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CU ATLETELE SI ATLETII
» 9

ROMÂNI ÎNAINTEA
te

MARILOR ÎNTRECERI
pînă la Poiana

,1 DINAMOVIADA DE BOX
A

ZECE ROAAÂNI IN SEMIFINALE
Cuțov și Alexe și-au con

%

7

Un drum 
este întotdeauna plăcut chiar 
și pentru un brașovean, dar 
el devine de-a dreptul ten
tant, interesant, cînd urmă
rește să surprindă prezențe 
inedite.

Așa că am fost bucuros 
să-i văd la lucru, sau în cli
pele de odihnă, pe atleții și 
atletele noastre pe clare îi 
mai despart numai 2 zile de 
semifinalele pupei, Eurppelil 
de la Zurich (băieți) și 3 zile 
de semifinalele 
rești (fete).

Știam unde 
caut, la stadion, 
era precisă am 
mai ocolită pentru a arunca 
o privire și peste lotul bas- 
chetbaliștilor 
sute de mingi în 
terenului bituminizat; 
a întredeschide 
unde halterofilii 
Petrescu făceau 
înăbușit podeaua 
antrenament, sau 
număra golurile pe care Ion 
Tiron, sau Mihaî Zografli le 
marcau în plasa tinerilor 
portari hocheiști de pe plan- 
șeul de beton al stadiomilui 
de iarnă.

în final tot am ajuns unde

de la Bucu-

trebuie să-l 
Și deși tinta 
ales o cale

care îngropau 
mingi în coșurile 

pentru 
sălii 

Ștefan 
geamă 

de

ușa
lui 
să

sălii
pentau a

Mihai BIRA

(Continuare in pag. a <-a)

Duminică 2 august, stadionul Republicii din Capitală va găzdui întrecerile unei 
grupe semifinale din cadrul „Cupei Europei" la atletism care vor aduce la start selecțio
nate (cu cîtc o concurentă) din Austria, Cehoslovacia. Elveția. Italia, Polonia, U.R.S.S. 
și România. Primele două formații clasate in această competiție se vor califica pentru 
finala cupei, programată la Budapesta in ziua de 22 august.

CITIȚI IN PAG. A IV-a

primul antrenament 
bucureștean al atletelor polo
neze. In stingă, recordmana 
pe 800 m, Danuta Wier- 
bowska.

Fotoi M. FELIX

firmat clasa

Surprinzător de buni:

Boboc, Ivan,. Morarii

A doua reuniune a celei 
de a Xl-a ediții a Dinamo- 
viadej de box a atras în pot
coava stadionului din șoseaua 
Ștefan cel Mare aproape 4009 
de iubitori ai acestui sport. 
Deși au stat în permanență 
sub amenințarea picăturilor 
de ploaie, spectatorii au avut 
satisfacția de a fi urmărit 
dispute interesante, dîrze, a- 
plaudînd cu căldură evolu
ția promițătoare a boxerilor 
dinamoviști români.

Primii combatanți au 
„semimuștele" Torgovțev 
namo U.R.S.S.) și Ștefan 
boc (Dinamo România), 
prima repriză sovieticul.

» Româncele — principale adversare ale echipei poloneze
• Squadra azzurra va căuta să evite ultimul loc „CUPA MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI" LA FOTBAL
Corespondență telefonică de la trimisul nostru special 

la C. M. de caiac-canoe, Dan GÎRLEȘTEANU

• Instantanee daneze Ora emoțiilor e departe și totuși... ♦ Amănunte despre adversari
• Cele mai populate starturi Ce-ar fi ca la Bagswaerd...

După o călătorie extrem 
de agreabilă, de cîteva ore, 
avionul cursă-specială, ple- 

din București, a ateri- 
t — după ritualul obiș

nuit — lin și spectaculos 
pe aeroportul din Copenha
ga, dînd călătorilor 
bri ai delegației 
care ne va reprezenta 
campionatele mondiale 
caiac-canoe, aceeași plăcu

tă senzație de teamă a., a- 
merizării în valurile înspu
mate.

în holul aerogării

— mem- 
sportive, 

la 
de

reîntilnire 
sportive 
să salute 
României, 
ziariști și

cu 
da

co r- 
și 

fo- 
o 

Vernescu

prietenoasă 
oficialitățile 

neze, venite 
dial echipa 
cu numeroșii 
toreporteri pentru care 
declarație a lui 
sau o fotografie a lui Pat- 
zaichin înseamnă, sigur, 
un subiect de pagina I.

★
Drumul continuă prin pi- 

toreștile așezări, cu căsuțe 
de week-end și grădini de 
flori, care despart Copenha- 

de liniștitul (pină

Bagswaerd. 
într-adevăr,

cum !) orășel 
Peisajul este, 
îneîntător în acest sfîrșit de 
iulie, dar — ca 
— după primele 
călătorie începe 
bească despre... 
și Vasile Roșea, 
miocenco

Ca in flecare an, și tn acest se
zon Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport va orga
niza interesantele partide fot
balistice dotate cu „Cupa Muni
cipiului București". Competiția, a- 
Junsă la a patra ediție, se va 
disputa in zilele de 22 și 23 au
gust, pe Stadionul Republicii. In 
urma tragerii la sorți, la care au 
participat delegații celor patru 
cluburi bucureștene, cu formații 
divizionare A. a fosț stabilit ur
mătorul program:
• 22 august, ora 18 : RAPID — 

STEAUA, ora 20 : DINAMO — 
PROGRESUL.
• 23 august, ora 18 : echipele 

învinse între ele : ora 20 : FOR 
MÂȚULE ÎNVINGĂTOARE IN
TRE ELE.

întotdeauna 
minute de 
să se vor- 
finale. Chiar 
Vasile Si- 

și ceilalți, mulți,

(Continuare în pag. a 3 a)

fost 
(Di- 
Bo- 

Iti ' 
a 

folosit foarte bine directa de 
stingă, ținîndu-1 la distanță 
pe român. în rundul, doi Bo
boc a încercat cîteva serii 
scturte care l-au incomodat 
pe Torgovțev. Ultimele trei 
minute au fost hotărîto^re. 
Boboc, bine sfătuit de antre
norul G. Fiîrâsz, a atacat cu 
serii scurte, de aproape, care 
și-au atins tinta. Arbitrii i-au 
acordat decizia de învingă
tor la puncte, cu 3—2,

La categoria muscă s-au în
tâlnit Zaporojeț (Dinamo 
U.R.S.S.) și Kisnemeth (Dozsa 
Ungaria), pugilistul sovietic

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a <«)

Arbitrul de box M
ia C. E

• Arbitrul A.I.B.Ă.».Mi
hai Voiculescu (Craiova), 
a fost desemnat de forul 
european al boxului să 
conducă meciuri la cam
pionatele continentale de 
tineret, de la Miskolc. .
• Clubul Dobrudia Toi- 

buhin (Bulgaria) a trimis

Șt. Boboc (stingă) pregătind un nou atac in meciul 
cu Torgovțev. Foto : THEO MACARSCHI

PROGRAMUL PRIMEI SEMIFINALE. AZI LA ORA 19
Cat. pană: V. Sokolov (Dinamo U.R.S.S.) — R. Be- 

ben (Gwardia Polonia), F. Kovăcs (Dozsa Ungaria) — I. 
Slajs (Ruda Hvezda Cehoslovacia) ; cat. semiușoară: N. 
Păpălău (Dinamo România) — A. Nikolaev (Dinamo 
U.R.S.S.), Altanchuiag (Aldar Mongolia) — I. Grzegor- 
zewski (Gwardia Polonia) ; cat. semimijlocie : B. Ne- 
rnecek (Ruda Hvezda Cehoslovacia) — A. Ovecikin (Di
namo U.R.S.S.), S. Csjef (Dozsa Ungaria) — Gh. Ene 
(Dinamo România); cat. mijlocie: P. Havlicek (Ruda 
Hvezda Cehoslovacia) — E. Hebel (Gwardia Polonia), 
A. Kudreasov (Dinamo U.R.S.S.) — I. Olteanu (Dinamo 
România) ; cat. semigrea : V. Babarîka (Dinamo U.R.S.S.) 
— M. Constantinescu (Dinamo România), K. Domack 
(Dynamo R.D.G.) — T. Watroba (Gvardia Polonia).

Gala va începe la ora 19, pe stadionul Dinamo (în caz 
de ploaie, în sală).

Voiculescu
de tineret

federației noastre de 
o scrisoare, în care 
exprirtiă s 
tru competența . 
vltatea dovedite de arbi
trii c. Gherasint și D. Do. 
breanu, cu prilejul parti
dei dintre echipele Do- 
brudja șl S. N. <

iSEARĂDE BOX..J
i

satrefăcțîâ "pefl- I 
ictența și obiect!-

fost o vreme — cei apro- 
piați ca leat de semnata
rei" 'atestor rînduri stnt 
gaia să confirme —cînd 
boxul era sportul nr. 1 
in țara noastră, privit prin 

prisma locului pe care îl ocupa în 
inimile spectatorilor, ale asistenței pe 
care o strîngea la fiecare sfîrsit de 
săptămînă, sub cerul Arenelor Roma
ne sau sub cupola Circului Sidoli. 
Și aceasta, înfr-un moment cînd pe 
firmamentul fotbalului începuseră să 
strălucească marile stele: Bindea, Bo- 
dola, Baratky, David, Albu, Sfera...

Popularitatea lui n-avea să scadă, 
de-a lungul anilor, deși alte sporturi 
și, mai ales, alte activități recreative, 
au captat interesul maselor. A cedat 
pasul doar în fața fotbalului, acest 
microb al timpurilor noastre, menfi- 
nîndu-si însă forța de seducție, con- 
tinuîna să cheme în jurul ringului mii 
de spectatori, emoționîndu-i și delec- 
tîndu-i în același timp, prin dimensiu
nile angajamentului fizic, dar și prin 
acele virtuți tehnice care aveau să-i 
aducă, de altfel, numele de „nobila 
artă".

Boxul a 
mulțimilor, 
avut unde 
dintr-o „potcoavă 
rea unui loc mai acătării, 
un spectator nu este mai puțin pre
tențios, din punct de vedere al con
fortului ce i se oferă, ca spectatorul 
galelor de box. El este dispus să ur
mărească în picioare, pe ploaie, lupta 
sportivă din ring, această luptă în 
care băieții noștri i-au adus atitea 
satisfacții, ureînd pe podiumul de o- 
noare al marilor întreceri, cucerind 
titluri și medalii olimpice, mondiale și 
europene.

