. 3 „C. Negruzzi"), nu se face 
baschet și vina o poartă numai 
profesorii de educație fizică. Tre
buie neapărat să începem ac
țiunea de lansare a baschetului 
în rîndurile copiilor și juniorilor. 
E drept că încă 2—3 ani — poate 
și mai mult — nu vom ieși ia 
suprafață. Dar, apoi..."

GHEORGHE LUCA — președin
tele comisiei județene de baschet 
și antrenorul echipei feminine 
Universitatea : „Am ajuns în a- 
ceastă situație deoarece nu s-a 
lucrat cu juniorii. Cînd, în 10 
ani, într-un oraș așa de mare 
cum este lașul n-a apărut nici un 
baschetbalist de valoare, înseam
nă că ceva nu e în regulă. Și 
cum să fie cînd în echipa mea, 
Universitatea, la anul nu voi mai 
avea nici o ieșeaneă ? Vă asigur 
că în tot lașul nu există o bas- 
chetbalistă care să corespundă 
diviziei B. în afară de studenți, 
nimeni Ia Iași nu practică acest 
sport. Mă credeți că în Iași nu 
există nici un teren de baschet 
în aer liber omologat ? Vă asi
gur că spun adevărul. Cred că 
n-are rost să mai vorbim des
pre performanță. Ce trebuie fă
cut ? Multe, foarte multe lu
cruri. în primul rînd, profesorii 
de educație fizică să-și ia munca 
în serios. Și nu numai ei. Con
siliul sportiv județean elaborează 
planuri, face ședințe și... dezin
formează forurile superioare. în 
rest...

Știți că anul trecut s-a stabilit 
concret, pe licee, cîte echipe de 
baschet să ia ființă. Rezultatul ? 
Nu s-a mișcat un pal. Șapte licee 
au terenuri de baschet, dar nu
mai două au și echipe.

La fete, în Iași, există o sin
gură echipă de junioare. , Cam
pioană municipală din oficiu. Ori 
se pune piciorul în prag — și se 
începe munca de acolo de unde 
trebuie — ori renunțăm la bas
chet. Asta-i singura soluție pe 
care o întrevăd eu".

LAZAR ZLATE — antrenorul. e- 
chipei Politehnica : „De cițiva
ani tot încerc să scap de jucă
torii fără perspectivă. în snrș>t, 
am reușit. Dar, cînd în școli nu 
se face de loc bașcliet, de unde 
să iei jucători ? în acest cam
pionat am avut Ia dispoziție doar 
8 jucători și toată lumea îmi Ce-

rea să readuc echipa In divizia 
A. Am cel puțin mulțumirea că 
lucrez cu tineri care au șanse 
să progreseze. Să vedem ce bas- 
chetbaliști vor da examen anul 
acesta și, poate, reușim ceva 
în campionatul viitor. De vreo 
5—6 ani tot sper sa vină și la 
noi cițiva baschetbaliștl valoroși. 
Dar, parcă e un făcut, nu vine 
nici unul. Pină nu se va lucra in 
școli, nu vom avea baschet la 
Iași. Și nu numai in școli. Toate 
asociațiile sportive trebuie să-și 
formeze echipe de juniori. N-ar 
fi rău ca F.R.B. să le oblige in 
acest sens, dar să le și ajute... 
Cadre specializate avem. O bază 
materială — cel puțin pentru ju
niori — cit de cit satisfăcătoare, 
există. Atunci ce se mai așteap
tă 7“

CONSTANTIN ARMINII — ins
pector metodist de educație fi
zică la Inspectoratul școlar ju
dețean Iași : „Vă rog să mă scu
zați, dar nu sînt în măsură să 
vă dau nici o explicație. Sînt pro
fesor de matematică și -
Dacă vă interesează ceva din a- 
ceste domenii, vă stau la 
ziție... In afară de faptul că nu 
am timpul material necesar să 
mă ocup și de educație fizică, 
nici nu mă pricep. Am spus acest 
lucru incă de cind am fost nu
mit inspector, dar ml s-a răs
puns că nu-i nimic, o să mă spe
cializez... pe parcurs".

DAN PAVELESCU — antrenor 
la C.S.M. : „Situația actuală a 
baschetului Ieșean își are o sin
gură explicație : în școli nu se 
face baschet. In afară de centrul 
nostru mai există echipa de ju
niori la Liceul nr. 3 „C. Negruzzi” 
și alta la Școala sportivă de care 
mă ocup tot eu. Mini-baschet nu 
se face decit la C.S.M. Am mulți 
copii talentați. Se antrenează, dar 
nu au cu cine juca I Dacă fiecare 
antrenor de baschet din Iași 
ar crea măcar cile o echipă de 
juniori, am avea 20 de echipe. 
Ce frumos ar fi... Dar, din aceș
tia, doar vreo 6—7 se mai ocupă 
de baschet. Restul se mulțumesc 
cu... titlul de antrenor".

fizică.

dispo-

Dan VLAD

Pare puțin neobișnuit ca, 
în miez de vară, să facem 
loc în coloanele ziarului nos
tru unor știri privind un sport 
specific lunilor de iarnă : ho
cheiul pe gheață. Dar, de o 
bună bucată de vreme, dato
rită unor mari progrese în 
tehnica amenajării bazelor 
sportive, chiar în lunile cînd 
canicula ridică la cote maxi
me consumul de înghețată și 
de răcoritoare, veștile despre 
activitatea în 
gheață își .fac loc alături de 
cele referitoare la natație, ca
notaj, precum și la alte spor
turi.

Deci, noutăți din hochei. 
Mai precis, amănunte referi
toare la pregătirile în vede
rea noului sezon competițio- 
nal, care va începe și în țara 
noastră nu peste multă vreme.
INTERESANTE ÎNTRECERI 
INTERNAȚIONALE IN RO

MANIA
Vom face loc pentru înce

put unor vești cu privire la 
două tradiționale dispute in
ternaționale care se vor dis
puta în sezonul 1970z1971 
patinoarele 
țara noastră, 
primul rînd, 
european de 
la startul căruia fie vor ali
nia reprezentativele a 10 țări, 
în afară de cea a României: 
Italia, Austria, Polonia, Iu
goslavia, Bulgaria, Ungaria, 
R.I). Germană, Olanda, Franța 
și Elveția. Competiția va avea 
loc între 26 noiembrie și 5 
ianuarie la București. Galați 
sau Miercurea Ciuc, în cazul 
cînd noul patinoar 
acoperit din această 
te va fi gata la timp.

O altă competiție 
ploare ce va fi organizată în 
țara noastră este tradiționalul 
turneu dotat cu trofeul „Prie
tenia4*, la care anual iau parte 
reprezentativele unor țări so
cialiste. Vom preciza că este

vorba de selecționate alcătui
te din jucători în vîrstă de 
maximum 18 ani. Cele 8 echi
pe înscrise (U.R.S.S., Celioslo* 
vacia, R.D.G., Polonia, Unga
ria, Bulgaria, R.P.D. Coreeană 
și România) au fast împărți
te în două șerii ale căror 
jocuri se vor disputa la Bucu
rești și Galați, urmînd ca tur
neul final sâ aibă loc în Ca-

O NOUA FORMULA IN 
CAMPIONATUL CATEGORI

EI A
La recenta consfătuire anua

lă a federației de specialita
te, o bună parte din cei cp 
au luat cuvîntul au făcut inte
resante propuneri în legătură 
cu organizarea activității com- 
petiționale interne. în acest, 
sens, s-a apreciat că modu!

vor dovedi acceptabile (Ga
lați, Poiana Brașov și Miercu
rea Ciuc). Iată și datele cînd 
vor avea loc aceste turnee 
17—25 octombrie 
ianuarie 1971, 
aprilie 1971 
1971.

DUNAREA
NOUA ȘI

hocheiul pe

pe 
din 

în
artificiale
Este vorba, 
de campionatul 

juniori, grupa B.

artificial 
localita-

de am-

MOTOCROSIȘTII DE LA STEAUA
ÎNVINGĂTORI LA MORENI

21 de cluburi (!) reprezentate în finalele

„Criteriului speranțelor** la caiac-canoe
Este foarte bine că, în timp 

ce fruntașii caiacului și canoei 
se pregătesc — pe apele Vă- 
liugului — pentru campiona
tele mondiale, ceilalți sportivi 
își continuă activitatea com- 
petițională și că o fac înre- 
gistrînd rezultate remarcabile 
și oferindu-ne prilejul de a 
constata o simțitoare învio
rare a acestui sport într-un 
mare număr de 
țării.

Așa a fost, de exemplu, fi
nala „Criteriului ț. 
competiție cu importanță în 
calendarul intern, care s-a 
bucurat, de o bună organiza- 

ce plăcută surpriză ! 
reprezen- 

373 
au

Și

centre ale

speranțelor".

re și
— de participarea 
fanților a 21 de cluburi : 
de concurenți! Cursele 
confirmat, prin echilibrul 
valoarea lor tehnică, progre
sul acestei a doua „garnjturi” 
a caiacului și canoei. âratind. 
de asemenea, că, aproape fără 
excepție, antrenorii au găsit 
mijloacele cele mai eficiente 
de selecție și pregătire a unor 
tineri sportivi, cu reale pers
pective 
probele 
sportivii 
Steaua,

afirmare. Scontat, 
fost dominate de 

la Dinamo și 
_____ , __ este remarcabil 
că "și ’ alte cluburi au reușit 
să acumuleze puncte prin cu
cerirea diferitelor locuri II 

sau III în clasamentul fina
lelor. Pe cînd, însă, și victorii?

REZULTATE TEHNICE. K 4- 
5 000 m : 1. Diaconescu—Sima—
Gruiță—Sevastian (Dinamo) 15:43; 
2. Gheorghe—Islrate—Platon—Pru- 
nău (Steaua) 15:43,1 (!) ; 3. Ser
ghei — Dogaru — Cârpo — Paruba 
(Steaua) 16:19 ; K 2—5 000 rn 1
1. Bivol—Frank (Dlnamo) 17:45;
2. Timofei—Luchian (Steaua)
17:59: 3. Malnlcenco — Minculescu 
(Dlnamo) 18:08; K 1—5 000 m‘ 
1 Ralz (Dlnamo) 19:30 ; 2. Pan- 
tea (Constructorul Timișoara) 
19:59 : 3. Bacccla (Dunărea Ga
lați) ■ C 2—5 000 m: 1. Parmac- 
Vasilov (Dinamo) 18:38 : 2. Cor- 
nicenco—Avram (Steaua) 19:10 ; 
3r Costilov—Bordei (Clubul spor
tiv Brăila) 19:23: C 1—S 000 m:
1. Nichifor (Steaua) 21:50: 2.
Vagu 
22:03 ; 3. 
lăți) ; K 
(Dinamo) 
sp. 2) 1:58.7 ; 3.
Galați) 1:59.8 ; K 
Gajsău—Radnev (Dinamo) 1:45,4;
2. .Lupea—Bujor (Dinamo) 1:4S,6;
3. Țugui—Ursu (Constructorul 
Timișoara) 1:47,3 ; K 4—500 m : 
1 Ilievici — Saca — Munteanu — 
Cișmaș (Steaua) 1:35,6 ; 2. pas- 
cu — Dumitrescu — Cirapeanu — 
Lilvln (Dlnamo) 1:36,0 ; 3. Crim-

de 
au 

de 
dar

Nichifor (Steaua) 21:50 ;
(Constructorul Hunedoara) 

Ga
in : 1. Petcu

2. Zabet (Sc. 
Iacob (Ancora 
2—50D m : 1.

1:45,4;

Marcov (Dunărea 
1—500 
1:57,1 :

1:58.7
1:59,8

1970, 16—24
26 martie — 2 

și 5—13 aprilie

GALAȚI — O 
PUTERNICA 

ECHIPADESPRE HOCHEI PE CAHICULA
'S Două interesante competiții internaționale in țara 
noastră
și Suediei la București # Noutăți in organizarea

Primele garnituri ale Cehoslovaciei

campionatului categoriei A ♦ La Galați se plămădește
o puternică formație

va desfă- 
noiembrie. 
nota încă

pitală. întrecerea se 
șura între 24 și 30 

în sfîrșit, ■ vom
un amănunt, interesant din ca
lendarul disputelor interna

ționale: Ia București vor evo
lua în acest sezon primele 
reprezentative ale Cehoslova
ciei și Suediei ! în urma 
unui acord intervenit între fe
derațiile de specialitate din 
cele ' două țări, selecționata 
primă ' a Cehoslovaciei, care 
va lua parte la un mare tur
neu organizat la Moscova, în 
drumul de întoarcere spre ca- 
șă ya face un popas
București, unde va 

două jocuri cu echipa 
nici. Datele ? 16 și 17 
brie. în același timp 
oaspeții țării noastre și cele
brii jucători „Tre Kronor". In 
perspectivă, deci, un turneu 
mare...