Mă gîndeam la toate acestea, a- 
seară, în timp ce, împreună cu spec
tatorii ce înconjurau ringul de la „Di
namo", așteptam, sub un cer apăsă
tor, începerea celei de a doua gale 
din cadrul Dinamoviadei. Competiția, 
aflată la cea de a Xl-a ediție a ei, 
trăiește nu numai prin tradiția puter
nică ce s-a statornicit în acești ani, 
ci . și prin valoarea boxerilor ce se 
înfruntă sub luminile reflectoarelor. 
Dar, chiar dacă făgăduielile ei ar fi 
fost mult mai modeste, ea n-ar fi des
curajat publicul, nu l-ar fi determinat 
să stea în cumpănă, să se oprească, 
neîncrezător, la porțile 
Fiindcă, la box, nu 
„mari" 
dată se înfruntă, atît pe ringul Olim
piadei, cît și pe cel aproape necu
noscut din carrier, două voinți de fier, 
două ambiții înflăcărate, doi tineri 
ce doresc victoria, mai mult decît ori
ce pe lume.

Sport individual, boxul nu rămîne 
totuși un domeniu îngrădit, în care 
nu mai pătrunde nimeni, în afara ce
lor doi combatanți. Departe de ei, 
spectatorii, mai mult ca ia orice sport, 
sînt de fapt chiar lîngă inima lor, în- 
fierbîntînd-o, dîndu-i noi impulsuri. 
Urmărind partida dintre Ștefan Bo
boc și Ghenadie Torgovțev, ne-am 
întrebat, la finalul acelei electrizante 
reprize a treia, care avea să întoar
că soarta meciului, dacă micii pumni 
ai lui Boboc sau pumnii de jar ai 
publicului sînt cei care au . deschis 
drumul victoriei. Fiindcă publicul, _ a- 
lunci cînd, susținînd bătălia din ring, 
știe să respecte și legile sportivității, 
poate transforma orice meci într-o 
mare finală, poate crea acea am
bianță care înseamnă ea însăși o vic
torie. Si nu cea mai rf" y*ț:—x 
De fapt, de aici începe și victoria 
sportivă, cum a fost cea cucerită de 
curajosul Ștefan Boboc.

Jack BERARIU

J

I nr.

Oltenița, r |

BASCHETBALISTELE DIN CUBA VOR EVOLUA IN ROMÂNIA I
ICa în fiecare an, reprezentativa feminină de baschet a Cubei întreprinde un 

turneu prin mai multe țări europene. După cîteva .meciuri susținute în Ungaria, 
sportivele din țara prietenă sosesc în România, unde- vor lua parte la un mare' 

turneu internațional de baschet -ce se va disputa săptămîna viitoare. I
(c iac, la aceasta oră, fotbaliștii?'

I
6 AUGUST ® SPERANȚELE LUI CERNĂIANU • OZON (DIN NOU) LA

ceacum,

dintre ele.

(Continuare în pag. a 3-a)

că mă 
teamă.

gînduri ai 
plecării ? 
mărturisesc
o ușoară 
francez este bine

Remarcabilul succes al atleților juniori

în dorința de a furniza cititorilor noștri ultimele nou
tăți din lumea fotbalului, am solicitat corespondenților 
și colaboratorilor noștri veștile cele mai „calde" pe care 
le au în tolbă. Iată cîteva

• SCURT DIALOG ÎNAINTEA PLECĂRII LUI VOINEA • NOUL START

I

I
I
I
I
I
I

A

întrecerea Inter-

Iîn-

„REGATA SNA- 
lista participan-

în 
an- 

înde- 
2+1 
Cea-

națiuni 
a ob- 

deo- 
pentru 

partici-

Canoistul A. Butelchin, posibil „outsider" al dificilei 
proț>« de jon$.~

imaginea noastră cițiva atlefi juniori medaliați la mitingul balcanic de la Atena: Eleonora Monoranu, 
Zoltan Caspar, Erancisc Gedeon ș» Cornel Dima, Citiți in pag. a I+a «unanuu^a desf^urării întrecerilor

Puțini dintre spectatorii 
ultimei finale a „Cupei Ro
mâniei 
tre cei mai buni 
ai acestui 
VOINEA 
de fapt 
adio în 
nostru. După cum am a- 
nunțat mai tîrziu, atacan
tul echipei Steaua, împre
ună cu un alt fotbalist

știau că unul din- 
jucători 

meci. FLORIAN 
(Steaua), disputa 
partida sa de 
fața publicului

bucureștean. Ion Pîrcălab 
de la Dinamo București, 
va activa o perioadă de 
2 ani la clubul francez de 
primă ligă Nîmes Olym- 
pique.

L-am reintîlnit pe Voi- 
nea ieri, pe culoarele fe
derației. Venise pentru 
îndeplinirea ultimelor for
malități legate de pleca
rea sa.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

AL LUI F.C. ARGEȘ - LA 

RĂSCRUCE DE DRUMURI...
— Ce 

înaintea
— Vă 

încearcă 
Fotbalul 
cotat în Europa, iar echipa 
din Nimes se numără 
printre formațiile valoroa
se ale campionatului. 
Nu-mi ounosa coechipierii 
și nici adversarii. Nu-i 
ușor... Totuși, atît eu 
cit și Pîrcălab sîntein de
ciși să muncim enorm, 
pentru a dovedi că și fot-

b

balul românesc are cu 
să se laude.

— Te-ai pregătit măcar 
sufletește pentru acest, să 

. zicem, debut ?
— Nu numai sufletește. 

Chiar și practic. De pildă, 
iau lecții de limba fran-' 
ceză-..

— Cînd plecați ?
— în 2—3 zile trebuie 

să fim la Nîmes.
Deci, „drum bun“ celor

V. POMPILIU

altfel, numele de „nobila

rămas, deci, un sport al 
deși, pînă de curînd, n-a 
să le primească, trecînd 

în alta, în căuta- 
Dar, nici

stadionului, 
există meciuri 

și meciuri „mici". De fiecare

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Miine, la ora 9, se va da 
startul în î..i---------
națională de canotaj aca

demic — 
GOV“. Pe 
ților acestei competiții s-au 
înscris și schifiștii polonezi, 
numărul echipajelor re
prezentative ridieîndu-se, 
astfel, la cinci. Așadar, vor 
evolua pe apele Snagovului 
canotori din K. D. Germa
nă, U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Polonia și- România.

Concursul debutează cu 
întrecerile din serii. Favo
ritul probei de simplu este, 
firește Gerhard Krause (R. 

D. Germană), câștigătorul 
ultimei ediții a Regatei 
Griinau. în cursa de 8+1 
specialiștii acordă — una
nim — șanse celebrului e- 
chipaj S. C. Dynamo Berlin, 
învingător anul acesta in

trei mari regate : Moscova, 
Griinau și Lucerna, candi
dat — am adăuga noi — la 
primul loc la mondialele 
din Canada. Printre prota
goniștii întrecerilor se nu
mără, desigur, și. canotorii 
noștri, cu frumoase cărți 
de vizită, completate cu ul
timele victorii realizate 
diferite competiții de 
vergură. Este vorba, 
osebi, de echipajul 
(Ștefan Tudor, Petre __
pura + Ladislau Lavren- 

schi care, recent. Ia Rega
ta Lucerna (unde au fost 
reprezentate 23 de 
din trei continente) 
ținut o performanță 
sebită, cîștigînd — 
prima oară de cînd 
păm la'această mare com
petiție — locul 1. Dar, 
trecerile abia încep 1

I
I
I
I
I
I

ea însăși o vie- . 
puțin prețioasă. | 
onn «î victnrin ’

I
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O generație fără copii minune,
dar ca perspective mai mari

RALIUL DUNĂRII
0 CURSĂ CU NUMEROȘI FAVORIII

Peste 350 de co
pii între 7 și 12 
ani au urcat timp 
de patru zile pe 
blocstarturile pis
cinei din parcul

itDinamo pentru a-și disputa 
55 de titluri de campioni. Ci- 
jfra constituie un record în 
materie, dacă vom sublinia 
faptul că prezența acestora în 
competiție a fost condiționată 
de o serie de haremuri, și a- 
ce«t lucru merită a fi reți
nut. Este, dacă vreți, o ex
primare mai concretă a pro
ducțiilor centrelor de inițiere 
din ultimul an, organizate în 
cîteva orașe cu tradiție în 
materie de natație, ale căror 
elemente talentate îmbogă
țesc în fiecare sezon efective
le secțiilor de înot.

In același timp, evoluția 
superioară (față de anii tre- 
euți) a reprezentanților clu
burilor provinciale Petrolul 
Ploiești, Șc. Sp. Reșița, Crișul 
Oradea. Șc. Sp. Timișoara. Șc. 
Sp. Sibiu sau Dunărea Ga
lați, relevă întinderea ariei 
de dezvoltare a acestui sport 
și sporirea posibilităților de 
selecție pentru loturile repre
zentative, ai căror antrenori 
erau nevoiți într-un trecut nu 
prea îndepărtat să-și îndrep
te atenția doar asupra pisci
nelor bucureștene și a celor 
din alte două-trei orașe ale 
țării. Concurența — veritabil 
-motor al creșterii performan
țelor, începe să se facă tot 
«nai mult simțită, anunțînl 
de pe acum un logic salt ca
litativ într-o disciplină spor
tivă ’în care sîntem departe de 

■a străluci pe plan interna
țional.

Poate că mulți dintre cei 
ce urmăresc cu atenție acti
vitatea competițională din 
bazine au fost surprinși, de
sigur, că de data aceasta cro- 
nometrorii nu ne-au mai a- 
dus la cunoștință, ca în al ți 
ani, valuri veritabile de re
corduri. Este adevărat că în 
comparație cu ultimele gene
rații de copii, actuala „pro
ducție" nu a mai scos la i- 
veală copii minune, care să 
ne uimească prin performan
țele lor. In schimb, grupele 
au apărut mult mai omogene, 
prea puține fiind probele în 
care cîștigătorii puteau fi în
trezăriți înainte de start. Mai 
mult ca sigur Că majoritatea 
antrenorilor de copii, folosind 
experiența anilor anteriori și 
îndeosebi pe cea oferită de 
clubul Dinamo (unde mulți 
copii minune, forțați peste 
măsură, s-au pierdut văzînd 
cu ochii), au încercat să gra
deze mai rațional efortul în 
pregătirea tinerilor înotători, 
urmărind înregistrarea veri-

Eugenia Cristescu — performera ,,naționalelor de copii
*

Astăzi concurenții intră pe teritoriul țării noastre
— 1,43. In cursul nopții se 
tot disțmta „specialele" de la 
Frumoasa (5,5 ktm. ora 24) ; 
Moeciul (24 km. ora 2,11), 
Dragoslavele 
2,50), Podul Dîmboviței 
km, ora 5,20) 
tan, ora 6).

Sosirea va 
Brașov mîine 
cepînd de la 
de l-a ora 7 va înceipe ultima 
probă specială, cursa de vi
teză în coastă (12 km) între 
Brașov și Poiana Brașovu
lui, cane va încheia a 
ediție a Raliului Dunării.

Menționăm că în afara .pro
belor speciale, pe sectarul 
românesc al traseului «oncu- 
renții vor trebui sa facă 
față unor etape de noapte 
dificile prin media orară ri
dicată care a fost impusă. 
Astfel sectoarele Reghin — 
Toplița, Bacău — Comănești 
și- Cîmpulung — Rucăr tre
buie să lie acoperite cu o 
medie orară de 80 km-

Și mai dificilă ni se pare 
realizarea mediei orare de 79 
km pe cei 29 de km dintre 
■Gheorghieni și ieșirea <M.n 
Cheile 'Bicazutai, sau media 
de 72 km> pe cei 45 de kilo
metri care separă Cîmpulun- 
gul de Curtea de Argeș prin 
Domnești (drum pietruit, cu 
multe treceri în serpentină 
■peste „muscele").

Rmîne de văzut care din
tre concurenți vor putea e- 
vita penalizările.

Dacă de pe traseu nu pu
tem avea încă noutăți de la 
echipajele care au luat star
tul în a 7-a ediție 
liului Dunării 
Ie probe speciale 
disputat m cursul 
completăm informațiile 
ieri cu cîteva nume de piloți 
care se înscriu alături de 
Tonny Fall (cîștigător în 
1967), W. Poltinger (cîștigă
tor în 1969) și Silbert Stae- 
pelaere, printre 
treoerii.

Este vorba de
Helmut Bein 
și Achim Wermbold (O- 
Kâdet-Rally), de italia- 
Sergio Barbatio (Landa 
1600) și de austriacii 

Walter Roser (Renault-Alpi
ne 1600) și Gunther Janger 
(Porsche 911 S).

Aceste nume asociate la 
mașinile amintite, mașini pe 
care le întîlnim de regulă 
pe primele locuri ale raliu- 
rilor europene, fac deose
bit de interesanta ediția de 
anul acesta a Raliului Du
nării.

Pentru cei ce .vor să-i vadă 
astăzi pe concurenți pe tra
seu, sau în probele speciale, 
iată orele de trecere pe la 
punctele de control : Oradea 
— 12,20 ; Cluj : sosire 14,30, 
plecare 17,30 ; Reghin — 19 ; 
Toplița — 19,25 ; Gheor-
ghieni ; 20.24 (probă specială 
între Gheorghieni și Cheile 
Bicazului) ; Bacău — 22,26 ; 
Comănești — 23,12Brașov

a Ra- 
(prime- 

s-au 
nopții'), 

de

(6 km,

șl Rîșnov

avea loc
dimineață 
«ra 6,42,

favoriții în

vest-germa- 
(BMW 1002

ora 
(13 
(10

la 
în- 
iar

MUNCA DE VARA

tabilului salt calitatiV spre 
viratele (13—14 ani) cînd e- 
levii lor vor fi mai copți și 
vor avea în plus o bogată ex
periență competițională.

Dacă aeeste concepte pot fi 
în general valabile pentru 
sportivii din Ploiești, Reșița, 
Oradea sau Timișoara, ele în 
nici un caz nu pot fi alătu
rate evoluției -tinerilor clu
jeni, aproape inexistenți în 
lupta pentru întîietate. Desele 
semnale de alarmă exprimate 
în coloanele ziarului nostru 
cu privire Ia modul în care 
sînt pregătite grupele de co
pii de la C.S.M. și Școala 
Sportivă din Cluj și-au găsit 
de data aceasta o justificare 
mai mare ca orieînd. Com
portarea de-a dreptul penibilă 
a reprezentanților celor două 
secții, în comparație cu ti
nerii înotători din Timișoara, 
Sibiu, Oradea sau Galați, 
mult mai vitregiți în ceea ce 
privește posibilitățile de pre
gătire, este urmarea unei 
slabe instruiri din punct de 
vedere tehnic și ea se cere 
foarte serios analizată și con
tinuată cu cele mai eficiente 
măsuri, (a. v.)

în concursul internațional de la Sofia

TINT ASII ROMÂNI AU OBTINUT REZULTATE NECONCLUDENTE
Trăgătorii din 

cinci țări, URSS, 
Ungaria, 
slovacia, ~ 
ria și 
s-au aliniat Ia ! — — 
concursul internațional de la 
Sofia. Iată cîștigătorii și locu
rile ocupate de sportivii ro
mâni: armă liberă calibru
redus 60 f culcat seniori (42 
de concurenți):. Poer (Ceho
slovacia) 596 p... 7. Șandor 
590 p.... 13. Sicorschi 586 p... 
16. Tamaș 585 p... 20. Vasi- 
lescu 583 p, armă liberă ca
libru redus 3x40 
ghișev (U.R.S.S.) 
Tamaș 1146 p, 4. 
p... 7. Vasilescu 
Sicorschi 1115 p, armă stan
dard 60 f culcat femei (17): 
1. Anca Pel ova (Bulgaria) 
592 p... 8. Edda Baia 583 p, 
armă standard 3x20 f femei 
(17): 1. Anca Pelova (Bul
garia) 564 p... 8. Edda Baia 
546 p, pistol viteză (26): 1 
Petcov (Bulgaria) 589 p... 4. 
Atanasiu 587 p... 12. Popa
577 p, pistol calibru mare 60 f 
(25): 1. Kosih (U.R.S.S.) 589 
p... 2. Giușcă 585 p... 15. Ata-

Ceho-
Bulga- i

România, 
aliniat

f (30): 1. A-
1153 p... 3.
Șandor 1143
1137 p... 21.

ÎN PRIMA EDIȚIE A MITINGULUI BALCANIC

77 victorii și 6 recorduri românești

nasiu 574 p, pistol liber (34): 
1. Ermakov (U.R.S.S.) 559 p... 
18. Giușcă 529 p... 20. Teodor 
526 p, armă liberă calibru 
mare 3x40 f (22): 1. Ejov 
(U.R.S.S.) 1141 p.

In general, rezultatele țin- 
tașilor noștri se situează sub 
plafonul posibilităților lor, 
fie, la unii, din cauza inter
valului prea scurt de pregă
tire de după internaționalele 
de la Tunari, fie, la alții, da

Cei
niori
de azi pe poligonul Steaua 
din Domnești în cadrul cam
pionatului republican, pentru 
probele de glonț.

întrecerile care se vor în
cheia duminică, cuprind în

mai buni trăgători ju- 
se reunesc cu începere

Un excelent complex
curativ și de agrement:

torită unor antrenamente ne- 
eorespunzătoare. Au satisfă
cut, în concordanță cu cerin
țele etapei actuale, doar Giuș
că la pistol calibru mare, 
Tamaș și Șandor la armă li
beră calibru redus.

Slab s-au comportat Sicor
schi (armă liberă calibru re
dus, mai ales la poziția pi
cioare — o lacună mai ve
che), Giușcă și Teodor (pistol 
liber) și Popa (pistol viteză).

programul zilei inaugurale 
următoarele probe : după 
festivitatea de deschidere de 
la ora 8,30, vor începe tra
gerile la armă standard cul
cat 60 f și la pistoli sport 
30 + 30 f juniori și junioare-

despre ce a 
vorba în propo- 

zițiune săptămîna tre
cută 6au rezumatul capito
lelor preoedente : un meci 
de atletism nu prea pur, 
dar cu o mare bogăție de 
prim-planuri, adevărate stu
dii psihologice în lipsa — 
nu din cauza noastră — a 
unei informări cit de cît 
valabile acolo, la fața lo
cului ; atletismul e altceva 
cl-ecît cifră, rezultat, victo
rie — dar fără cifre și re
zultate, comunicate imediat, 
nu are totuși haz. Soluția 
cu Zîmbreșteanu, cronome- 
tror în studio, a 
fost -bună, însă ce 
să mai vorbim ?... 
Nu voi uita în 
viața mea Incre
dibilul final de la 
3 000 m obstacole !
Simbătă, 
că 
undeva prin Sado- 
veanu 
trei 
n-au 
mediocre in 
mea asta — 
mcia, poezia și vi
nul ; dacă nu sînt 
minunate, mai bi
ne lipsă! Dar efor
tul televiziunii — 
care nu -e legată 
Sadoveanu pe dinafară — 
a fost meritoriu... Fotbalul 
a fost 
greșit 
Dacă 
ar fi 
rit — 
putem ieși i Oricum, dacă 
nu se strica aparatul pen
tru reluări vedeam lufturi 
și mai și — dar aparatul 
6-a stricat și a rămas ca 
între două plonjoane su
perbe ale lui Caval și alte 
patru ale lui Suciu să tra
gem tare cu .marile noastre 
posibilități"...

Și acum — la muncă :
I’arkaș Ladislau, consilier 

juridic — Republicii 79, 
Arad : Nu-1 pot transmite 
scrisoarea lui Fănuș. S-ar 
supăra, s-ar uita urît la 
mine, ar zice că fac jocul 
dușmanului și nu-s obiec
tiv. Nu vreau să-1 supăr 
pe Fănuș. Dovadă: m-a 
deconspirat în fața întregii 
țări — și nu l-am spus ni
mic. Dați-i un telefon. Veți 
înțelege din glasul lui că 
e un om tare de treabă, pe 
care nu te poți supăra.

I. M. Dragomir — Bucu
rești : Recunosc că nu mă 
leg de fiecare greșeală de 
exprimare a confraților în
tru vorbă. Știu eu dacă 
greșesc ? Scrisoarea d-voas- • 
tră mi-a biciuit însă nervii 
și de la toamnă voi fi 
cumplit !

Breazdău Vasile — str.
M. Kogălniceanu 2, Șimleul 
Silvaniei : Nu răspund de

dum.in.i- 
gimnastică,
scria așa : 

frumuseți 
voie să fie 

lu- 
fe-

să știe

frumos pentru că s-a 
mult, enorm de mult, 
se greșea mai puțin, 
fost probabil mai u- 
din aceasta dilemă nu

afirmațiile bunuhil prieten, 
Mirodan. Abia mă descurc 
cu păcatele mele.

D. Negru — Tr. Măgu
rele ; Nu-mi displace că 
m-ațl confundat cu Eugen 
Barbu șl Mazilu. Mă bucur 
și mai mult că m-ați con
fundat cu cine trebuie. Și 
eu sînt de părerea d-voas- 
tră : să nu tăiem capetele 
antrenorilor, să nu-1 exco
municăm pe Dragoș Cojo- 
caru... să nu... să nu... Dar 
ce să da ?

Un cititor din Pitești : 
Am vrut să comunic redac- 

tetesportive opiniile 
d-voastră ; mi s-a 
răspuns că le sîfit 
cunoscute dintr-o 
scrisoare identică 
trimisă și lor. Sin- 
teți harnic la scris 
și sever în idei. 
Trăiască, deci, Do- 
brin !

Senior d'Artag
nan : Voi rata 
șansa acordată și 
nu vă VOi răspun
de personal, pen
tru că sesizarea 
d-voastră ține de 
un domeniu pu
blic. Nu mi-a fost 
nici lene, nici ru
șine, am deschis 

Larousse-ul 1965 la capitolul 
tipărit pe hirtie roză și am 
găsit la pagina a IV-a (lo
cuțiuni latine și străine.) 
exact expresia iui Cato cel 
Bătrin, folosită de mine. E, 
totuși, o plăcere să fii citit 
intr-un ziar sportiv de ti
neri seniori cu o exigență 
culturală atît de mare.