și la 
disputa 
Româ- 
deeem- 
vor fi

în care se organizează cam
pionatul categoriei A nu 
respunde _
actual de dezvoltare a hoche
iului nostru și, în mod normal 
nu contribuie la realizarea U- 
nui progres în această direc
ție. Principalele obiecții aduse 
sistemului de disputare a pri
mei competiții a țării au fost 
acelea referitoare la durata 
întrecerii, apreciată ca exage
rat de lungă, și la concentra
rea turneelor numai în Capi
tală. Socotind justificate aces
te opinii, Biroul federal a luat 
hotărîrea de a organiza viito
rul campionat național în 5 
turnee, care se vor disputa 
numai tur, eșalonate cu mari 
pauze între ele, in așa 
incit duhurile să aibă posi
bilitatea realizării unor . 
gătiri judicioase. în plus, 
ceste turnee vor avea loc și 
în alte centre, pe măsură ce 
condițiile de disputare se

co-
integral stadiului

fel
pre- 

a-

Organizarea unor competiții 
internaționale pe noul pati
noar artificial din orașul Ga
lați a determinat, așa cum 
era de așteptat, creșterea in
teresului localnicilor față de 
acest frumos și dinamic joc 
sportiv. înființată nu de mult, 
echipa de hochei pe gheață 
Dunărea Galați și-a asigurat 
serviciile unui cunoscut teh
nician, apreciat pentru rezul
tatele pe care le-a obținut 
în munca de creștere a unor 
tineri jucători : Ștefan Tomo- vici, - - ------
cu 
au fost transferați cițiva dintre ‘ ..... .
de la Metalul Rădăuți, cărora 
li s-au asigurat excelente con
diții de continuare a studiilor 
și de calificare la școlile pro
fesionale de pe lingă marele 
Combinat Siderurgic din loea- 
irtale. în plus, au solicitat 
transferarea la Dunărea Ga
lați cițiva cunoscuți jucători 
printre care vom nota pe 
Ciobotaru și Trăușan de la 
Dinamo București, Corduban 
de la Steaua, Sarkany de la 
Avîntul Miercurea Ciuc. Este 
un început promițător, pe ca
re federația l-a sprijinit, acor- 
dind acestei proaspete echipe 
de hochei pe gheață un aju
tor constînd în materiale 
echipamente sportive. Forma
ția Dunărea Galați, care va 
activa în noul sezon în cam 
pionatul de calificare, are 
toate șansele ca, în aceste con
diții, să ajungă curind în ca
tegoria A i (c.a.).

i, de la Rădăuți. O dată 
acest antrenor, la Galați

cei mai talentați juniori

plus, au solicitat

CUPA MUNICIPIULUI
REȘIJA- IA VITEZA Ploaia și vintul — obstacole dificile

PE CIRCUIT pentru tinerii înotători
R. Va
in tr-un 
termi- 
consti-

Concursul repu
blican de moto- 
cros, desfășurat 

■ duminică dimi
neața pe traseul 
de la Moreni, în

condițiile unit: soare nemilos 
și apoi ale unei ploi torenția
le, care a transformat traseul 
într-un veritabil patinoar, a 
atras un numeros public. 
Condițiile vitrege i-au obligat 
pe motoerpsiști să folosească 
procedeele tehnice cele mad 
rafinate pentru a reuși să su
pună .îndărătnicia" pantelor 
alunecoase. Cu atît mai mare

este meritul învingătorilor 
(Șt. Chitu — seniori și 
silescu — tineret), 
concurs în care însăși 
narea parcursului a
tuit o adevărată performanță.

CLASAMENTE — seniori: 
1. ȘT. CHIȚU (Steaua), 2. P. 
Paxino (Metalul), 3. D. Moti- 
șan (Viot. Moreni), 4. O. Ste- 
phani (St. r. Brașo-v), 5. A. 
Krisbay (St. r. Brașov). 6. FI. 
Ștefan (Loc. PI.), 7. M. Banu 
(Steaua), 8. C. Goran (Poiana 
Cîmpina) ; tineret: 1. R. VA- 
SILESCU (Steaua), 2. N. Ma
rin (Steaua), 3. A. Benedek 
(St. r. Brașov). (I. D-).

schi — Munteanu — Simiocencu 
— Sipatchin (Delta) 1:39.5 ; 
C 1—500 m:, 1. Serghei (Dinamo) 
2:14,0 ; 2. Turlică (Dunărea)
2:18.4 : 3. Vesela (C.S.S.) 2:18,7 • 
C 2—500 m : 1. E. Nemeș — S. 
Nemeș (Oinamoj 1:54,5; 2. Ero
ici — Ilievici (Steaua) 1:59,3; 
3. Trofimov — Vavilov (Dinamo) 
2:01,2 ; K 1—500 m (F) : 1. Iva
nov (Steaua) 2:15,6 ; 2. Nichifo-
rov (Pescarul Tulcea) 2:22,5 ; 3. 
Heralașpă (Steaua) 2:24,0 : K 2— 
500 m (F) : 1. Humă '
(Dinamo) 2:01.7 ; ‘
Maftei — ■
ma —
K 4—500 
Neagu — 
(Dinamo) 1:50,4;
Ivănică ~ '
(C.N.U.) 
Gornov
(Steaua) 1:53.2.

CLASAMENT PE
1. Dinamo 164 : 2.
3. Dunărea Gala(i 
structorul Timișoara 37 ; 
carul Tulcea 34 ; - - ' 
nr. 2 și Ahcora 
C.S.S. 24 : 9.
10. Olimpia
Brăila șt Sc. sp. Timișoara
13. Const-uctorul 
14—15. C.N.U. Șl 
mișoara 8 ; ______
Voința Arad 4 ; 18—19. 
și Voința București 
Dunărea Brăila șl Voința 
Mureș 0.

(Steaua)
Sochin

m 
Vinersan —

. . 2.
- Telesman
1:51.5 ; 3.
- Siroțenco

Răutu
2. Ghenu — 

2:04.3 ; 3. Cos-
(Delta) 2:05,0 ;

(F) : Gologan — 
Marioara

Roman — 
— Ștefan 

Timofte — 
— Larlon

CLUBURI • 
Steaua 

64 ; 4.
■“ 5.

6—7 SC.
Gglați 29 ; 

Delta Tulcea
22 ; 11—12. C.

16.

123 : 
Con- 
Pes- 

sp.
8.

23 ; 
S.

15 î 
13: 
Ti- 

u , 1.Î
Mureș :i

1 : 20—21

Hunedoara 
Politehnica 
U.T.A. 6 ;

Tg.

ION BOBiLNEANU (Voința Sibiu) - ÎNVINGĂTOR 
LA DIRT-TRACK

REȘIȚA, 26 (prin telefon). 
Mji cetățeni au asistat la 
concursul republican de vite
ză pe cjrcuit, dotat cu trofeul 
„Cupa municipiului Reșița". 
Și-au disputat întâietatea pes
te 60 de concurenți din Bucu
rești, Arad, Baia Mare, Timi
șoara, Satu Mare, Tg. Mureș, 
Cîmpina și Reșița. Iată cîști- 
gător.ii probelqr :

Motorete Carpati — Tr. 
Macarie (Metalul Buc.) ; clasa 
175 cmc — t). Vasilesau (Me
talul Buc.); clasa 125 cmc — 
•P. Pascotă (Progresul Timi
șoara) ; clasa 250 cmc 
Szabo (Steaua);
cmc — FI. Bejan (C.Ș.M. Re
șița) ; .nelimitat — V. Szabo 
(Steaua) ; ataș — T. Marsay 
.+ A. Witlîngcr (I.R.A. Baia 
Mare).

(Urmare din pag. 1)

V.
clasa 350

După o întrerupere de mai 
multe săptămîni, duminică au 
fost reluate în Capitală con
cursurile de dirt-track. între
cerile — care au contat pen
tru campionatul Capitalei și 
au avut în același timp și un 
caracter de verificare a selec- 
ționabililor în vederea apropia
telor concursuri internaționale 
— au reunit pe cei mal buni 
alergători din țară. Confir- 
mînd forma bună în care se 
află, sibianul Ion Bobîlneanu 
și-a depășit adversarii într-o 
manieră care l-a atras simpa
tia publicului bucureștean. 
Concursul s-a desfășurat în 
organizarea excelentă a comi
siei de specialitate a Capita
lei și a clubului Metalul 
București.

Clasamentul: 1. Ion Bobîl- 
neanu (Voința Sibiu) 12 p, 2. 
Alexandru Datcu 
Buc.) II p, 3. Cornel 
lescu (Steaua) 10 p, 
Marinescu (Metalul) 8 p,

Dumitru . Dobre (Steaua) 7 p. 
6. Gheorghe Ivan (Metalul) 
7 p.

AUREL PAPADIE-coresp. A. KUDEANU — coresp.

NICOLAE CIUMETI (Dinamo) A CIȘTIGAT CIRCUITUL
CICLIST AL JUDEȚULUI BRAȘOV

(Metalul 
Voicu- 
4. Ion 

5.

BRAȘOV, 26 (prin telefon).
Ultima etapă djn. cadrul celei 
de-a XVI-a ediții a circuitului 
ciclist al județului Brașov, des
fășurată pe ruta Brașov — Ru
pea — Brașov (126 km), a fost 
destul de • - — * 
întoarcere, 
pluton N. 
ciu, după 
exemplul Cr. Tudoran și — în- 
țelegîndu-se bine la trenă — ru 
lează împreună pînă la Brașov, 
unde sosesc cu un avans con
siderabil. Sprintul final a reve
nit lui N. Ciumeti (Dinamo), 
cronometrat cu 3hl5:15 (bonifac- 
ție 30 s), urmat în același timp 
de Șt. Suciu (Dezrobirea Brașov 
— bonificație 15 s), și Cr. Tu
doran (Steaua). Plutonul condus 
de C. Ciocan (Dinamo) a sosit

animată, mai ales la 
La Rupea fug din 
Ciumeti și Ștefan Su- 
puțln le urmează

după 5 min. 10 s. Clasament ge
neral : 1. N. Ciumetl 13h27:45,
2. N. David (C.S.O. Tg. Mureș) 
13h33:40, 3. C. Ciocan 13h33:53, 4. 
Fr. Gera (Metalul Plopeni, ace
lași timp. In clasamentul sprin
terilor primul loc a revenit Iul 
N. Ciumeti. 10 p, iar la cățărare 
Iul V. Sălăjan cu 15 p.
CAROL GRUIA—coresp. principal

1. N.

Petroliștii, puternic încura
jați de galeria părinților trans
formați ad-hoc în cronome- 
trori, masori și chiar., an
trenori, domină cu autoritate 
actuala ediție a competiției. 
Adrian Popovici, Dragoș Aldea 
și ștafeta crauliștilor în grupa 
B. Adrian Alexandru, Mihaela 
Georgescu (grupa C) și Mi
haela Moisan (grupa D) au 
adus culorilor ploieștene alte 
6 titluri, dar și coechipierii lor 
au punctat din plin, clasîn- 
du-se pe numeroase locuri 

fruntașe.
„Școala reșițeană" a adus 

și în aceet an noi elemente 
cu frumoase perspective, din 
rîndul cărora se desprind Ju- 
lieta Mirosu, cea mai rapidă 
sprinteră a campionatului, și 
mițuța Mariana Marin, ieri 
pentru a 3-a oară pe cea mai 
inaltă treaptă a podiumului. Și 
din nou aplauze pentru timi
șoreni, orădeni, sibieni sau gă- 
lățeni. în schimb, succesele 
bucureștehilor au devenit ade
vărate excepții...