A. Paulescu (dacă am 
Înțeles bine semnătura...) 
_  București : Redacția tele- 
sportivă a avut amabilitatea 
să-mi înmâneze scrisoarea 
d-voastră. Primesc ațît de 
rar scrisori atit de injuri
oase _ incit vă rog ea in 
viitor să-mi scrieți direct. 
Ci nd aveți o asemenea bo
găție de idei — de ce mal 
puneți oamenii pe dru
muri ? E păcat ; măi multa 
încredere în ideile proprii, 
pentru dumnezeu...

Gică Adrian — Roman :
Sigur, cu toții vrem ca 
„minciuna și aliatele ei să 
fie stigmatizate o dată pen
tru totdeauna"...

M. M. — Cîmpina : E 
unul din rarele cazuri cînd 
regret că nu am adresa 
corespondentului, pentru a 
lega un dialog fertil. Or'- 
cum — mergi !

Un iubitor al 
lui” 
ghea cu 
meni să 
picioarele 
gescu al 
vom face 
ceva în plus ?

„Progresu-
București : Voi vc- 

strășnicie ca ni- 
nu se atingă de 
lui Dudu Geor- 
nostru. Dar ce 

fără Viorel ? Știți

BELPHEGOR

Ștrandul termal din Timișoara

Primele întreceri balcanice 
de atletism deschise juniorilor 
s-au desfășurat sub semnul 
superiorității categorice a spor
tivilor români, care au reali
zat cele mai multe victorii și 
cele mai ’ 
Specialiștii 
la concurs 
aprecierea 
au ridicat 
la valori apreciabile.

17 cupe cu care 
distinși cîștigătorii au 
mul României, ceea 
zintă jumătate din totalul tro
feelor decernate. Adăugind alte 
zeci de medalii dc argint și 
bronz vom avea un bilanț care 
sintetizat va duce la 31 atleți 
medaliați din 43. Este un bi
lanț deosebit de frumos care 
trebuie consemnat ca

In afara victoriilor, perfor
manțele realizate în 
concursului au arătat 
loarea tinerilor atleți din țările 
balcanice este foarte ridicată 
și că — în contextul apropia- 
telor campionate europene de 
juniori — unele medalii vor 
putea lua drumul țărilor bal
canice, 
atleții noștri 
zuilate 
noi recorduri republicane. Este 
vorba de Francisc Gedeon cu 
47.7 Ia 400 m, Gheorghe Suha 
cu 15.60 m la greutate, ștafeta 
de 4X400 m cu 3:15.3, iar la 
fete Roxana Vulescu 1.68 m la 
înălțime (record de junioare 
mici), Eva Zbrgo 49.88 m la 
suliță (record de junioare mici), 
ștafeta de 4X400 m 3:47,4.

Dar. pentru că atletismul 
este sportul cifrelor, iată re
zultatele realizate de ciștigă- 
torii probelor și de către atle- , 
ții noștri. Menționăm că în 
ambele zile de concurs timpul 
a fost frumos, cu ușor vînt 
din fată ta probele de sprint.

BĂIEȚI — 100 m Lcndjel
(iug.) 10,6, Păsulă 10.6... 5.
Szabo 10.8 ; 200 m Păsulă 21,6, 
LendjC.l (Iug.) 22.0... 5. Stan 
22.4 : 400 m G<xleon 47.7, Je- 
nev (Bulg.) 47.8. Mermigts 
(Gr.') 47.9: 800 m Gașpar 1:52,7, 
Mi rmigis (Gr.) 1 :52.7... 6. Sacaci 
1:55.4. A fost o cursă electri
zantă. in care ciștigătorul a 
fost, decis In fotografie ! ! 1 500 
m Andcnov (Bulg.) 3:51,5, Di
ma 3:“ 
3 >.i.2 : 
1+56,8, 
(Bulg.) 
Kotev 
4:17,1...
garduri . ,
cia) 15,5 ; 400 m garduri Mor- 
fia (Grecia) 54,2... 6. Hidi 56,6; 
10 km marș Anghel 46:32,6, 
Stanev (Bulg.) 47:24,6... 7.
Ciacoi 48:11,0 ; decatlon Gavrl- 
laș 5 861 p, Dimitropoulos (Gr.) 
5 547 p ; 4X100 m România
41,3 (Abagiu — Păsulă — Mi
trofan — Szabo), Iugoslavia 
41.8, Grecia 41,8 ; 4X400 m
Grecia 3:13,5. Bulgaria 3:13,7. 
România 3:15^3 (Păsulă —

bune performanțe, 
și ziariștii prezenți 
au fost unanimi in 
că juniorii români 
nivelul întrecerilor

au fost 
luat dru- 
ce repre-

atare.

cadrul 
că va-

Și pe această linie 
au realizat re- 

care se înscriu drept

53.,.. Dimov (Bulg.) 
â <1(10 m Malovic (Iug.)

Șandru 15:26,4, Kotev 
15:29,6 : 1 500 m obst. 
(Bulg.) 4:16.9, Szekeli 
5. Goanță 4:255 ; 110 m
Glava 15,2, Dine (Tur

Sacaci — Gașpar — Gedeon ; 
Păsulă în primul schimb 48,2. 
iar Gedeon 47,3 
schimb); înălțime 
Negomireanu 206 
(Bulg.) 2.00 m : .
gas (Gr.) 4,80 m...

in ultimul 
Dosa 2.08 m.

m. Kolev 
prăjină Ton- 

4. Anton

4.30 m. 5. Dinu 4,30 m ; lun
gime Stetik (Iug.) 7,57 m, 
Oană 7,23 m... 5. Abagiu 7,04 
m ; triplusalt Kapriotis (Gr) 
15.40 m... 6. Lenghel 14,42 m : 
greutate Stoev (Bulg.) 17,00 m... 
3. Suha 15,60 m... 6. Dumbravă 
14.74 m ; disc Marangos (Gr.) 
47,88 m, Vladimirov (Bulg.) 
47,72 m... 5. Suha 46,28 m. 
Dumbravă 43,88 m ; suliță 
Moscos (Gr.) 64.02 m ; România 
nu a participat la această 
probă ; ciocan Manolov (Bulg.) 
62.58 m... 4. Ghelmegeanu
49,76 m.

FETE : 100 m Pavlicic (Iug.) 
12.2, Monoranu 12,3, Recu 12.4 ; 
200 m Pavlicic (Iug.) 
3. Monoranu 25,2, 4.
25.5 ;
54,9. 
gean 
(Bulg.) 
Iordache 2:12,2. Andrei a avut 
o comportare cu totul remar
cabilă, fiind Ia un pas de o 
mare surpriză. 1 500 m Andrei 
4:33,0, Haralanova (Bulg.) 4:37.6; 
100 m garduri Satmari_ 14,2, 
Manea 14,5,
14,8 ; 4X100

25,2,
400 m Zlateva

Bazic (Iug.) 55,5,
56.2 : 800 m !

2:10,0. Andrei

24,8... 
Kraus 

(Bulg.) 
, Sălă- 
Zlateva

2:11.2.

Novakova (Bulg.)
m România 47,4

CLASAMENTUL

Aur

(Satmari — Kraus — Manea
— Monoranu), Bulgaria 47.5, 
Iugoslavia 48,3 ; 4X400 m Ro
mânia 3:47,4 (Manea — Kraus
— Iordache — Sălăgean), Bul
garia 3:47,8, ' ' ' *
Iordache în 
56,8, iar 
a făcut o
(55,5), rezislind atacului atle
tei Zlateva, finalistă la cam
pionatele europene de ia Vie- 
na ; înălțime Vulescu 1,68 m, 
Lovse (Iug.) 1.68 m... 4. Com- 
șa 1,60 m. A fost cea mai dis
putată probă a întregului con
curs, necesitînd un -baraj care 
a durat aproape o oră și în 
care Roxana Vulescu s-a în
trecut pe sine, reușind la prima 
ei competiție internațională o 
victorie cu multe perspective : 
lungime Boca 6,02 m, Fran- 
zotti (Iug.) 5.96 m. Jinga 5.91 
m ; greutate Illi 13,54 m... 3. 
Cioltan 13.22 m ; disc Illi 
43.12 m... 3. Cioltan 41.78 m ; 
suliță Zorgo 49.88 
(Bttlg.) 48,30 m, 
m ; pentatlon 
(Bulg.) 4 019 p.
PE MEDALII

Argint

Iugoslavia 3:51,9. 
schimbul 3 —

in ultimul Sălăgean 
" cursă excelentă

m, Tsolova 
Ciontu 44,48

Guerguieva

Bronz
B—F B—F B—F

ROMÂNIA 17 (8-Ț9) 9 (6+3) 11 (2+9)
Bulgaria 7 (4+3) 13 (6+7) 11 (9+2)
Grecia 6 (6+0) 6 (6+0) 6 (6+0)
Iugoslavia 5 (3+2) 6 (2+4) 7 (4+3)
Turcia 0 1 d+0) 0

»o

va adăuga în curind un res
taurant de 138 -de locuri, a- 
vem imaginea unui veritab't 
complex ele agrement pentru 
timișoreni.

Construcția din beton, 'ta' 
clă și marmură din cart. ■Stai, 
care se ridică acum în 
micul orășel studențesc, se 
impune prin ingeniozitatea 
arhitecturală cit și prin func
ționalitatea ei.

PETRE ARCAN
P.S. Păcat că. atunci cînd a fost 

proiectat, nu a fost luată în con
siderare și sugestia ca unul din
tre bazine să poată fi folosit și 
pentru natație.

•4

PROMOVARE

taft

PENTRU

curlnd harta obiective- 
sportive și de agrement 
Timișoara a fost îmbogă- 
cu o nouă mare atrac- 
ștrandul termal, ampla-

lor 
din 
țită 
ție :
sat pe bulevardul V. • Pîrvan.

Depistarea izvoarelor ter- 
mo-minerale din Parcul pio
nierilor a avut loc în 1965, 
stabilindu-se că în compozi
ția apei se găsesc: sodiu, 
potasiu, amoniu, calciu, mag
neziu, fier — cu o mine
ralizare totală de aproape 13

Sursa debitează 
suprafață cu o temperatură 
de 50 grade Celsius și 
debit de 
ore.

Ținînd 
compoziție 
apa acestui izvor poate fi 
folosită pentru tratamentul a- 
fecțiunilor reumatice și ale 
sistemului nervos periferic.