REZULTATE TEHNICE. CATE
GORIA B — 100 m liber (f) : JU- 
LIETA MIROSU (Șc. Sp. Reș.) 
1:11,7, Marina Crlstea (Steaua) 
1:13,8, Cătălina Pănulescu (Petr.) 
1:14,3 ; 200 m mixt (b) : AD. PO
POVICI (Petr.) 2:48,0, L. Cotranță 
(Crișțtl) 2:54,3, E. Tschlltșche (Ra
pid) 2:54,9 ; 100 m spate (f) : EU
GENIA CRISTESCU (Dlnamo) 
1:17,2 (r.p.), Karin Parutsch (Șc. 
Sp. Timiș.) 1:18,6 (r.p.), Mariana 
Giurcă (Șc. Sp. Reș.) 1:24,8 ; 100 m

bras (b) : D. ALDEA
1:27,5, C. Constantinescu
1:29,5, A. Ursu (Șc. Sp. 2) ...
L. Lazăr (Prah. Ploiești) 1:29,9 : 
4xlOo ni liber (f) : ȘC. SP. HJ8ȘI- 

------- sp. 2 
(b) : 
Buc.

(Petr.) 
(Petr.) 
1:29,9.

ȚA 5:15,7, Petrolul 5:17,7. Șc. 
Buc. 5:38,0 ; 4x200 m liber 
PETROLUL 10:38,7, Șc. Sp. 2 
10:52.5. Crișul 11:16,5.

CATEGORIA C — 100 m 
(b) : AD. ALEXANDRU _____
1:36,5, M. Mandache (Petr.) 1:39,3, 
Al. Grozescu (C.S.Ș.) 1:40,5 ; 50 m 
bras (f) : Ren6 Damian '
45.1, ® 
47,0, 
biu) 
(Șc. 
(Șc.
(b) :
34,6, 
Habatler (Șc. Sp. Timiș.) 
m liber (f) : DANIELA 
(Șc. Sp. Timiș.) 1:23,3, 
Georgescu (Petr.) 1:24,3, 
Juster (C.S.Ș.) 1:26,0 ; 50 
(b) : H. HABTLER (Șc. Sp. Timiș.) 
38,5, Șt. Mitu (Dunărea) 39,3, M. 
Mandache (Petr.) 40,2, Ad. Ale
xandru (Petr.) 40,2 ; 5o m spate 
(f) : MIHAELA GEORGESCU
(Petr.) 43,0, Marta Tavasl (Crișul)
43.4, Daniela Roșea (Șc. Sp. Timiș.)
44.5, Judith Huniady (Șc. Sp. Reș.)
44.8.

CATEGORIA D — 50 m bras 
(f) : MIHAELA MOISAN (Petr.)
53.2, Marilena Măglașu (Din.) 55,2, 
Mariana Marin (Șc. Sp. Reș.) 55,6, 
Renata Sulay (Șc. Sp. Reș.) 55,8; 
50 m liber (b) : VASILE JUHASZ 
(Crișul) 43,2, Cr. Măglașu (Din.)
43.9, C. Piescu (Șc. Sp. Timiș.) 

44,8, L. Scurtu (Din.) 45,0 ; 50 m 
spate (b) : L. JUHASZ (Crișul) 
44,0, A. Toth (Șc. Sp. Timiș.) 46,6, 
Z. Ianculovici (Șc. Sp. Reș.) 48,0. 
R. Marschalik (Șc. Sp. Reș.) 48,8; 
50 m spate (f) : MARIANA MA
RIN (Șc. Sp. Reș.) 45,4, Monica 
Vatu (Șc. Sp. Reș.) 52,2, Manuela 
Hozay (Șc. Sp. Re$.) 52,4.

bras
(Petr.)

. - ----------- (pin.)
Judith Huniady (Șc. Sp. Reș.) 
Livia Ardeleanu (Șc. Sp. Si-

47,8. Ana Maria Simon ii 
Sp. 1) 47,9, Carmen Bunaciu 
Sp. Sibiu) 48,2 ; 50 m liber
ȘT. MITU (Dunărea Gal.) 

R. Zugravu (Petr.) 35,3, H. 
35,8 ; 100

ROȘ CA 
Mihaela 
Daniela 

m spate

SUZANA ARDELEANU - prima
(Urmare din pag. 1)

floretă a țării
olteancă dm Craiova a consti
tuit o revelație, cîștigînd cu 
4—0 !

Și semifinalele au fost la 
fol do agitate. Din prima se
mifinală au trecut Ileana 
Drinibă și Suzana Ardeleanu. 
in timp ce Rodica Văduva și 
Marina Filip și-au disputat 
un asalt de baraj. Văduva, 
ceva mai detașată de emoție, 
a învins la- limită. In cealal
tă semifinală, Maria Vicol și 
Olga Szabo s-au calificat le
jer, nu însă și Ecaterina Ien
cic, departajată de urmăritoa- 
rea ei, Rodica Onu, la coefi
cient : 1,333 față de 1,166! în 
paranteza fie spus, 
maestrului Paul Ghinju cîști- 
gase in asalt direct cu Ien- 
cic (4—3). In orice caz, foarte 
tînăra floretistă din Craiova 
— 15 ani — merită toată a- 
tenția.

eleva

ANUNȚ
STUDIOUL CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI, PRODUCȚIA 

FILMULUI „DE CE ? ', achiziționează și închiriază obiecte din 
epoca 1890—1 >’ 14, ca :

— haine, redingote, pelerine, paltoane, rochii, pantaloni 
riafi, garnituri de îmbrăcăminte.

— meloane, gambete, jobene, pălării de damă.
— ceasuri de buzunar și de perete, umbrele, ochelari, bi

nocluri
— cuvertură de pat, fețe de masă și draperii de 

și catifea, garnituri de pat cu dantelă.
— uniforme de funcționari, militari, polițiști.
Doritorii se vor prezenta cu obiectele în ziua de 

a.c. ora 15,00 ia platoul Tomis din Calea Călărași 
sect. 4.

danielă

27 iulie
nr. 11,

(4428)

ANUNȚ
STUDIOUL CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI, PRODUCȚIA 

FILMULUI „DE CE", achiziționează și închiriază următoarele 
obiecte și mijloace de transport din epoco 1890—1914 :

— vehicule, cupeuri, tramcore, omnibuze, tandemuri, velo- 
cimene, cărucioare copii, lămpi de iluminat cu oetrol si gaz 
aerian, firme, grilaje, balcoane, porți de fier, bănci-poartă, 
sîlpi de poartă din fier, moblă berărie, mobilier frizerie, mo
odier birou casierie mobilă sufragerie, domitor etc.

(4428)

Turneul 
o foarte 
Ecaterinei 
bo (4—1). 
rea avea 
consecutiv 
(4—3 la 
și Ileana

final a debutat cu 
sigură victorie a 

Iencio la Oiga Sza- 
Și cum învingătoa- 
să-și
alte două 
Suzana 

Orâmbă), 
ră, încheiat la 
a _ fost stopată

mai adauge 
succese 

Ardeleanu 
se părea 

limită. Iencic 
....___ însă de Maria

Vicol, după un asalt, de uzu- 
“* Iencic

încă o dată 
trecînd fără

ră, încheiat la 
și-a mat etalat
marea-i __ _. _____

dificultate de Rodica Văduva 
(4—0), dar eșecul la Vicol a 
adus-o la egalitate de victorii 
cu... Suzana Ardeleanu. în- 
tr-adevăr, aceasta din urmă a 
reușit, nu după puține efor
turi, să termine în avantaj

clasă.

asalturile cu 
va, Szabo — 
cu 4—3 — și 
trînd astfel în 
nalel. Barajul, cum am re
marcat, a . fost la discreția 
Suzanei Ardeleanu (4—1), Ien
cic resimțindu-se evident du
pă „seria" excelentă înregis
trată pînă atunci. în orice 
caz, Ecaterina Iencic a impre
sionat plăcut pentru felul 
cum a reușit să refacă un 
handicap de 16 luni cit a stat 
în afara planșetei. Clasament:
1. Suzana Ardeleanu 4 v.d.b.,
2. Ecaterina Ieneic 4 v.d.b., 3. 
Ileana Drâmbă 3 v„ 4. Olga 
Szabo 2 v (13 t.p.), 5. Maria 
Vicol 2 v. (18 t.p.), 6. Rodica 

Văduva 0 v.

Drâmbă, Vădu- 
toate cîștigate

Vicol (4—2) in- 
prim planul fi- 

cum am

A APARUT REVISTA

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Nr. 7
Din sumar spicuim .-

— Lipsa de mișcare, maladia secolului, de acad. prof, eme
rit Eugen Pora.

— Contribuții la consolidarea școlii 
de prof. Remus Drăgușan.

— Contribuții la creșterea eficienței 
fizică, de prof. Elvira Simionescu.

— Tehnica și valoarea goniometriei, 
Clement Baciu.

— Din istoria boxului gălățean și brăilean, de prof. Dumitru 
Stanciu.

— Carol Corbu, de Horia Cristea.
Acest interesant număr îl puteți găsi, începînd de azi, la 

toate centrele de difuzare a presei.

românești

lecției

de conf.

de

de

dr.

bras (I),

educație

docent

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ 
DE ADMINISTRARE 

A BAZELOR SPORTIVE
din U-ucutești, bd. Muncii nr. 37—39, sector 3, telefon 21 39 71 

angajează de urgență :
— tehnician sau inginer frigotehnist
— electromecanic radio
— mecanic frigorist
— tîmplari manuali
— zidari
— instalatori sanitari apă, gaze — autorizați.

A
Faceți o sârbă! din concediul dv. pe litoral clecțînd modele noi și elegante do 

x confecții pentru plaja !
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MECIUL MINUT CU MINUT
REPRIZA I: UN lUfl

Șl... 1-0
Lovitura de începere au 

avut-o jucătorii de la Steaua, 
care au inițiat imediat o ac
țiune ofensivă, însă Iondă- 
nescu n-a putut trece de apă
rarea dinamovistă. în minu
tul următor, Viigu a executat 
o lovitură liberă în zid, de 
la 20 de metri, apoi a reluat 
mult peste poartă. D.iinamo- 
vlștii au ripostat prompt și, 
în min. 3, Vigu a fost nevoit 
să dea balonul acasă, iar in 
min. 5, după o lovitură de 
colț, Dumitrache, din careu, 
a intîrziat să șuteze. Jocul 
s-a menținut vioi, cu acțiunii 
la ambele ponțj. După ce Lu
cescu, de pe partea stingă, a 
centrat imprecis (min. 6), ste- 
liștii au deschis scorul. O ac
țiune a lui Creiniceaniu s-a 
soldat cu un corner. Balonul 
a ajuns la Ștefănescu, care 
s-a dus pînă la linia de fund, 
de unde a centrat în careu : 
Lică Nuinweiller a luftat și 
„vulpoiul" de Voinea a spe
culat greșeala apărătorului 
dinamovist, trimițlnd mingea 
pe sub Caval: 1—0 pentru 
Steaua. Golul a dat aripi sti
liștilor, care au initial alte 
atacuri, dar Creiniceanu 
(min. 8) n-a putut centra 
dintr-o poziție bună, jar în 
min. 10 portarul Cavai a re
zolvat o situație critică, plon- 
jînd la picioarele lui Voinea. 
Apoi, după un minut, Pjifcă- 
iab, fiind în careu, a încercat 
fără succes să treacă de Săt- 
măreanu și Ciugarin. In mi
nutul 12, apărătorii dinamo- 
viștâ au trăit momente grele. 
Creiniceanu l-a deposedat pe 
Cheran și, de la 6—7 m la
teral, a trimis balonul cu pu
țin pe lingă bană I Minutele 
s-au scurs parcă mai repede 
datorită rițmițliu în care au 
evoluat ambele echipe. Situa
ții de gol s-au succedat cu 
repeziciune d.e la o poantă la 
alta. După ce Sătmăreanu, în 
mipiutul 17, a acordat o lovi
tură de colț, în minutul ur
mător ’ Votaea i-a pus pe „ta
vă® balonul lui Iordănescu. 
înaintașul Stelei a șutat nă- 
praznîc și oîinid toată lumea 
credea că mingea va poposi 
în plasă, Caval, cu un reflex 
excepțional, a respins-o. O 
fază frumos lucrată de Dn- 
mitrache am consemnat-o la 
poarta lui Sucîu, dar Sălcea- 
nu, în min. 19, a șutat slab, 
în continuare, am mai notat 
cîteva camere la poarta echi
pei Steaua și, în min. 22, 
(balonul trimis de Dumitrache, 
cu capul, a trecut de puțin 
pe lingă bară. în minutul 23 
a început să plouă. Totuși, 
ploaia nu a constituit o pie
dică în evoluția jucătorilor. 
Partida a continuat să se des
fășoare la un bun nivel teh
nic. Steliștii au acționat mai 
legat, țesătura de pase a mai 
clătinat de cîtev’a ori apăra
rea adversă. O asemenea si
tuație a fost în minutul 27, 
cînid, după executarea unui 
corner, Iordănescu împreună 
cu Cavai au sărit la balon și 
înaintatul Stelei, mai iute, a 
trimis mingea spre poartă, 
însă Deleawu, de pe linia 
porții, a respins-o. A urmat 
o scurtă perioadă în care di- 
namoviștii au încercat să re
stabilească egalitatea, dar 
Suciu a fost la ppSt. O sin
gură dată, bana s-a dovedit 
salvatoare pentru stelișibi. A- 
ceasta s-a întâmplat în min. 
37, cînid Lucescu a reluat în 
bară centrarea lui Cheran.

RETRĂIND MAREA FINALĂ III

(Urmare din pag. 1)

la o poartă, cît și la cealaltă. 
Un alt comentariu vă va 
reda, cu fidelitate, ocaziile 
care „au dat foc" primelor 
45 de minute ale pasionantei 
finale de ieri. Fiecare din 
cele două echipe s-a aflat, de 
nu știm cite ori, in situația 
de a înscrie, dar și de a 
primi gol, ca doi boxeri care 
primesc lupta cu garda jos. 
Ambele echipe, retrăind mo
mentele finalei, se vor opri, 
desigur, la clipele de neșan
să, a căror evidență n-am ți
nut-o, dar care ni s-au părut 
aproape egale. Aspectul jo
cului s-a schimbat de atîtea 
ori, momentele de gol au 
fost atît de multe, incit, pe 
teren, din clipă în clipă, se 
putea ivi orice situație. S-a 
și jucat intr-un ritm drăcesc, 
cu o ambiție de fier, cu o 
mare risipă de forțe fizice și 
morale, ceea Ce a făcut ca 
interesul spectatorilor să nu 
slăbească nici un moment. 
Am putea nota, ca un aspect 
pozitiv al acestei finale de 
mare luptă, că jucătorii am
belor echipe au reușit, în 
ciuda mizei și a tensiunii 
jocului, să-și plaseze dîrza 
lor luptă sportivă în limitele 
regulamentului, oferindu-ne 
chiar gestul reconfortant, de 
mare sportivitate, ai lui Dinu, 
care a recunoscut, în mijlo
cul confuziei aproape gene
rale, că golul pe care îl în
scrisese fusese neregulamen
tar.

Steatia a meritat victoria. 
Fa a atacat, poate, mai pu
țin decît Dinamo, aflată de 
la început într-o cursă de 
urmărire, pentru a recupera 
handicapul de pe tabela de 
marcaj, dar in jocul ei a

Ștefănescu, față in față, cu Cavai, a fost la un... pas

Fină la pauză, Iordănescu 
(min. 40), Dinu (min. 43) și 
Creiniceanu (min. 45) au dat 
emptu portarilor.

Repriza a ll-a: Voinea 
„punctează" din nou

La reluare, în formația di- 
namoviștilor consemnăm pri
ma modificare : Stoenescu îl 
înlocuiește pe Nuinweiller IV. 
Chiar în min. 46, aflat pe 
partea dreaptă, Nunweiller 
VI șutează puternic de la 25 
de metri și balonul trece prin 
fața porții lui Suciu. începe 
să plouă tot mai tare. Dina
mo are inițiativa. In min. 48, 
bine infiltrat în dispozitivul 
advers, Lucescu greșește însă 
un dribling și irosește o bună 
ocazie. Peste două minute, la 
o centrare înaltă, Dinu sare 
împreună cu Suc-iu și înscrie. 
Dar cu mina I Mai întâi arbi
trul acordă gol, dar după a- 
ceea revine și orice dubiu se 
înlătură, grație atitudinii di- 
naimovistului, care ridică 
mina în semn că a comis 
henț. Peste două ipiinute, la 
capătul uneii fnuimoase com
binații, Dumitrache reia cu 
capul de la 7—8 metri, dar 
Suciu se evidențiază din nou 
și reține. Meciul este alert, 
atractiv. In această perioadă, 
diuamoviștii domină și la 
poarta Stelei se creează mo
mente de tensiune. Dar, iată, 
Steaua realizează un nou con
traatac, olar, bine susținut 
și... eficace. La mijlocul te
renului, Naom îl vede pe Ior
dănescu și îi pasează. Talen
tatul atacant face un dribling 
reușit și-i trimite lui Voi-neă. 
O pătrundere în careu, spre 
dreapta, șut pe jos, din unghi, 
și Steaua conduce cu 2—0 
(min. 56). După aceea ripos

existat un echilibru, o con
tinuitate, care a pus-o la 
adăpost de posibilitatea unei 
presiuni dinamovistie. Colabo
rarea între compartimente a 
fost mai bună decît la Di
namo București, care nu-și 
putea permite o ofensivă to
tală, din cauză că liniile sale 
defensive nu prezentau sufi
cientă siguranță. Totuși, a 
existat o perjoa,dă în care 
dinamoviștii s-au desprins de 
adversar, măcar ca joc. Este 
vorba de acele 10—12 minute 
de la începutul celei de-a 
doua reprize, cînd Dinamo a 
fost marele solist al meciu
lui, realizînd o suită de ac 
țiuni de o deosebită valoare 
tehnică și tactică. Poate că 
în aceste momente s-a scris, 
de fapt, soarta meciului.

Mulți au așteptat o schim
bare a rezultatului și atunci 
cînd Dumitrache și-a apro
piat echipa, la un gol, de 
Steaua. In fond, mai erau 
destule minute de joc. Dar, 
în mod neașteptat, finalul 
partidei a fost mai puțin 
dramatic, el neadueîndu-ne 
în teren un Dinamo dezlăn
țuit, gata să egaleze la fie
care clipă. Curios, tocmai în 
aceste momente decisive for
ța de atac a lui Dinamo a 
scăzut. Echipa cheltuise, se 
pare, toate rezervele, iar ac
țiunile ei desfășurate sub 
amenințarea ceasului aveau 
tot mai puțină claritate.

Și astfel, cei peste 30 000 
de spectatori n-au mai văzut 
surpriza de ultim moment, 
care ar fi dat întîlnirii pro
porții cu adevărat epice. Ei 
au aplaudat, însă, cu căldură 
victoria Stelei, plecînd de la 
stadion cu amintirea unei 
finale de bună calitate, la 
realizarea căreia contribuiseră 
ambele echipe. 

tează Dinamo, dar mingea 
trimisă cu capul de către 
Dintu (min. 58) este din nou 
apărată de către Suciu, care 
fa£e 9 partidă excelență, ca 
de altfel Și Cayai. In min. 60, 
Ștetârjescu cedează locul lui 
Negrea și la două minute 
Steaua are din nou posibili
tatea să înscrie, cînd, din

„BRAVO PUȘTIULE!“
Departe de teren, Gheorghe 

Popescu, vicepreședintele clu
bului Steaua, își încuraja bă
ieții cu un glas pe care ÎI 
auzeau, cel mult, Angelo Ni- 
oulescu și Coloman Braun, a-

flați lîngă el : „Bravo puș- 
tiule !“.

De fapt, el nu viza pe cine
va anume, întrucît acest în
demn, această încurajare se 
adresa, de fapt, întregii echi
pe militare, care azi stă sub 
semnul întineririi și talentu
lui. De aceea nici nu m-a 
mirat cînd la cabine, după 
meci, în mijlocul euforiei ge
nerale, Sătmăreanu, aj'Uns cel 
mai „vîrstnic11 jucător al 
compartimentului defensiv, 
mi-a spus : „Poate că în ulti
mii 4—5 ani nici o victorie 
n-a valorat ca cea de azi, 
pentru că ea a subliniat prin
cipalul nostru cîștig: tinerii 
jucători"

Victorie meritată — iată 
opinia unanimă a celor cu 
care am discutat după meci, 
începîrid cu arbitrul întâlni
rii, Gh. Limoria, și terminînd 
cu Pîrcălăb. Dar poate ca a- 
devărul adevărat al victoriei 
echipei Steaua în aceasta 
spectaculoasă finală de cupă 
se află între cei doi poli ai 
discuției noastre, pe care îi 
consider a fi declarațiile lui 
Gheorghe Popescu și ale lui 
Mircea Lucescu. In timp ce 
vicepreședintele clubului
Steaua era de părere că „a- 
ceastă victorie, cea de a 10-a 
obținută în Cupa României,

„CUPA DE VARĂ"
Ieri au început partidele 

din cadrul „Cupei de vară", 
organizată de F.R.F. și Ad
ministrația de stat Loto- 
Pronosport.

Tată cîteva dintre rezulta
tele înregistrate în prima e- 
tapă :

Portul Constanța — Oțelul 
Galați 5—0 (3—0)

Vagonul Arad — Olimpia 
Oradea 2—0 (0—0)

Poiana Cîmpina — C.S.M. 
Sibiu 2—1 (1—0)

Electroputere Craiova — 

de a marca
Foto : THEO MACARSCHI

centrarea lui Dumitriu III, 
Iordănescu reia din voleu de 
la 8 metri, însă Cavai, cu un 
reflex neașteptat, respinge. 
Cîteyși minute Ș'tțaua.. șe șflă 
în atac și realizează acțțuni 
frumoase, înaintașii săi cu
tează uiai mult deeft adver
sarii. Dar, iată, în min. 75 
Suciu se evidențiază din nou.

este cu atît mai prețioasă cu 
cit am învins o echipă mai 
bună decît noi", Mircea Lu
cescu opina că ,.ne-am bătut 
singuri

Coloman Braun găsește „se
cretul" victoriei echipei 
Steaua în mai buna organi
zare a jocului, dar Șălceanu 
acreditează ideea că numai 
Suciu este autorul victoriei 
adversarilor echipei Dinamo.

Interesant mi s-a părut con
sensul celor doi antrenori, 
Stefan Covaci și D. Nicolae- 
Nicușor, care au subliniat, 
deopotrivă, eficacitatea orga
nizării tactice a echipei mili
tare, Nicușor declarindu-ne 
chiar că adversarii de azi a> 
dinamoviștilor i-au învins pe 
aceștia tocmai cu arma cu 
care, de obicei, jucătorii din 
Ștefan cel Mare ÎȘi impuneau 
jocu'l: contraatacul.