Edilii municipiului 
șoara au hotărît să 
ce această apă cu

90 vagoane
cu 
în

un
24

curative 
un complex 
feră condiții 

Complexul 
un

această 
și de temperatură, 

acestui izvor

scama de

Timi- 
valorifi- 
proprie-

£] CATEGORIA B LA ORA BILANȚULUI
Privind retrospectiv ediția 

1969—1970 
sîntem în măsură acum să 
facem unele constatări. Dis
puta celor 40 de formații 
masculine și feminine (îm
părțite în 4 serii) antrenate 
în lupta pentru promovarea 
în prima categorie, dar și 
pentru a evita locurile „pe
riculoase" din clasament, a 
făcut ca această ediție să 
prezinte, în comparație cu 
celelalte, un evident salt ca
litativ. Din parcurgerea cla
samentelor se vede lesne că 
valoarea foarte apropiată a 
echipelor din fruntea și mij
locul clasamentului a condus 
la departajări minime între 
multe formații, situația fi
nală fiind definitivată în ul
timele etape. Majoritatea e- 
chipeilor s-au prezentat bine 
pregătite sub aspeot 
iar n'velul tehnic al multor 
jucători a marcat un evident 
progres. Ca urmare, o bună 
parte din partide s-au situat 
din punct de vedere tehnic, 
tactic și spectacular la valoa
rea și chiar peste valoarea 
unor jocuri din categoria A. 
Acesta este un lucru îm
bucurător, ținînd seama că

a „secunzilor",

tactic,

pepiniera reprezentativelor 
naționale trece sau trebuie să 
treacă obligatoriu prin acest 
stadiu de formare 
itire.

La băieți „capii 
Politehnica Galați 
Dumitru Sîrbu) 
Lovrin (antrenor Nicolae Fas- 
sel) au cucerit dreptul de a 
participa în prima categorie. 
Dacă gălățenii s-au impus cu 
mai multă autoritate, în 
schimb Știința Lovrin a cîș- 
tigat la limită seria, diferen
ța de puncte față de a 5-a 
clasată (Universitatea Graio- 
va), fiind 
puncte.

La fete, 
lor două 
Buhuși (antrenor C. Dantzi) 
și Mureșul Tg. Mureș (antre
nor Wilhelm Helwig) s-au do
vedit fără contracandidate, 
ele fiind de departe cele mai 
hune. în cazul lor asistăm la 
o revenire în prima catego
rie. Am dori însă ca prezen
ți lor să nu fie — 
s-a mai întîmplat — 
sageră. (g. r.)

lată clasamentele
tive;

CATEGORIA B, MASCULIN, 
SERIA I

și pregă-

de serie* 
(antrenor 

și Știința

de numai două

«îștigătoarele ce- 
serii, Textila

așa cum 
doar pa-

defini-

18 15 0
18 13 1

3 362-243 30
4 342-247 27

1. Pol. Gl.
2. Tractorul Bv.
3. Trotușul 

Gh. Gh.-Dej
4. Chim. Fg.
5. A.S.A. 

Tg. Mureș
6. Agr. Iași
7. Institutul 

Pedag. Bc.
8. Medicina 

Tg. Mureș
9. A.S.A. PI.

10. Voința 
Mr. Ciuc

Jocurile Medicina _ 
gronomla Iași șl Chimia Ffigăraș- 
Medicina Tg. Mureș, aminate din 

.................. nu au mal fost

18111
17 11 0

18 10 0
17 9 1

18

18
18

18

Ti

6 261-208 23
6 269-257 22

9 234-259 10

1110 11S-2S111
2 0 16 255-324 4

2 01(228-621 4
Tg. Mureș-A-

cauza inundațiilor, 
reprogramate.

A promovat tn 
Politehnica Galați 
mitru Sîrbu) : au 
campionatul de calificare : 
Ploiești șl Voința Miercurea Ciuc.

A n-a

categoria A: 
(antrenor Du- 
retrogradat In 

A.S.A.

știința Lovrin (antrenor Nicolae 
Tassel) ; au retrogradat în cam
pionatul de calificare : Știința Pe
troșani și Chimia Tr. Măgurele.

CATEGORIA B, FEMININ, 
SERIA I

1. Text. Buhuși 18 18 0 0 315-122 36
2. Voința Buc. 18 13 2 3 211-147 28
3. Univ. Iași ---------------- -- ""
4. Comerțul Cța. 1810 0

5. Chim. Victoria 18 8 2
6. Voința Rți
7. Chimia Bz.
8. Institutul 

Pedag. Bc.
9. Pol. Galați

10. Pol. Iași

A promovat
Textila Buhuși ,
tin Dantzi) ; au retrogradat In 
campionatul de calificare Politeh
nica Galați șl Politehnica Iași.

18 11 1

18
18

18 5 112141-20111
18 4 1 13 161-296 9
18 3 0 15115-202 6
în categoria A : 

(antrenor Constan-

SERIA A n-a

SERIA

1. Ș-ța. Lovrin
2. Metalul 

Copșa Mică
3. Tehn. Tim.
4. C.S.M. R-ța,
5. «Craiova 
6? Text. C-dic
7. Independența 

Sibiu
8. Timișul Lj.
9. șt. Pefr.

10. Chimia
Tr. Măgurele 

A promovat

18 10 2

18 101 
18 10 1 
18 9 3 
18 10 0 
18 91

6 265-245 22

18
18
18

8 283-260 17

3 1 14 232-353 7
A 4

16
In categoria

1. Mureșul 
Tg. Mureș

2. Univ. II Tlm,
3. Sparta 

Mediaș
4. Voința 

Sighișoara
5. Univ. Cluj
«. Chim. Fg.
7. Jiul Pctr.
8. Constr. B. M.
9. Zorile Bța

10. Tricoul Or.
A promovat ‘

Mureșul Tg. Mureș (antrenor Wit
helm Helwig), au retrogradat în 
campionatul de calificare Zorile 
Bistrița șl Tricoul Oradea.

18 12 2
18 10 1

18 9 3

4 196-130 26
7 161-163 21

6 25#-200 21

6 203-190 21
7 214-124 20

9 3
9 2
9 1 8 209-217 19
9 0 9 182-176 18
7 3 8 170-163 17
7 1 10 179-202 15
1 0 17 121-280 2

1S
18
18
18

. 18
18
18

In categoria A :

realizat 
termal care 
excelente.
termal cuprin

de : un bazin de vară de 
40 X25 m, un bazin de 12X12 
m pentru copii și „bazinul de 
iarnă" de 25x25 m — to- 
talizind o amplă oglindă de 
apă, de 
ceea ce 
excelent 
soane.

Ștrandul pune la 
ția oaspeților două 
xe de vestiare cu 
depozite cu articole

grupuri
pentru

cabinet

1 770
oferă 

pentru 2 600

o-

metri pătrați, 
un agrement 

de per-

dispozi- 
comple- 
eabine, 

de pla
jă, grupuri sanitare, casă 
specială pentru depunerea 
valorilor, cabinet medical, 
săli pentru masaj și dușuri. 
Lingă bazinul pentru copii se 
află un tobogan, 
magnet pentru micii 
tori.

în timpul sezonului 
la „bazinul de iarnă" 
junge direct, din incinta ves
tiarelor încălzite (care au o 
capacitate de 600 de persoa
ne), printr-un

Dacă adăugăm 
400 metri pătrați 
lingă condiții de 
sigură și servicii 
tație publică (un 
rant și un bar),

veritabil 
inotă-

rece, 
se a-

de
pe
a-

tunel.
salonul 

care, 
odihnă,

de alimen- 
mic restau- 
la care se

La ștrandul Ti
neretului din Ca
pitală au conti
nuat întrecerile 
din cadrul turne
ului final ăl fii* 
polo. Echipele ar-viziei B la 

gajate în lupta pentru intru- 
•rea în prima divizie a țării, 
au căutat să-și ipună în 'evi
dență valoarea. Astfel, jucă
torii de la C.S.M, Gluj a.i,
cîștigat la scor meciul cu
Timișul Lugoj, iar Induși: 
linii s-a detașat de Crișîil 
Oradea. Aprecieri merituoase 
putem adresa „școlar:!:..” 
bucureșteni care, cu o echipă 
compusă din juniori mici, se 
remarcă printr-o evidentă 
concepție de joc, acurateța 
tehnică și o bună viteză de 
înot. Datorită acestor atu-uri, 
elevii antrenorului P. Nicu- 
lescu au obținut două rezul
tate de egalitate în fața unor 
echipe -cu tradiție: I.L. Timi
șoara și Mureșul Tg. Mureș.

Rezultatele înregistrate ieri: 
C.S.S. Buc. — Mureșul Tg. 
Mureș 3-3 (1-0, 0-1, 1-0, 1-2);

Crișul O- 
1—0, 0—0, 
— Timișul 
4—1. 1—0,
— Dună-

I.L. Timișoara — 
radea 3—0 (1—0,
1— 0): C.S.M.-Cluj 
Lugoj 10—2 (3—1,
2— 0); C.F.R. Cluj 
rea Galați 5—3 (0—0, 0—1,
3— 0, 2—2). Programul de azi, 
orele 9: Crișul Oradea — 
C.S.S. București; Timișul L-i- 
goj — I.L. Timișoara; Dună
rea Galați — C.S.M. Cluj; 
Mureșul Tg. Mureș — C.F.R. 
Cluj. Orele 18: Crișul Ora
dea — Dunărea Galați (C.K.)

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ 
DE ADMINISTRARE 

A BAZELOR SPCr.HVE
din București, bd. Muncii nr. 37—39, sector 3, telefon 21 

angajează de urgentă :
— tehnician sau inginer frigolehnist
— electromecanic radio
— mecanic frigorist
— tîmplari manuali
— zidari
— instalatori sanitari apâ, gaze — autorizați.
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CAMPIONATUL EUROPEAN STUDENȚESC DE FOTBAL

PARADOXUL EȘECULUI - DEZECHILIBRUL DINTRE 
NIVELUL COMPETIȚIEI SI FORȚA ECHIPEI NOASTRE 

■> f

mună, mergînd de la o săptă
mînă pînă la o lună, și do- 
bîndiseră o oarecare pregă
tire fizică și coeziune inter
nă, dar aceste referiri la co
eficienți de valoare și de pre
gătire trebuie plasați și în
țeleși, în universul sportului 
amator, fără valeități de 
formanță. în starea de 
rit a grupei comentate, 
biția sportivă alterna cu 
ma studențească de cea 
bună calitate, diletantismul 
tehnic se compensa cu bucu
ria produsă de onoarea unui 
campionat european, victoriile 
și înfrîngerile declanșau 
bucurii simple și reacții su
fletești senine ca pe vremea 
epocii romantice a sportului.