Dinu, acest jucător cu reac
ții ciudate și contradictorii in 
îltimul timp, nu s-a dezmin
țit nici in acest meci. După 
ce, în spiritul celui mai au
tentic fair-play, el a recu
noscut în mintu} 50 al par
tidei, în fața arbitrului, că a 
introdus în plasă mingea . cu 
mina, la sfîrșitul partidei, în 
disprețul aceleiași legi ne
scrise a sportivității, a plecat 
furios la cabine, refuzînd să 
salute publicul și să ia parte 
la festivitatea de premiere. 
lntrebîndu-1 la cabine de ce 
a procedat astfel, fundașul 
central dinamovist ne-a răs
puns : „Nu-l pot saluta pe cei 
care ne înjură și ne huiduie!" 
Evident, însă, că nesportivi- 
tatea din tribune nu poate fi 
combătută cu nesportivitatea 
celor din teren...

Un jucător deosebit de fe
ricit, și un altul în culmea 
deznădejdii : Suciu și Lică 
Nunweiller. Portarul echipei 
Steaua gustă din plin bucu
ria jubileului echipei sale, 
cea de a 6-a participare a sa 
la o finală de cupă, spunîn- 
du-ne: „Intr-un asemenea 
context festiv nu mă puteam 
gîndi decît la victorie, cu atît 
mai mult cu cît m-am lansat 
în fotbalul de performanță 
într-o finală de cupă, într-o 
echipă necunoscută : Arieșul". 
Lică Nunweiller. coautorul 
orimului gol al echipei 
Steaua, privea cu mîhnlre de 
pe margine ultimele minute 
ale partidei. „Nici acum 
nu-mi dau seama cît de ciu
dat a putut sări mingea din 
varul liniei de corner... Nu-mi 
pot explica cît de defectuos 
am lovit balonul...".

...Se apropie fluierul final 
al partidei. O acțiune pe par
tea dreaptă a terenului aduce 
din nou mingea în careul

Metalul Tîrgoviște 2—1
(0—1)

Flacăra Moreni — Sportul 
studențesc București 1—3 
(0-1)

Metalurgistul Cugir—Me
talul Hunedoara 1—0 (1—0) 

Olimpia Satu Mare—Mine
rul Baia Mare 3—1 (2—0)

Știință Bacău — Chimia 
Suceava 2—1 (1—0).

Chimia Rm. Vîlcea—Pro
gresul București 1—2 (0—1)

Metrom Brașov — Gaz 
metan Mediaș 4—2 (2—1). 

Jocul se mută imediat la 
poarta dinamoviștilor: Iordă- 
nesau șutează în bară, însă 
acțiunea sa este oprită pe 
motiv de ofsaid — o decizie 
totuși contestată. In min. 78 
Sătmăreanu realizează una 
duh cursele sale caracteristice 
pe extrema dreaptă, „urcă" 
pînă In apropierea liniei de 
fund și centrează precis la 
Voinea, care preia bine, dar 
nu poate șuta. Meciul părea 
încheiat. Dar n-a fost așa. In 
min. 79 Dinamo reduce din 
handicap, prin Dumitrache, 
care șutează fulgerător din 
apropierea careului. Suciu 
este mascat de jucătorii a- 
flați în fața sa și nu poate 
evita goliul.' Duipă"uri șut,'pe 
lingă poartă al lui Dumitriu 
(miri. 82), Dumitrache, care se 
remarcă mai mult în finalul 
partidei, trimite eu capul și 
Suciu, ca un resort, planează 
cu bâlonul la piept. In min. 
88, un nou „număr Iordănes- 
cu“. Acesta îl driblează pe 
Deleanu — în careul mic — 
centrează, Negrea pasează lui 
Naom și acesta șutează pe 
lingă poartă, puternic, de la 
16 m. Și... meciul se încheie. 
Steaua reușește excelenta 
performanță de a cîștiga pen
tru a 10-a oară „Cupa Româ
niei".

Constantin ALEXE 
Pompiliu VINTILA

A arbitrat Gh. Limona 
★ ★★★, ajutat la linie — 
bine — de M. Bică și C. Ni- 
culescu (toți din București).

STEAUA : Suciu 10 — Cris- 
tache 8, Sătmăreanu 8, .Ciu
garin 8, Vigu 8, Dumitriu III 
7, Naom 9, Ștefănescu 6 (min. 
60 Negrea 7), Voinea 9, Ior
dănescu 9, Creiniceanu 6 
(min. 65 Mirăuță 5).

DINAMO : Cavai 9 — Che
ran 8, Nunweiller IV 5 (mim. 
46 Ștbeneșcu 6), Dinu 8, De- 
iaahă. .6, Săi ce an u 8, bfun- 
weijler. \T 7, Pîrcătab 7, Lu
cescu 7, Dumitrache 7, Haidu 
6 (min. 64 Both 6).

DUPĂ MINUTUL 90

echipei Steaua. O centrare 
înaltă, dar Suciu la post, ca 
de utîtea ori în acest meci, 
prinde ' cu siguranță. Funda
șul Vigu șe uită nerăbdător 
la ceasul stadionului și, in 
acest rpoment, se .aude fluie
rul arbitrului Limona. Venit 
la tușă, Vigu îmi aruncă din 
fugă, rizînd cu toată gura : 
„N-a lipsit mult ca să asis- 
tătn la prelungiri, totuși de
clarația mea dinaintea mecitt-

Voinea, autorul celor două 
goluri ale învingătorilor, la 

5 minute după meci

lui a fost diplomatică. în 
fond, eram convins că vom 
cîștiga în cele 90 de minute 
de joc".

Paul SLAVESCU

BARAJUL
PENTRU PROMOVAREA 

ÎN DIVIZIA C
în partidele tur din cadrul 

barajului pentru divizia C, 
ieri s-ău înregistrat urmă
toarele rezultate :

MINERUL BIHOR—C.F.R. 
SIMBRIA 1—0 (1—0)

MINERUL MOLDOVA 
NOUA — C.I.L. TG. JIU 
2—0 (1—0)

GLORIA ARAD — UNI
REA ALBA IULIA 1—0 
(1-0)

I.T.A. PAȘCANI—UNIREA 
SA VENI 5—0 (2—0).

Farul-Tasmania 1900 
4-1 (2-0)

CONSTANȚA, 26 (prin te
lefon). — După un joc spec
taculos, constănțenii au în
vins formația din Berlinul 
occidental, care a luptat pînă 
la epuizare pentru a scoate 
un rezultat cît mai onorabil. 
Au înscris : Șa.ngulin (min. 
14 — autogol), lanase. (min. 
35), Cara man (min. 49) și 
Kăllo (min. 66), respectiv 
Ipta (min. 75 — din 11 m). 
A condus bine Z. Drăghici 
(Constanța).
C. POPA — coresp. principal

...Mai mult ca la orice altă 
ediție a finalei, am plecat 
la stadion cu prejudecata că 
va fi un meci dominat de... 
oboseala Guadalajarei, de o- 
boseala finalului comprimat 
de campionat, de lipsa de 
formă a celor două protago
niste, gînduri care, puse în 
ecuație, ..dădeau" ca rezul
tantă un joc anonim.

Un autobuz „de meci“ pe 
jumătate gol și un stadion 
cu „insulițe" mi-au confir
mat ideea că mulți au jude
cat așa — dinainte — meciul.

Și l-au judecat greșit.
De mult n-am mai avut 

o finglă atît de „spumoasă", 
cu temperament, cu multe 
faze de spectacol, cu o ridi
cată cotă tehnică, cu ritm 
alert și culoare.

...Mulți, fără îndoială, au 
fost și cei învinși — în se
tea lor de fotbal — chiar 
de acasă, amenințarea arși
ței necruțătoare în întreaga 
săptqmînă și chiar în dimi
neața acestei duminici o- 
prindu-i în blocstarturi.

Greșeală de neiertat.
Cerul finalei s-a asortat 

cu cîțiva nori... superbi, a 
căzut și puțină ploaie,' pri
mită de toți, jucători și spec
tatori, ca un autentic dar.

...O altă literă de conven
ție care s-a clătinat 50—60 
de minute, pentru ca în ul
tima jumătate de oră să se 
prăbușească definitiv: jude
cată „pe hîrtie", cea de-a 
32-a finală a „Cupei Româ
niei" părea net disproporțio
nată valoric, între cele două 
șiruri de 11 jucători exis- 
tînd o reală diferență de 
state de serviciu, de expe
riență, de rezonanță a nu
melor...

In timp ce Dinamo Bucu
rești alinia cea mai bună 
formație a sa la ora actuală,

„Admirable
Ecourile „Mundialului" sînt 

departe de a se stiiige, atât 
la noi cît și în celelalte țări, 
fie că acestea au avut onoa
rea de a fi reprezentate în 
Mexic, fie că au rămas sim
ple spectatoare sau numai... 
fervente comentatoare ale is
prăvilor homerice din preaj
ma Troiei moderne, asediată 
simultan Ia Ciudad, Guada
lajara, Puebla, Toluca și 
Leon.

Dar, Iliada scrisă de miile 
de aezi ai timpurilor noas
tre are pentru noi, românii, 
o dimensiune imensă, prin 
participarea la acest turneu 
final de un copleșitor pres
tigiu. Augmentată valoric și 
prin compania în care se 
afla (cu două campioane 
mondiale și o vice-campioană 
în aceeași grupă), reprezen
tativa României a reușit 
să-și etaleze virtuțile jocului 
în viteză, să realizeze acel 
ritm intens — marca de ca
litate a jocului modern — 
cu care a învins Cehoslova
cia și a ținut voinicește piept 
echipelor Angliei și Braziliei.

Aplauzele publicului mexi
can nu încurajau numai 
„ir‘-le român, ci subliniau 
meritele unei țări întregi, al 
cărui popor își croiește, cu 
bărbăție și luciditate, un 
drum nou în istoria Europei, 
în istoria lumii...

O recentă mărturie a aces
tei prețuiri am regăsit-o In
tr-un număr din „France 
Football" (7 iulie 1970), care, 
sub semnătura lui Roger 
Chabaud, ne aduce un miș
cător omagiu :

„Admirabilă Românie dem
nă aici de marii săi virtuozi, 
cântăreți, violoniști, lingviști 
și chiar tenismeni. România 
este Uruguay-ul Europei, 
avînd în plus o pecete poe
tică de mare calitate. Un 
element peremtoriu, un pa
naș care fac notă distinctivă, 
astăzi, în fotbalul european".

Iată o recunoaștere cu atît 
mai obiectivă, cu cît nu este 
cu nimic interesată.

„Admirable Roumanie" este 
o acoladă care dă întreaga

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
30, ETAPA DIN 26 IULIE 1970

1. Steaua — Din. București 1
2. Gloria Bîrlad — Ceahlăul

P. N. anulat
3. Portul — Oțelul Galați 1
4. Politehnica Gl. — Prog. Br. x
5. Metalul Buc. — Duh. Giurgiu 2
6. Poiana — C.S.M. Sibiu 1
7. Metrom Bv. — Gaz metan

Mediaș 1
8. Minerul Anina — Politehnica

Timișoara 1
9. C.F.R. Tim. — C.F.R. Arad 3 

Steaua se prezenta fără Hăl- 
măgeanu, Tătaru și Pantea.

Apoi, orice s-ar spune, pu- 
nînd alături numele lui Cris- 
tache, Giugarin, Naom, Ște- 
fănescu și Iordănescu — 
deci cinci nume —, de cele 
binecunoscute și apreciate 
ale dinamoviștilor — între 
care și cinci „mexicani" —, 
decalajul de „firme" impu
nea raționamentul care indi
ca echipa din șoseaua Ște
fan cel Mare drept mare fa
vorită.

Mulți își puneau simple 
probleme de scor...