în a doua grupă a rămas 
să includem echipele Româ
niei și Uniunii Sovietice, ceva 
aparte prin forța lor de joc

»
V Duminică s-a încheiat la 
Skopje cea de a doua ediție 
a campionatului european 
studențesc de fotbal, cîștigat 
de echipa Uniunii Sovietice, 
care a dispus în finală (2—1.) 
de reprezentativa Spaniei, 
victorioasă în ediția din 1967. 
Au participat 10 formații (cea 
a României s-a clasat a pa
tra) și, abstracție făcînd de 
clasament, ele s-ar putea 

1 grupa pe două trepte valo
rice distincte. Opt au fost 
campuse din jucători care 
știu ceva fotbal și au cîteva 
valori, dar valori în com
parație cu ceilalți și nu cu 
scara de apreciere interna
țională. Pregătirea lor se re
zumă la două antrenamente 
pe săptămînă. Toate efec
tuaseră înainte de începerea 
campionatului din Iugoslavia 
un stagiu de pregătire co-

per- 
spi- 
am- 
boe- 
mai

SE REFACE CUPLUL 
DUMITRIU II-IONESCU?

ni rapidiștilor, și la cel efectuat 
luat loc în tribune. De astă dată 
gazon, în afara jucătorilor giu- 
înaintași centrali ai Rapidului;

i-

Ca la orice antrenament 
marți, zeci de suporteri au 
ei au avut o surpriză. Pe 
leșteni, se aflau și foștii 
Dumitriu II și Ion Ionescu, surprinși la un schimb de pase 
de către fotoreporterul nostru, V. Bageac. Cu toate că echi
pele sînt în vacanță, ei își continuă pregătirile în dorința 
de a reveni la forma ce i-a consacrat. în privința refacerii 
cuplului — nu există, desigur, posibilități: Dumitriu este 
component al Steagului roșu, iar Ionescu are alte proiecte, 
deocamdată nedefinitivate.

Jucători și antrenori 
români peste hotare

și pregătirea sportivă supe
rioară a jucătorilor. După 
primele evoluții, doar ele a- 
păreau capabile să învingă, 
prognozele le indicau singure 
favorite, în jur nu se mai ve
dea nimeni în stare să le a- 
menințe. Erau două meca
nisme grele intrate în com
petiție cu niște echipe de 
băieți simpatici, pe jumătate 
vilegîaturiști, mulți dintre ei 
veniți cu logodnice și visînd 
împreună azururi de vacanță.

Cu echipa U.R.S.S. previ
ziunile s-au împlinit. A de
concertat, în schimb, rosto
golirea echipei noastre. Mai 
întîi ea a evoluat mediocru 
în partida cu Cehoslovacia, 
apoi n-a putut depăși repre
zentativa sovietică, mai să
racă în fotbaliști de valoare 
decît ea, și, în sfîrșit, avea 
să fie învinsă de echipa 
Franței, o trupă care ne-a 
plăcut mai mult prin felul 
cum cînta șansonete și cum 
știa să lupte decît cum știa 
să joace fotbal.

Dacă echipa României ar 
fi cîștigat competiția, n-am 
fi afirmat că realizarea re
prezintă un mare succes 
SDortiv, deoarece e bine să 
măsurăm exact valoarea teh
nică a fotbalului studențesc 
și s-o disociem de frumuse
țea ideii. Dar dacă ne-am 
dus acolo cu o mașină de 
curse și am fost întrecuți de 
o bicicletă de oraș, trebuie să 
fi existat niscaiva defecțiuni 
sau erori de concepție.

Poate prima greșeală pe 
care au comis-o cei ce s-au 
îngrijit de reprezentarea noa
stră constă în hotărîrea de a 
trimite acolo o mașină de 
curse. Orientarea ni se pare 
străină de spiritul campio
natului, conferit, volens-no- 
lens, de atitudinea majorită
ții participanților. Fotbalul 
studențesc european în sine 
nu va deveni — probabil — 
niciodată un fotbal de per
formanță, din numeroase con
siderente, chiar dacă din 3 
în 3 ani, noi sau alții, vom 
încerca să-i schimbăm cursul. 
Desigur, enunțăm un punct 
de vedere care nu exclude 
altele.

Tn sfîrșit, dacă, totiiși, am 
trimis acolo o mașină de 
curse, să ne întrebăm de ce 
a derapat? Poate fiindcă 
niște fotbaliști care au sim
țit gustul de vanilie al unor 
mari competiții fotbalistice 
devin, inteligibil ori nu, apa-

tici atunci cînd îi trimiți să 
joace în compania unor di- 
letanți, pentru care turneul 
european al studenților e 
punctul de maximă onoare 
și inegalată bucurie din în
treaga lor perioadă de sim
bioză dezinteresată cu spor
tul. Poate fiindcă Universi
tatea Cluj, echipa aleasă 
drept nucleu de forță al re
prezentativei noastre studen
țești, a fost de multe luni ne
liniștită, ieșită din formă, 
bîntuită de spaimă și tare 
uzată de pe urma traversării 
pe coate a campionatului. 
Poate fiindcă instabilitatea 
formației _ de la partidă la 
partidă și neutilizarea unor 
jucători atunci cînd profilul 
adversarului o pretindea 
(Naidin în meciul cu U.R.S.S., 
■Strîmbeanu în jocul cu Fran
ța) au adus și ele prejudicii 
tehnice și morale.
Dacă am mai prelungi analiza 

am risca să dăm de înțeles 
(măcar unora) că acordăm 
acestui eșec proporții însem
nate. Or, spiritul campiona
tului european studențesc de 
fotbal este incompatibil cu 
noțiunea de mare eșec spor
tiv. Pentru a ne apropia de 
el pînă la integrare, noi pro
punem să nu mai fie trimisă 
Ia acest turneu o echipă clă
dită din jucători de „A“. E 
mult prea mult, cu tot para
doxalul loc patru pe care 
l-am ocupat, sau poate tocmai 
de aceea. Avem echipe stu
dențești în divizia B și C. 
S-ar putea selecționa din cu
prinsul lor un lot suficient 
de capabil pentru tăria con
cursului, dacă ne gîndim că 
adversarii sînt aduși de prin 
liga a doua sau a treia a 
campionatului amator, din 
acele țări unde elita jucăto
rilor e profesionistă. Marele 
cîștig ar fi că acești fotba
liști de condiție mai modestă 
s-ar simți onorați să repre
zinte fotbalul studențesc din 
România într-o competiție 
colegială. Dacă această modi
ficare eventuală de optică va 

fi acceptată, atunci probleme
le subordonate vor fi altele 
și nimic din ce a fost acum 
anapoda n-ar mai avea substrat 
de existență. Inclusiv pertur
barea campionatului național 
prin reprogramarea unei e- 
chipe într-o manieră care 
poate fi atacată cu numeroase 
argumente.

CONVORBIRE CU „CEL MAI BUN ARBITRU AL ANULUI"
— Bulgaria — 

R.D.G., primele re
prezentative O.F.K. 
Beograd — Dina
mo Zagreb, atunci 
derbyul campiona
tului iugoslav, Bc- 
șiktaș — Fcrkoy, 
in Turcia. De la 
ultimele două 

jocuri am amintiri 
plăcute. Cu aceas
tă ocazie, ziariștii 
iugoslavi m-au de
semnat „arbitrul 
etapei", iar cei 
turci „arbitrul să.p- 
tămînii".

(Acestea nu sînt 
singurele succese 
ale arbitrului Li- 

este profesia ? mona. Trimis pes
te hotare, ca o re
cunoaștere a bu
nelor arbitraje 
prestate în jocuri
le oficiale de la 
noi. el a reușit să 
obțină aprecieri 
dintre cele mai 
frumoase. Gh. Li
mona a condus 
jocuri la turneul 
U.E.F.A. ’70 din 
Scoția, de unde 
comisia de organi
zare, printr-o tele
gramă, a transmis 
federației române 
mulțumirile sale 
pentru modul ire
proșabil în care 
arbitrul român și-a 
desfășurat activi
tatea. In acest an, ..........
a fost inclus pentru a doua 
oară pe lista arbitrilor F.I.F.A.).

— Ați fost desemnat „cel 
mai bun arbitru al anului". 
Cum ați primit această veste ?

— Cu emoție. Momentul din 
pauza finalei Cupei m-a co
pleșit. Aș fi vrut ca acesta 
să coincidă cu un arbitraj ex
celent la jocul Steaua — Di
namo. Dar, știți, cum se in- 
tîmplă în aceste situații : vrei 
să faci totul foarte bine, să 
arăți ce știi, de ce ești capabil. 
Momentul, însă, te apasă, te 
inhibă. Am alergat atunci cit 
în două jocuri, dar am și gre
șit. N-am să uit faza cu 'golul 
lui Dinu, un moment de ne
atenție. Promit însă revanșa, 
sau confirmarea aprecierii ce 
mi s-a făcut, adică arbitraje 
bune în viitor, deși e tare

Stimate Gheorghe Limona, 
să nu vă surprindă titlul ma
terialului de față. Fiți făiră 
grijă. Jucătorii, antrenorii și 
cronicarii de fotbal vă cu
nosc foarte bine. Știm, nu’ sîn- 
teți un nou venit în marea și 
entuziasta familie a celor ce 
iubesc fotbalul și 
pentru propășirea 
constituie, de fapt, 
pe care ne-a pus-o 
din publicul care vă 
pe stadion și care, 
aflarea veștii că ați devenit 
„arbitrul nr. 1 al anului" vrea 
să vă cunoască mai bine. Așa
dar, fiți amabil și răspunde- 
ți-ne la cîteva întrebări :

— Ce vîrstă aveți ?
— 45 de ani.
— Care vă i ‘ ~ ~
— în 1949 am absolvit Aca

demia comercială. In prezent 
sînt șef 
nisterul 
instituție 
de ani.

— Cînd 
cu fotbalul ?

— Pe vremea pantalonilor 
scurți. După orele de școală, 
cu copiii din cartier, bateam 
mingea pe maidanele din îm
prejurimi. Prima legitimare 
am avut-o la Venus Călărași. 
Acolo, pe malurile Borcei, am 
jucat fotbal în divizia C și 
apoi în B, alături de Bărbu- 
lescu, de prof. Elias Baruch și 
de alții. în 1948 m-am numă
rat printre primii fotbaliști ai 
noii formații C.S.U. București, 
Sportul studențesc de azi.

— Cînd ați debutat in arbi
traj ?

— în 1953. Atunci, pe tere
nul C.A.M., am condus un 
meci din campionatul orășe
nesc.

— Deci, 17 ani 
Ce satisfacții v-a 
activitate ?

— Nenumărate.
insuocese, așa cum se întîm- 
plă în arbitraj. Dar cînd iu
bești fotbalul, ai tăria să 
treci peste momentele neplă
cute.

— Cite 
condus 7

— Peste
— Cînd 

zia A ?
— In 1965, ca țușier la_mc- 

ciul Farul 
șoara.

— Care au fost 
importante 
le-ați condus ?

activează 
lui. Titlul 
întrebarea 
o parte 

. urmărește 
acum, la

de serviciu în Mi- 
comeirțului interior, 
unde lucrez de 21
ați făcut cunoștință

de arbitraj, 
adus această
Au fost și

meciuri oficiale ați
600.
ați debutat în divi

Știința Timi-
cele mai

partide pe care

Se știe acum, în mod 
cert, că, în sezonul viitor, o 
serie de jucători români vor 
activa peste hotare. Iată nu
nele acestor fotbaliști și 

cluburile la care vor juca:
ION PIRCALAB și FLO- 

REA VOINEA — la Olym- 
piquc Nîmes (Franța).

ILIE DATCU — la Fener
bahce (Turcia).

VIOREL MATEIANU — 
Wannsee (Berlinul Occiden
tal). _____________________

ION BARBU — 
(Turcia).

EMERICH JENEI 
sery Sport (Turcia).

Acestora li se 
GHERGHELY, care

Bcșiktas

— Kay-

DELTA TULCEA — 
TASMANIA 1900 2-1 (1-1)

TUI.CEA, 29 (prin telefon). — 
Echipa de fotbal Tasmania 1900, 
din BerlinuX occidental, și-a con
tinuat turneul în țara noastră, 
susțlnînd un meci amical cu for
mația Delta din localitate. Vic
toria a revenit gazdelor cu 
scorul de 2—1 (1—1). golurile 
fiind marcate de St&năgui (min. 
10), Zaman (min. 76) și Mirea 
(min. 35) autogol.

ION TURȘIE — coresp.

adaugă 
a și 

plecat la Hertha (Berlinul 
Occidental) și, probabil, 
Mircea Sasu, solicitat de Fe
nerbahce (Turcia).

De cîteva zile, se află în 
Turcia și antrenorul. CONS
TANTIN TEAȘCA, el ur- 
mînd să pună la punct acolo 
toate amănuntele legate de 
activitatea sa, în sezonul ce 
vine, la clubul Fenerbahce.

Romulus BALABAN

LAUREATA TURNEULUI BALCANIC 
DE FOTBAL TĂCUT: ECHIPA ROMÂNIEI

Luni la prînz, pe stadio
nul Caraimanul din. Bușteni, 
selecționata României, termi- 
nînd învingătoare și în ulti
ma partidă susținută în com
pania echipei Iugoslaviei, a 
primit „Cupa" celei de a 
doua ediții a turneului bal
canic de fotbal tăcut. Cei doi 
antrenori, Alexandru Moraru 
și Paul Ciobanu, precum și 
elevii lor și-au văzut astfel 
răsplătite strădaniile depuse 
de-a lungul multor săptă- 
mîni de pregătire.

de co- 
Victor 

lotul 
Mora-

Fotografia realizată 
respondentul nostru 
Zbarcea vă prezintă 
României: A lexandru 
ru — antrenor, Șoaită, Gnadt,
Constantin, Pop, Dimitrov, 
Gheorghiu, Laurențiu, Miloș, 
Neagu, Capră, Paul Ciobanu 
— antrenor (sus, în picioare, 
de la stînga la dreapta), 
Dominte, Drăguș, Datcă, Coț, 

■ Mikloș, Szabo, Streza și Po
pescu (în rîndul de jos).

Iată cîteva rezultate înre
gistrate în meciurile-retur ale 
barajului pentru promovarea 
în divizia C : Unirea Tricolor 
Brăila — Chimia Mărășești 
1—0 (1—0), C.I.L. Tg. Jiu — 
Minerul Moldova Nouă 0—1 
(0—0), Rapid Pitești — Vic
toria Florești 2—3 (0—0),
I.C.I.M. Brașov — C.F.R. Si
ghișoara 0—0, Minerul Baia 
Sprie — Măgura Șimleul Sil- 
vaniei 3—0 (1—0), F.G. Cara
cal — Metalul Mija 2—1 
(1—0), I.T.A. București — 
Energia Slobozia 1—2 (1—2).

(Urmare din pag. I)

debutanți ! Ora emoțiilor e 
încă departe.

Iată, în sfîrșit, Bagswaer- 
dul...

în vitrinele librăriilor, ori 
ale prăvălioarelor unde se 
vînd splendidele flori dane
ze — afișe mari arătind că 
în aceste cîteva zile toată 
lumea se află în așteptarea 
startului celei de a VIII-a 
ediții a campionatului mon
dial de caiac-canoe.

Antrenorii au intrat, pa- 
re-se, înaintea sportivilor, 
în febra de start, dar se 
feresc cu grijă să o arate. 
Din cînd în cînd, doar, cite 
o reflecție care spune mul
te reporterului indiscret : 
„Dacă Lewe trage in proba 
de simplu viteză"... „Să fi 
refăcut norvegienii secundele 
pierdute la Snagov?"... „Mă 
gînttesc la — ce su -priză gro
zavă ar fi — Zafiu...".

*
S-a lăsat, de mult, în

serarea, dar un drum spre 
hotelul Lyngby, în căuta
rea d-lui Swend Ghers, o- 
mul cel mai solicitat de zia
riști (centrul de presă al 
bazei sportive se va des-

Gh. Limona greu să primești aplauze și' 
din partea celor ce iubesc e- 
chipa... învinsă.

— Vă dorim deplin succes1
★

...în încăperea în care am 
avut discuția redată în aceste 
rînduri s-a făcut liniște. Inter
locutorul, de felul său zîmbi- 
tor, mereu cu o glumă pe 
buze, e vizibil marcat de săr
bătorirea ce 1 se făcuse cu 
cîteva ore înainte, de impor-- 
tanța evenimentului. Emoțiile i 
încă îl dominau. Dar, și așa. 
nu mai era timp de discuție. 
Gheorghe Limona trebuia să 
plece la Pitești, chiar în noap-. 
tea aceea. Arbitrul redevenise 
economistul de la M.C.I., pe 
agenda căruia figurau sarcini 
urgente de rezolvat.

Consfanfin ALEXE

CE FAC, IA ACEASTA ORA, F3TBAUȘTII ?
(Urmare din pag. 1)

doi fotbaliști și... succes, mult 
succes !

la

de-

cu
se

Discuție cu Ion Marinescu, 
organizator de competiții 
clubul F.C. Argeș.

— Ce ne puteți- spune 
spre fotbaliștii clubului ?

— Toți sînt Ia mare, 
excepția lui Barbu, care
pregătește să facă deplasarea 
în... Turcia.

— Care este programul e- 
echipei ?

„Adunarea" la 4 august, 
vizita medicală a doua zi, iar 
la 6 august lotul se va deplasa 
Ia Predeal (sau Timiș) pentru 
jocuri pregătitoare în ve
derea noului campionat.

★
Sunăm a zecea oară la nu

mărul 24 027 din Ploiești. în 
sfîrșit, ni se răspunde și, 
pofida unor defecțiuni pe 
nie, reușim să înjghebăm 
dialog cu omul ccl mai 
dicat din punctul nostru 
vedere, antrenorul Constantin 
Cernăianu, aflat întî/mplătc’r 
la club.

— Noutăți la Petrolul ?
— Puține- Sfîrlogea a pri

mit deziegare și va juca, pro
babil, la toamnă la Reș'îța.

— Puteți să ne dați cîteva 
nume de „achiziții" ?

Achizîțiife" pe care le

în 
li
tiu 
în
de

avem în vedere nu au „nume" 
în fotbalul nostru. Tineri ano
nimi. Și după părera noastră, 
talentați. "

— Un cuvînt de încheiere?
— Cuvîntul este SPERAN

ȚE. La Ploiești, toată lumea 
— dar mai ales fotbaliștii — 
speră într-o comportare cu 
totul... nouă în viitorul cam
pionat. Fotbaliștii, care se 
vor întoarce la 5 august din 
vacanță și vor începe pregă
tirile la 7 august, prin jocuri, 
la Bușteni, sînt hotă- 
î-îți — ca niciodată — să 
lupte pentru refacerea „fir
mei"...

SANCȚIONAȚI

★
Zilele trecute ne-am întîlnit 

cu Titus Ozon: După primele 
schimburi de impresii despre 
ediția abia încheiată a cam
pionatului, i-am solicitat cî
teva amănunte în legătură cu 
pregătirile echipei sale, Jiul 
Ptetroșani.

— Mai precis — ne-a răs
puns Titus Ozon — despre 
fosta mea echipă. La termina
rea campionatului ne-am des
părțit...

— Cauza ?
— Probleme personale. Do

resc să rămîn lingă familie, 
la București. 
mult timp singur, 
fost nevoit să iau 
decizie.

— O despărțire 
și, desigur, plină

— Cu regrete 
părți și în condiții foarte a- 
micale. înaintea plecării din

Am stat prea 
Așa că am 
o asemenea

în urma absentării nemo
tivate de la cursul de perfec
ționare cu antrenorii de pers
pectivă și consfătuirea antre
norilor din diviziile A și B, 
convocate de Federația ro
mână de fotbal, Colegiul cen
tral de antrenori propune re
trogradarea cu o categorie, pe 
termen de trei luni, a ur
mătorilor antrenori: D. Pă- 
trașcu (Metalul Hunedoara), 
G. Noje (Minerul Baia Mare). 
Gh. Ionescu (Metalul Cugir), 
C. Radulescu (Dinamo Bacău), 
N. Georgescu (Locomotiva 
Ploiești), T. Bone (A.S.A. Tg. 
Mureș), Ștefan Vasile (Oțelul 
Galați), C. Miu (Sportul stu
dențesc), I. Gălățeanu (Po
iana Cîmpina), E. Stepan 
(Metalul Hunedoara) și E. 

Gologan (Chimia Suceava).

ECHIPA ROMÂNIEI-LA BAGSWAERD
chide abia vineri), este o- 
bligatoriu pentru a putea 
furniza cititorilor primele 
informații despre această, 
de pe acum, îndelung și 
controversat comentată e- 
diție a campionatelor mon
diale.

La ora convorbirii tele
fonice este, totuși, greu de 
făcut o statistică exactă a 
echipelor sosite aici, locurile 
de cazare fiind diferite și 
destul de îndepărtate. Sîn- 
tem, însă, informați că ma
joritatea oaspeților au ve
nit la Eagswaerd și că 
mîine (n.r. joi) pe lac... Cert 
este că vineri, în ziua pri
melor starturi, se vor alinia 
echipaje din 24 de țări. Așa
dar, pentru „flotila Snago- 
vului" — adversari din Aus
tralia, Austria, Belgia. Ca
nada, Cehoslovacia, R D. 
Germană, Danemarca, Fin
landa, R. F. a Germaniei, 
Anglia, Ungaria, Islanda, Ja
ponia, Luxemburg, Mexic, 
Olanda, Norvegia, Polonia,

Uniunea Sovietică, Suedia, 
Elveția, S.U.A., Iugoslavia 1

Da, nu va fi ușor, chiar 
dacă — se știe — echipajele 
unor țări nu și-au cîștigat 
încă galoanele confirmării 
internaționale. Rămîne să 

vedem ce progrese au înre
gistrat unii caiaciști și ca- 
noiști mai puțin prezenți (o 
parte chiar total absenți) la 
tradiționalele regate interna
ționale. Vor putea, oare, pro
duce surprize (greu de cre
zut, totuși) și răsturnări în 
ierarhia valorilor în partea 
de sus a clasamentelor, re
prezentanții Australiei, Is- 
landei, Elveției, Luxembur
gului ?