Poate că și printre dina- 
moviști au fost unii care nu 
i-au luat prea în serios pe 
tinerii din fața lor. Sau i-au 
luat prea tirziu...

Cert este că pe teren ela
nul tinerilor „anonimi" de 
la Steaua a fost motorul nr. 
1 al victoriei.

Mai mult, ne permitem să 
credem că printre primii e- 
vidențiați ai învingătorilor 
— Suciu, Ciugarin, Naom, 
Voinea, Iordănescu — ulti
mul a fost marea revelație a 
acestei finale, jucătorul că
ruia i-a reușit TOTUL în 
teren, pripeala și ghinionul 
în cîteva momente de fina
lizare răpindu-i dreptul de 
a-și înscrie numele și prin
tre marcatori.

Oricum, ce ne-a arătat a- 
cest splendid „anonim" care 
se numește Iordănescu se 
scrie cu majuscule în capul 
paginii finalei de ieri.

Așadar, de la un meci 
care ne promitea foarte pu
țin, am plecat încărcați. cu 
frumoase impresii, drept 
care se cade să ne exprimăm 
gratitudinea pentru autorii 
lor.

Mulțumim, băieți.'

Marius POPESCU

Roumanie“
măsură a calităților native 
pe care le posedă jucătorii 
noștri, calități indicate la un 
summum entuziasmant pe 
„Monumental Jalisco". Dar, 
tot această marcă de cali
tate — ea oriee titlu de no
blețe — obligă.

Lui Dinu, ca și lui Dumi
trache. lui Dumitru, ca și 
lui Dembrovschi, lui Lupes- 
cu, ea și lui Tătaru, o ase
menea formulă le trasează, și 
în cadrul echipelor de club 
și în viața de toate zilele, 
obligații etice dintre cele 
mai ferme. Pînă acum, nu
mai difeiențierile directe din
tre jocul la „națională" și la 
„ciul/1 erau vizibile. Este ne
voie, oare, ea între compor
tarea lor din Mexic și cea de 
la Snagov. din șoseaua Ste
fan cel Mare, din Ciulești 
sau din Bacău să existe dis
crepanțe atît de mari. îneît 
să nrovoace b întorsătură de 
180° a sentimentelor calde, 
pe care acești băieți le-an 
recoltat într-o fulmiuanlă ca
rieră fotbalistică ? Ar fi pă
cat dacă tinerii talențați.
abia lansați pe orbita recu
noașterii mondiale și-ar
pierde prematur dragostea si 
stima atâtor sute de mii de 
oameni care i-au urmărit, cu 
„sufletul la gură". în evo
luția de la Guadalajara. 
Aceste sute de mii de admi
ratori au crezut în ei si 
considerat „ambasadorii" cei 
mai autentici ai sportului ro
mânesc'

A persevera pe drumul 
greșit din ultimele săptămini 
ar însemna o pierdere prea 
mare și pentru acești tineri 
și pentru prestigiul fotbalu
lui nostru.

ATENTIE DINU 1 ATEN
ȚIE DUMITRACHE. LUPES- 
CU, DUMITRU, TĂTARU, 
DEMBROVSCHI !

Cît nu este încă prea târ
ziu 1

Altfel, echipei noastre nu 
i se va mai putea spune: 
„Admirable Roumanie".

Virgil ECONOMU

10. Metalurgistul Cugir — Me
talul Hd. 1

11. Vagonul — Olimpia Oradea 1
12. Olimpia S.M. — Minerul B.M. 1
13. Electroputere Cv. — Metalul

Tîrgoviște 1

Fond de premii : 138 049 lei .
—■ Meciul II fiind anulat, con

form regulamentului toate va
riantele primesc pronostic exact.

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel :

In Capitală : începînd de 'a 31 
iulie la 9 septembrie 197="

In țară : de la 4 august la 9 
septembrie 1970.



ECOURI DUPĂ ÎNTRECERILE ATLEȚILOR
SOVIETICI ȘI AMERICANI

DE OBIECTIVELE OLIMPICE ?

Echipajul de caiac 4 al Norvegiei — campion olimpic (1000 m) și european (10 000 m) 
Foto : A. NEAGU

• R. Boston s-a decis să revină

CAIAC-CANOE
CAMPIONATELE MONDIALE- DOMINATE

Aflată acum ‘’la cea de a 
VIII-a ediție, competiția care 
întrunește de- fiecare dată la 
startul probelor întreaga eli
tă mondială a caiacului și 
canoei și-a clștigat poziții so
lide și binemeritate recunoaș
teri pentru aportul adus Ia 
creșterea performanțelor, la 
tot mai larga răspîndire în 
lume a acestui sport bărbă
tesc, dinamic, de o frumuse
țe deosebită, din păcate încă 
prea puțin cunoscută.

Participînd la campionate
le mondiale, oricare echipă, 
oricare sportiv vizează, îna
inte de toate, cucerirea unor 
locuri cit mai bune în cla
samentele celor 16 finale, 
sau — pe măsura valorii — 
titlurile și 
petiției care, de 
îi desemnează 
buni caiaciști și 
lume.

Ultimele ediții 
cu întrecerile disputate 
Jajce. în 1963 
țiat însă și alte preocupări, 
năzuințe, „planuri*, fie ale 
sportivilor, fie — mai ales— 
ale antrenorilor și conducăto
rilor de echipe. în esență, a 
început să se manifeste un 
interes aproape general față 
de evoluția diferitelor echi
paje la jumătatea (sau chiar 
mai puțin) a ciclurilor de 
pregătire pentru Jocurile O- 
limpice.

Aceasta cu toate că — pre
cizarea se impune — în pro
gramul J. O. sînt prevăzute 
doar 7 probe I Dacă avem, 
însă, în vedere marea im
portanță — și popularitatea 
— pe care au căpătat-o (de 
fapt, mai corect spus, au 
cîștigat-o...) Jocurile Olimpi
ce, considerate în ultimul de-

medaliile com- 
fiecare dată, 
pe cei mai 
canoiști din

— începînd 
Ia 

au eviden-

ceniu, în special, drept cele 
mai concludente verificări 
ale valorilor sportive națio
nale, lucrurile încep să se 
explice.

Cum spuneam, la Jajce — 
poate chiar mai înainte 
(Praga, 1958), în carnetele 

specialiștilor au început să 
fie subliniate rezultatele obți- 
te de propriile echipaje, dar 
și de către adversari, în pro
bele olimpice. Era pentru ei 
un indiciu, mai mult chiar 
— un criteriu de apreciere 
a șanselor pentru viitoarele 
competiții olimpice de la Al
bano, Sagami, Xochimilco.

Cu vremea, preocupările în 
această direcție ș-au extins, 
mai ales in fondul lor. Spe
cialiștii au înțeles că a face 
„inventarul" rezultatelor și 
a-1 interpreta apoi (fără a 
avea, însă, prea multe posi
bilități de remediere) este 
prea puțin. Și atunci au pre
gătit rezultatele în probele 
olimpice ale campionatelor 
mondiale.

Niciodată atît de mult și 
atît de evident ca pentru a- 
ceastă apropiată ediție a CM.

Poate că. din scopuri tac
tice, nu întotdeauna inten
țiile sînt mărturisite, mai a- 
les _ ziariștilor. Marile regate 
internaționale ale sezonului 
au confirmat însă tendința 
aproape generală a echipa
jelor înscrise la campionate
le mondiale de a acorda un 
plus de atenție și interes re
prezentării în probele olim
pice.

Urmărind lista înscrierilor, 
alcătuirea echipajelor șl re
zultatele de pe foile de ar
bitraj ale regatelor interna
ționale de la Devize, Deven
ter, Bochum, Bydgoszcz etc.,

'■’«.... . Ui p.r<ir

TINERII LUPTĂTORI IȘI CONTINUA
PROGRAMUL COMPETIȚIONAL
Pe agenda luptelor figu

rează noi competiții în care 
sînt angajați tinerii sportivi

Cicliști români

pe velodromul

de la Sofia
La Sofia s-a desfășurat un 

concurs internațional de ci
clism pe velodrom. în proba 
de 1000 m cu start 
loc sportivul român 
s-a clasat pe locul 
1:11,6. Victoria a 
sportivului bulgar Anghelov 
cu 1:09,l. în proba de 4000 
m pe echipe, formația Bul
gariei a realizat 4:34,3 ocu- 
pînd locul I, iar echipa Ro
mâniei s-a clasat a treia cu 
4:51,9.

care se pregătesc în vederea 
campionatelor europene din 
Suedia. Luni, la Pitești, se 
vor întîlni formațiile de gre- 
co-romane (juniori) ale Ro
mâniei și ’ Ungariei, iar marți 
la Cîmpulung cele ale Ro
mâniei și Iugoslaviei.

La 30 iulie selecționata de 
juniori (greco-romane) plea

că în Polonia unde va sus
ține două meciuri Iar cea de 
libere în Bulgaria.

rezultă limpede că pe pista 
de la Bagswaerd se va da 
nu numai iupta pentru titlu
rile mondiale, ci și o dispu
tă neoficială care, fără în
doială, ne va edifica asupra 
șanselor și perspectivelor, 
sportivilor respectivi pentru 
Jocurile Olimpice de la Miln- 
chen.

Mai multe țări cu echipe 
sau echipaje puternice, de 
valoare autentică — R. D. 
Germană, Ungaria, R. F. a 
Germaniei, Suedia, Norvegia, 
mai mult ca sigur Uniunea 
Sovietică (ai cărei sportivi 
s-au pregătit doar pe apele 
lacului Himki) — au arătat 
o clară orientare spre pre
gătirea pentru probele o- 
limpice. Fenomenul este re
marcabil șj în cazul echipe
lor aflate în prezent în plin 
proces de întinerire (Unga
ria).

Nu este desigur, un secret 
nici faptul că și specialiștii 
români privesc cu un plus 
de atenție spre echipajele 
care vor lua startul în pro
bele olimpice, că multa din 
pregătirile efectuate pînă 
acum vizează —• în perspecti
vă — și obiective olimpice.

Să fie, oare, această a 
vili-a ediție a campionate
lor mondiale dominată — 
prin interes, sperăm și prin 
valoare — de probele olim
pice 7

Sînt multe motivele care 
justifică un astfel de pronos
tic.

Ceea ce nu înseamnă, cî- 
tuși de puțin, că celelalte 
probe vor pierde ceva din 
importanța lor, că învingă
torul — oricare ar fi între
cerea la startul căreia s-a 
aliniat — nu va tră! din plin 
clipa izbînzii sportive în a- 
rena mondială.

Mai ales fă — cine șție —r 
poate in cele din urmă re
gulamentul olimpic al între
cerilor de caiac-canoe va pri
mi corectivele necesare...

Oricum, campionatele mon
diale de la Copenhaga vor fi 
și o foarte importantă con
fruntare preolimpică.

.MOSCOVA, 26. — Comen- 
tînd meciul de atletism din
tre echipele S.U.A. și U.RS.S. 
(meci disputat la Leningrad 
și cîștigat de gazde), cores
pondentul agenției France 
Prasse subliniază succesul 
deplin al sportivilor sovietici, 
precum și unele rezultate ne
așteptate cum a fost victoria 
americanilor la 10 000 m, să
ritură în lungime, și întiieta- 
tea atieților sovietici în pro
bele de semifond (800 și 1 500 
m). Cîștigtod 12 din cele 22 
de probe masculine, atleții 
sovietici și-au adjudecat vic
toria cu 622—114 puncte, în 
vreme ce aitletele sovietice 
cu 7 victorii au obținut o vic
torie și mai netă 78—59 
puncte.

Dar americanii nu par des
curajați prea mult de aceste 
rezultate. După meci, antre
norul Leroy Walker a decla
rat : „nu trebuie să judecați 
atletismul nostru numai prin 
prisma evoluției din meciul 
de la Leningrad. Pentru noi 
acest meci a fost un concurs 
de control și de pregătire in 
vederea Jocurilor Olimpice 
de la Miinchen. Echipa este 
formată din elemente tinere

a căror valoare se poate tra
duce în recorduri Ja ora celei 
mai importante competiții — 
Olimpiada".

★
Fostul recordman mon

dial la săritura in lungime 
Ralph Boston, care s-a re
tras din activitatea compe- 
tițională după J.O. din Me
xic (1968) a hotărît să re
vină în lumea sportului. 
Boston, prezent ca reporr

pe stadion
ter la meciul U.R.S.S.
S.U.A. de la Leningrad a 
declarat unui corespondent 
al agenției AFP că a și în
ceput antrenamentul, reușind 
sărituri în jurul a 7,70 m. 
M-atn gîndit mult la ceea 
ce fac — a spus Boston — 
cele mai mari satisfacții 
le-am cunoscut pe stadion în 
timpul concursurilor șl am 
hotărît să reiau activitatea 
competițională“.

AUSTRALIENII LAUREAȚI IN JOCURILE 
SPORTIVE ALE COMMONWEALTH-ului

de pe 
Leitner 
III cu 
revenit

LUPTĂTORII CANADIENI 
VICTORIOȘI LA PLOIEȘTI

Pe stadionul din Ploiești a 
avut loc întîlnirea amicală 
de lupte libere dintre junio
rii clubului Petrolul și Ed
monton 
oaspeți 
4>/2.

FI. ALBU-coresp.

CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1)

pierzlnd orioe posibilitate de 
a urca pe podium. Ih evolu
ția Liei Ceampelea a apărut 
astfel un nou „punct critic", 
porte care sperăm că va ști 
să treacă cu succes. Medaliile 
de aut cucerite de Ceampelea 
Ja paralele și bimă, în urma 
unor execuții mult apreciate 
de specialiști, o pot stimula 
pe campioana noastră într-o 
temeinică pregătire psihică în 
vederea viitoarelor confrun

tări.
Rezultate finale pe aparate. FE

MININ, sărituri : Anastasia Mito- 
va 13,750, Rodlca Apăteanu 13.725, 
Mala Blagoleva 18,675, Elena 
Ceampelea 18,650, Elena Kirova 
18.575, Alina Goreac 18,525 : pa
ralele : Elena Ceampelea.. 19.050, 
Olga Ștefan șl Ellsabeta Turcu 
3 8,850, Rodlca ApAteanu 17,075. A- 
Una Goreac 17,575. Anastasia Ml- 
tova 16.400 : btrnă : Elepa Ceam
pelea 18.750, Ellsabeta Turcu. 18,625. 
Anastasia . Mltova 18,tS,0, Paula 
Ioan 18.300, Rodlca Apăteanu 
3 8,275. Elena Klrova 18,200 : 
Anastasia Mltova 18,975. 
loan 18,950, __1_ .. 
Rodlca.. ApAteanu 18,723. 
Ceampelea -18,050, 
17,800. MASCULIN, 
haluc 18,950, C... ;

Kondev 18,450,

sol : 
Paula 

Alina Goreac 18,745, 
"7", Elena 

H'ena Klrova 
vuixs, sol.: P. (M1- 
Gh. Păunescu 18,725, 

I. Kondev 18,450, Gh, Todorov 
18.425, St. Zolev șl A. Kisel 18,325; 
cal cu minere : Păunescu 18,975, 
Zolev 18,825, Mihaiuc șl Gheor
ghiu 18,750, Sostaricl 18,509, Ra- 
dev 17,625: inele : Mihaiuc 18,925, 
Zolev 18,600, Kondev 18,425, Grecu 
18,325, Graboskl 18,100, ■ ■ ■ -
17,975 ; sărituri : Mihaiuc 
Todorov 18,709. Gheorghiu 
Păunescu 18,525. Achlm 
Grecu 18,450 : paralele : 
18,825 ‘ ' -------
18.675; 
18.175.
Zolev 
nescu 
18,275.

La 
dirza 
echipă a țării noastre și se
lecționata secundă a Bulga
riei a oferit publicului avid 
de frumos numeroase exer-

Achlm 
18,750, 
18,550, 
18,500, 
Grecii 

Păunescu

18,525.
18,450 : 
Achlm 18,700,

’Mihaiuc 18.550, Gheorghiu 
Kondev 17.100 ; bară fixă: 
19,00. Mihaiuc 18,875, Pău- 

18,650. Kondev 18,325, Grecu 
Achlm 17,750.

gimnastică modernă, 
întrecere dintre prima

Meci de decatlon 
R. F. G. * România

MUNCHEN, 26. (Agerpres). 
— în meciul de decatlon 
care se desfășoară la Ebens
feld, echipa secundă a R. F. 
a Germaniei conduce cu 
19 085—18 777 puncte în fața 
echipei României. La indivi
dual pe primul loc se află 
Grube (R.F.GJ, urmat de 
românii Jurcă șl Șepci. Cele 
mai bune performanțe din 
prima zi au fost realizate 
de -Turcă — *7,76 m la lun
gime și Șepci 2.03 m la înăl
țime.

EDINBURG 26 (Agerpres). 
La Edinburg s-au încheiat 
jocurile sportive ale Com- 
monwealth-ului. Cele mai 
multe medalii de aur (36) 
Ie-a cîștigat Australia, ur
mată de Anglia (27), Canada 
(18), Scoția (6), Kenya și In
dia (cîte 5) etc.

în ultima zi de întreceri, 
atletul scoțian Ian Stewart 
a stabilit un nou 
ropean în proba 
plat cu timpul 
(vechiul record 
vest ■ germanului 
Narpoth cu 13:24,8). Alte re
zultate din concursul atletic : 
triplusalt — Filiph May 
(Australia) 16,72 m; 800 m 
plat femei — Rosemary 
Sterling (Scoția) 2:06,2 ; șta
feta 4x400 m bărbați — 
Kenya 3:03,6; ștafeta 4x100 
m femei —• Australia 44,1 ; 
5000 m plat — 1. Stewart 
(Scoția) — 13:22,8; 2. Mc. 
Cafferty (Scoția) 13:23,4; 3. 
Keino (Kenya) 13:27,6. Aus
tralianul Ron Clarke a ocu
pat locul 5 cu timpul de 
13:32,4. La 4x100 in bărbați 
a ciștlgat Jamaica cu 30,4.

La haltere primul.. toc la 
categ. supergrea a fost o 
cipat de australianul Rigby 
cu 500 kg la totalul celor 
trei stiluri. în concursul ci-

clist, proba de urmărire in
dividuală (4000 m) a revenit 
englezului Hallam în 5:01,41. 
Proba ciclistă 
cîștigată de 
Biddle (Noua 
nometrat pe 
timpul de 4 h 38:58,0.

de fond a fost 
rutierul Bruce 
Zeelandă) cro- 
102 mile

record eu- 
de 5 000 m 
de 13:22,8 

aparținea 
Harald

Corespondentă specială pentru SPORTUL

ILONA GUSENBAUER ARE
EMOȚII, DAR ȘI SPERANȚE

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE A CIȘTIGAT 
C. E. UNIVERSITAR DE FOTBAL

Ieșită din cursa pentru pri
mul loc, reprezentativa noas
tră studențească de fotbal s-a 
prezentat la meciul cu Fran
ța, conștient sau nu, cu in
teresul și voința cvborite sub 
zero. Jocul a debutat oare
cum normal, superioritatea 
fotbaliștilor români părea iz
bitoare, Barbu a înscris un 
gol în min. 13, după oare se 
prevedea un scor final catas
trofal pentru francezi. Dar, 
acești debutant), care n-au 
contestat nici o clipă că ne 
sînt inferiori, s-au bătut cit 
au putut pentru fiecare ba-

Ion, arunci rid treptat echipa 
noastră irutr-o stare de con
fuzie din care n-avea să mai 
iasă. Ne-a învins un jucător 
pe nume Redon, anul acesta 
junior în echipa Franței, un 
tînăr care nu s-a decis încă 

atletism și 
ciad 

în 
vic-
pen-

între fotbaâ și
f.aoe cînd un aport 
celălalt. El a
min. 17 șj a înscris golul 
toriei in min. 39. Deci, 
tru locurile 3—4 : Franța — 
România 2—1 (2—1).

în f-i-nala C.E. universitar : 
U.RBJS. Spania 2—1.

Ilona Gusenbauer, regina 
neinooranată a atletismului 
austriac, așteaptă emoționată, 
dar plină de încredere prima 
ei evoluție pe un stadion din 
România. Emoțiile sînt firești 
dacă ținem seama că pe pista 
.de plastic a stadionului bucu- 
reștean vor fi reunite, în fața 
aceleiași ștachete, cîteva sări
toare de prim rang din Euro
pa. Este vorba de recordmane 
le, din aoest an, ale Uniunii 
Sovietice (Antonina Lazareva) 
și Cehoslovaciei (Milena Hub- 
nerova), ca și de vedetele ac
tuale ale României (Cornelia 
'Popescu) și Poloniei (Danuta 
Konowska). Este mai mult ca 
sigur, deci, că pentru a putea 
obține victoria oricare dintre 
aceste atlete (noi sperăm to
tuși ca aceasta să fie Ilona !) 
trebuie să treacă cel puțin 
1,85 m !

In afara Honei Gusenbauer, 
din lotul Austriei mai face 
parte și Maria Sykora, cam
pioană europeană „indoor" 
la 000 m la întrecerile 
desfășurate în capitala Aus
triei. I-a București, ea va 
lila startul în proba de 
400 m. Dar iată echipa selec-

ționată de federația austriacă 
de specialitate : 100 m : Bri
gitte Ortner 11,7; 200 m: Hel
ga Kapfer 24,6 ; 400 m Maria 
Sykora 54,1 ; 800
Brandnegger 2:17,8 ; 
Monika Bouchal 4:46,9 ; 
nig : Christa 
4x100 
Christa 
Kren;

. Massing,
___ __

Hannah’kleinpeter 6,25 ; înăl
țime : Ilona Gusenbauer 1,85; 
greutate. : Erika Hofer 13,43; 
disc : Gitta Signorettj_ 48,88 ; 
suliță

Evident, 
discutabila 
București, 
triece nu 
ca echipa 
pentru finala de la Budapesta. 
Aceasta nu înseamnă insă că 
ele vor veni in România ca... 
turiste și că nu vor face tor 
tul pentru a obține rezultate 
cit mai bune la fiecare probă 
in parte, străduindu-se pentru 
a realiza și noi reoorduri.

m : Sissy 
1500 m :

100
Knlippel 14,6 ; 

m : Ortner, Kapfer, 
Kepplinger,. Erika. 

4x400 m: Gorlind® 
_____ Sonja Thermotir, 

KeppUnger, Sykora; lupgtme:

Gitta . „ .
Inge Reiger 49,88.

dată fiind tăria in- 
a semifinalei de la 
tinerele atlete aus- 
pot emite veleități 
Joc să se califice

Kurt HALLER
Viena, iulie 26

egalat

(Canada). Sportivii 
au clștigat cu 57z—

10 000 m 
(România) 
garduri -

Dan GARLEȘTEANU

PRIMELE STARTURI IN BALCANIADA 
ATLEȚILOR JUNIORI

Echipa feminină a României se detașează
ATENA, 26 (Agerpres). — 

în prima zi a jocurilor atle
tice balcanice pentru juniori 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate: masculin : 400 m 

•— Ghedeon (România) 47,7, 
marș — Anghel 
46:32,6 ; 400 m
Morfis (Grecia)

cițil de înaltă măiestrie Vic
toria Vilcu, prin tehnică șl 
expresivitate, Sabina Șerbă- 
nescu, prin finețe și lirism, 
precum și sportivele bulgare 
Greta Ganeva și Asia Cirșe- 
va au oferit momente de ade
vărată incintare artistică. Iată 
primele clasate : exercițiu li
ber ales fără obiec» ; Victoria 
Vilcu 9,70 — campioană bal
canică, Sabina Șerbănescu și 
Greta Ganeeva 9,55, Asia Cîr- 
șeva 9,40, Ludmila Petrova 

9,35, Maria Preda 9,30, exereb 
țiu liber ales cu cere ; V, Vil
cu șl Greta Ganeeva
(campioane balcanice), L. Pe
trova 9,45, S. Șerbănescu și 
A. Cirșeva 9,35, Maria Preda 
9,05, exercițiu . liber ales cu 
coardă: Ganeeva 9,75, Vilcu 
9,70, Cirșeva 9,55, Preda și 
Petrova 9,40, Șerbănescu 9,30; 
individual corfipus s Victpria 

Vilcu 28,90'. (campioană balca
nică), Ganeeva 28,80, Cirșeva 
28,30, Șerbănescu șl Petrova 
28,20, Predă 27,75.

9,50

DIN NOD
ZAGREB 26 (prin, telefon). 

în penultima zi a campio
natului balcanic de baschet 
rezervat echipelor de juniori, 
caro se desfășoară la Rije
ka, echipa Greciei a Întrecut 
f jrmația Turciei cu scorul de 
82—65 (40—22), rămînind în 
continuare singura reprezen
tativă neînvinsă în această 
competiție.

Cuba sportivă reprezintă o realitate, fie că este vorba de 
atletism, box, base-ball sau scrimă. Mușchetarii cubanezi se 
afirmă tot mai stăruitor în arena internațională. Floretista 
Tack-Fang, pe care o vedeți in imaginea de mai sus, a fost 
una din revelațiile C. M, de tineret de la Genova, iar acum 
face parte din prima echipă a țării, împreună cu Maria Ro- 
driffuez, semifinalistă ta mondialele de seniori disputată anui 
trecut la Havana Foto : PRENSA LATINA

REMARCABIL SUCCES AL CANOTOARELOR

PATRU VICTORII ROMANEȘTI
LA „REGATA B0SBAAN“

O comportare meritorie au 
avut canotoarele românce la Am- 
eterdam, tn „Regata Bosbaan" 
care a întrunit sportive renu
mite din 9 țări (au lipsit de la 
sta-rt doar puternicele 
dlo R. D. Germană), 
remarcabil succes l-a 
echipajul nostru de 4 -ț-1 vtsle 
(Voință — Dlnamo — U.T.A.),
care — lr> componența Ioana 
Tudoran, Mltana Botez, Ellsa- 
beta Lazăr, neana Nemeth + 
ștefanla Borisov — a clștigat 
attt cursa de slmbătă rit șl pe 
cea de duminică (cu record al 
pistei) l

scMTlste 
Cel mal 

' obținut

Formația României a fă
cut din nou o partidă slabă, 
fiind întrecută de echipa se
cundă a Iugoslaviei cu sco
rul de 72—62 (33—38). în 
sfîrșit, în ultima 
Iugoslavia a învins Bulgaria 
cu scorul de 95—66 (40—22), 
Jucătorii români vor întîlni 
în ultimul lor meci pe bas- 
chetbaliștii bulgari.

partidă,

Alte două prețioase victorii 
le-au realizat echipajele Clubu
lui nautic universitar București, 
slmbătă, la ( + 1 rame (Doina 
Bărdaș, Maria Slngeorzan, . Elena 
Necula, Teodora Untaru -t- " 
rlana Naldln) șl duminică 
8 + 1 (Bălașa, Slngeorzan, 
daș, Crețu, Untaru, Necula, 
temlr, Uncaru 4- Naldln). 
r " J— ■’ 
cipat.

Iată 
cele două 
ZIUA I 4 
(Voința — 
3:24,71, 2.
R a t ze b u 
da (RIc) 
(Ondine) 3:32,93 ; 4 4-1 nune 1. 
riomânlă ..............
U.R.S.S. (Jalglrls Vilnius) 3:37.31, 

R.F.G. ~ -....................
Olanda 

84.1 
3:11,04... 
3:28,06 ; 
3:52,14, 
3:52,95 ; 
Verdun 
3:46,95 ; 
vlsle 1. 
3:22,55, 
rame 1. 
mânia (C.N.U. 
1. România 3:09,72, .
3:12,20, 3. Olanda (ArgO) 3:15,03 : 
simplu 1. Jlllgaldlte ’

2.
5.

Ma
la 

Băr- 
Can- 

In 
proba de 2 vtsle nu am parti-

rezultatele înregistrate în 
rînduri de finale :

4- 1 vișle 1. România 
Dinamo — U.T.A.)

R.F.G. (Siemens — 
rg) 3:26,57, i. Olan- 
3:28,97, 4. Olanda

(C.N.U.) 3:34,75, 2.

Tiparul i 1, P, ..Informația^ «ir, Srwoîtss a?s 8S—S5, RUM»»'!""

3.
4.

(Te g e 1)
(Apopol) 

U.R.S.S. 
România 

simplu 1. Gyas
2. Jlllgaldlte 
t vlsle 1. Franța (C. N

— Camu, Barnier) 
ZIUA A II-A 4 + 1 

România 3:18,06, 2. r.F.g.
3. Olanda 3:26,96 ; »+ 1
U.R.S.S. 3:30,09... 4. Ro

ii) 3:41,38: 8-1-1
2. U.R.S.S.

1.
4.

3:39,63, 
3:45,99 ; 

(Jalgins) 
(C.N.U.5 
(Olanda) 

(U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)
Jessamy (Anglia)

Crista Cloos (Româ-
Constant (S.U.A.)

3:44,86, 
3:43,75... 
nla) 4:03,56, 6.
4:10,24 ; 2 vtsle 1. Franța. !

ON RALIU ORIGINAL
Citeva zeci de tineri din Fran

ța, Elveția, Austria, Anglia, Ma
roc, Iran vot lua startul la 1 
august în raliul automobilistic 
Paris — Kabul — Paris, organi
zat de firma ,tCitroen“ în co
laborare cu Secretariatul de Stat 
pentru problemele tineretului șl 
sportului din Franța.

Acest raliu inedit cuprinde în 
afara străbaterii traseului șl alte 
probe : o fotografie sugerînd ca
racteristicile celor trei țărj din 
Orientul mijlociu (Turcia, Iran, 
Afganistan) și un reportaj de că
lătorie de !5 pagini (sau o bandă 
de magnetofon de 5 minute).

Sosirea la Paris este prevăzută 
pentru data de 29 august.

FINALA ROSEWALL
LA CINCINNATI

Cuplul Tiriac — Năstase s-a

NEW YORK, 26. 
pres). — „Western 
championships", turneul 
ternațional de la Cincinnati 
pare a fi pentru tenismanii 
români Iile Năstase. șl Ion 
Tiriac o pildă, repetare a 
celui de săptămîna trecută, 
de la Washington, Eliminați 
în proba de simplu jucătorii, 
români s-au calificat în fi
nala celei de dublu, Invin- 
gînd în semifinale cu 6—4, 
6—3 cuplul american Stan 
Smith — Clark Graebner.

(Ager- 
tennis 

in-

RICHEY

calificat in finala de dublu

Cealaltă finalistă 
chea sud-africană 
McMillan, care 
cu 6—4, 7—5 cuplul Osbome- 
Mc Manus.

în semifinalele probei de 
simplu bărbați australianul 
Ken Rosewall l-a învins cu 
6—0, 6—3 pe Iiie Năstase, în 
timp ce americanul Clift 
Richey l-a întrecut cu 6—0, 
4—6, 6—2, pe cehoslovacul
Jan Kodes.

este pere- 
Hewitt- 

a eliminat

47,88 m ; lun- 
(Iugoslavia) 

4x100 m — 
feminin : 

— Satmari 
100 m plat 
(Iugoslavia) 

—: Andrei

54,2 ; prăjină — Tongas 
(Grecia) 4,80 m ; 1 500 ra — 
Antonov (Bulgaria) 3:51,5; 
ciocan — Manolov (Bulga
ria) 62,58 m ; disc — Maran- 
gos (Grecia)
gime — Stiekici
7,57 m ; ștafetă 
România 41,3 ;
100 m garduri 
(România) 14,2 ;

— Pavlicici 
12,2; 1 500 m
(România) 4:33,0; lungime-— 
Boca (România) 6,02 m ; 400 
m — Zlateva (Bulgaria) 54,9; 
ștafeta 4x100 m — România 
47,4. în concursul feminin 
conduce detașat echipa Ro
mâniei,

Barbara Hoffmeister
2:27,8 la 200 m spate

VIENA, 26. — Înotătorii
din R.D, Germană au domi
nat categoric întrecerile pri
mei reuniuni din cadrul 
„Marelui premiu al națiu
nilor" ce se desfășoară la 
Viena, cîștigînd 7 din cele 
11 probe desfășurate. Una 
dintre cele mai bune perfor
manțe ale zilei a fost obți
nută de Barbara Hoffmeis
ter cu 2:27,8 (record al R.D. 
Germane) la 200 m spate, 
la 0,2 sec. de recordul euro
pean. Roland Matthes a ciș- 
tigat clar dubla întrecere cu 
americanul Gary Hall, rea- 
lizînd 2:09,3 la 200 m spate 
(față de 2:10,1) și 2:16.3 la 
200 m mixt (față de 2:17,1),. 
Alte rezultate : J. Kinsella 
(S.U.A.) 4:12,1 — 400 m li-’ 
ber; Gabrielle Wetzko. 
(R.D.G.) 61,2 — 100 m liber; 
B. Job (S.U.A.) 68,3 — 100 
m bras ; Helga Lindner 
(R.D.G.) 2:22.9 — 200 m del
fin.

TELEX • T ELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Camplonatul mondial feminin de 
pilotaj de înaltă școalA, desfășu
rat !n Anglia pe aerodromul 
Hullavington, a fost ciștlgat de 
aviatoarea sovietică Svetlana Sa- 
vițkaia (18 ani). Pe locul doi s-a 
clasat Zinaida Lizunova (U.R.S.S.). 
iar locul trei a fost ocup"t de 
americana Mary Gaffonay.

TenismanuJ olandez Tom Okker 
a ciștlgat turneul de la Leicester 
(Anglia), tnvlngind 
6—1. 10—8 pe P.oger

în finală cu 
Taylor.

turneul ln-După io runde, In 
ternațlonal de șah de la Amster
dam conduc marii maeștri so
vietic! Spasski fi Polugaevskl cu

cîte 8 puncte flecare. Pe locul 
trei la o jumătate de punct 
află Uhlmann (R.D.G,). In run
da a 10-a Spasski a ciștlgat la 
Langeveg, Polugaevskl a remizat 
cu Clrlcl, Iar Uhlmann l-a 
vlns pe Csom.

se

In-

Disputat .a Pretoria, meciul 
ternațional de rugby dintre 
chlpele Noii Zeelande șl Republi
cii Sud-AIricane s-a încheiat eu 
scorul de 17—6 (12—0) In favoa
rea gazdelor.

In- 
e-

Derbyiil de galop de la Ascot (An
glia) a fost ciștlgat anul acesta de 
calul Nljinskl condus de celebrul 
jocheu Lester Piggott Pe locul a a

sosit Blakeney, Iar pe 
calul francez

locul 1
Crepellana.

de tenis „turneul 
care se desfășoară 

l-a 
.7—0, 
dls- 

6—3.

In competiția 
campionilor”, 
la Baastad (Suedia), Ashe 
învins pe suedezul Zaahr eu 
6—3. 6—2, 6—4. Iar Crealy a 
pus de Mulligan cu 5—7, 
13—11, 7—5.

Etapa a 
Poloniei 
156 km) 
lonez Z. 
care continuă să conducă șl 
clasamentul general, urmat 
30 sec. de compatriotul său 
Wozniak.

4-a a Turului ciclist st 
(Limanow — Oswiecin, 
a revenit rutierului po- 
Cechowski In 3h 40,4.5, 

tn 
la 
J.