★
Din cele 24 de țări care 

au înscris echipe sau echi
paje la această ediție a 
campionatelor mondiale, 5 
vor prezenta formații com
plete, acoperind, deci, toate 
cele 16 probe ale competi
ției. Acestea sînt: Uniunea 
Sovietică, România, Unga

ria, R. F. a Germaniei și
— surprinzător, față de va
loarea generală a caiacului 
și canoei, cunoscută pînă a- 
cum — S.U A. !

Pentru că în sportul va
delelor și pagaelor rezulta
tele finale depind nu numai 
de forma principalilor ad
versari, ci și de numărul 
concurența or care se pre
zintă la start, iată cîteva in
formații care, mai ales pen
tru amatorii de caiac-canoe, 
vor simplifica sau vor com
plica... pronosticurile.

Recordul de înscrieri se 
Înregistrează în probele de 
K 1—500 m și K 1—1000 
m (cîte 21), K 2—10 000 m, 
K 1—500 m fete (cîte 19), K 
4—1 000 m și K 4—10.000 m 
(cîte 17), K 1—4x500 m, C 1
— 10000 m (cîte 14), C 1— 
10 000 m, K 2—500 m fete 
(cite 13), C 2—1 000 (12), C 
2—10 000 m (11), K 4—500 
m fete (9).

De aici desigur, și calcu
lul efortului, în plus, din

„serii" pentru cei mai mulți 
sportivi, care vor trebui să 
treacă și prin trierea valo
rică a semifinalelor.

★
întrecerile vor începe, în

să, abia vineri, așa îneît să 
încheiem prima corespon
dență din Bagswaerd spu- 
nîndu-vă că toți componen- 
ții echipei noastre doresc
— și m-au rugat să fiu, 
prin coloanele ziarului, in
terpretul lor — să confir
me, și la Bagswaerd, presti
giul mondial cucerit de 
sportul caiacului și canoei 
din țara noastră.

E drept, gîndindu-se, fără 
îndoială, la dificultățile de
osebite ale ediției daneze a 
C.M., nimeni nu rostește cu 
glas tare o „nume dorință, 
dar sînt convins că toți — 
sportivi și antrenori — se 
gîndesc în aceste puține ore 
dinaintea startului și la 
faptul că la Jajce (1963) e- 
chipa României a ocupat 
primul loc in clasamentul 
pe națiuni, dar la Grfinau
— Berlin (1966) .a trebuit să 
se mulțumească cu poziția 
secundă.

Poate că, îndrăznește re
porterul, la Bagswaerd...

neașteptată 
de regrete. 
din ambele

Petroșani am întocmit planul 
de pregătire a echipei pentru 
sezonul următor. După cit 
cunosc, planul este pus în 
aplicare.

— Și ce ați prevăzut pentru 
această perioadă ?

— în primul rină, refacerea 
potențialului fizic al jucăto
rilor. De aceea — din ziua 
de 22 iulie — întregul lot 
deplasat la Predeal, unde 
susține jocuri.

— Cine conduce acum 
trenamentele ?

— Deocamdată, pînă la 
sirea unui nou antrenor, ju
cătorul Libardi.

— După revenirea la Pe
troșani ce’ va face echipa ?

— Antrenamente zilnice. La 
9 august, în cinstea „falei 
Minerului". Jiul va susține un 
meci amical în compania e- 
chipei Stahl Riesa, din R.D.G., 
care va mai juca apoi două 
partide în tara noastră

— Alte perspective pentru 
perioada imediat următoare ?

— în ultima perioadă de 
pregătire, Jiul, va întreprin
de un turneu (de 3—4 întî.l- 
niri) cit Iugoslavia. Echipa 
va pleca din țară în ziua
de 10 august și se va îna

poia după 12 zile.
— O ultimă întrebare: ce 

formație veți antrena la 
toamnă ?

— îmi pare rău că. deocam
dată, nu vă pot, da vreun răs
puns, deoarece nu am discutat 
cu nici un club. Cred. însă 
că nu voi rămîne în... tribună !

PROGRAMUL TURULUI
DIVIZIEI A
Campionatul diviziei A la 

fotbal va începe la 30 august, 
proiectul turului ediției 1970/ 
71 preconizînd următoarea 
programare a etapelor : eta
pa I : 30 august; etapa a 
IT-a: 6 septembrie; etapa a
III- a : 13 septembrie ; etapa a
IV- a : 20 septembrie; etapa a
V- a : 27 septembrie; etapa a
VI- a : 4 octombrie ;. etapa a 
Vil-a : 18 octombrie ; etapa a

Azi, ultima
Participanții care încă nu 

și-au procurat bilete pentru 
tragerea Loto de mîine, vi
neri 31 iulie, pot să-și pro
cure biletele numai pînă 
astă seară, la orele obișnuite 
de închidere a vînzării.

După cum am mai anunțat, 
începînd cu tragerea Loto din 
7 august 1970, se introduc 
reporturile la acest sistem.

De curînd au fost introduse 
și biletele fracționate, care 
și-au arătat roadele chiar de 
la început prin numărul mare 

de cîștiguri înregistrate la a- 
ceastă formă de participare

De un succes deosebit s-a 
bucurat și jocul cu combi
nații „cap de pod", formă de 
participare care poate fi fo
losită cu succes și de dv. la 
tragerea Loto de mîine.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul 

Nr. 31 din 29 iulie 1970
EXTRAGEREA I:

23 14 20 42 21 22
Fond de premii : 368.748 lei.

s-a 
va

an-

LA FOTBAL
VIII- a
IX- a :
X- a : 15 noiembrie ; etapa a
XI- a : 22 noiembrie; etapa 
a XII-a : 29 noiembrie ; etapa 
a XIII-a : 6 decembrie : etapa 
a XlV-a : 9 decembrie ; eta
pa a XV-a : 13 decembrie.

Proiectul urmează să fie 
supus discuției, și aprobării 
biroului federal.

: 25 octombrie ; etapa a
1 noiembrie ; etapa a

zi la LOTO!
EXTRAGEREA a Il-a :

8 43 11 22 31 33 34 82
Fond de premii : 328.294 lei.
Plata premiilor va începe in 

Capitală de joi 6 august pină 
la 12 septembrie IfWO : în (ară 
de la 10 august pină la 12 
septembrie 1970 inclusiv.

LOTO

Premiile tragerii 
din 24 iulie 1970

EXTRAGEREA I : 1 variantă 
a 69.080 lei ; a Il-a : 8,60 a 
8.033 lei ; a III-a : 13.45 a
5.136 lei ; a IV-a : 24.35 a
2.837 lei ; a V-a : 122;25 a 565 
lei ; a Vl-a : 231 30 a 299 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Ca
tegoria A : 2 variante a 23.146 
lei ; B : 3 a 13.615 lei și 1 a 
5.446 lei ; C : 8,05 a 5.751 tei ; 
D :• 9,50 a 4.873 lei ; E : 20,50 
a 2.258 lei ; F : 38,30 a 1.209 
lei.

AMBELE EXTRAGERI : Ca
tegoria Z : 1100,40 a 100 tei.

Premiul de categoria I întreg 
de la extragerea I a revenit 
participantului T1VIG VICTOR 
din București.



SPORTIVI ROMĂNI PESTE HOTARE
INDIANAPOLIS : TIRIAC SI NĂSTASE

9 5

ÎN TURUL DOI
Tn turneul international de 

tenis de la Indianapolis 
(Ș.U.A.), trei capi de serii 
au fost învinși.. Astfel, fran
cezul Georges Goven a pier
dut cu 5—7, 8—10 la iugo
slavul Nikola Spear, france
zul J.L. Rouyer l-a eliminat 
cu 8—6, 6—2 pe australia-

SEVER MUREȘAN URCĂ 
ÎN IERARHIA TENISULUI
S-a întors dintr-un prelungit • 

circuit de turnee Sever Mureșan, 
component al lotului de tenis, co
tat cu nr. 6 în clasamentul pe 
anul trecut al F.R.T. Tinârul 
student de la I.E.F.S. aduce cu 
el o tolbă plină cu rezultate pre
țioase. victorii asu.ora unor te- 
nismani cunoscutl.

In Olanda, lucătorul nostru a 
cîștigat trei din cele cinci tur
nee la care a participat, în 
cursul acestei luni. Debut victo
rios In proba de simplu a tur
neului de la Heerlen, unde Mu- 
reșan a dispus în meciurile de
cisive de columbianul Oquendo 
(7—5, 6—4), americanul Breslv
(7—5, 6—1) și. în finală, de Beng 
Sie (Olanda) ev 6—4, 6—3. Finală 
la Metz (Franța), pierdută în

BUENOS AIRES: FLORIN GHEORGHIU
PE LOCUL 4

• în turneul internațional de 
șah de la Buenos Aires s-au 
consumat runde. în frun
tea clasamentului, șe află 
M Najdorf (Argentina). S. 
Reshevsky (S.U.A.), I- Tuk
manov (U.R.S.S.). cu cite 5. 
puncte fiecare. Marele maes
tru român Florin Gheorghiu 
totalizează 4 .puncte și se a- 
flă pe locul patru. Urmează : 
Bobby Fischer (S.U.A.) cu

NUMAI STEWART !...
Se pare că pentru a fi un 

bun alergător de fond în Sco
ția este de ajuns să te nu
mești... Stewart. Ian, Joseph 
sau Peter, numai Stewart să 
fie I Punind fiecare din a- 
ceste prenume înaintea nume
lui din titlu, obținem : Ian 
Stewart, campion european al 
probei de 5 000 m anul trecut 
la Atena și proaspăt record
man al continentului pe aceeași 
distantă cu 13:22,8 ; Peter Sle
wart, fratele mai mic al lui 
Ian, deține o performanță de 
3:57,4 pe distanta de o milă 
(aproximativ 3:39,0 pe 1 500 m) 
și visează să devină campionul 
familiei ; în sfîrșit, Joseph 

Stewart (nici o legătură de 
rudenie cu ceilalți doi) este 
câștigătorul probei de 10 000 m 
la Jocurile Commonweâlth-ului 
cu excelentul timp de 28:11.6. 
într-o cursă în care a învins, 
printre alții, pe recordmanul 
lumii — Ron Clarke, pe cam
pionul olimpic — Naftali Temu 
și pe cel mai „en vogue", spe
cialist englez — Dick Taylor.

Totuși, in Scoția cel mai 
cunoscut Stewart rămîne... 
Jackie, specialist în alergările 
pe 4 roți, campionul mondial 
de anul trecut al automobiliș- 
tilor.

EPILOG LA CASERTA
Tn fața unui tribunal din lo

calitatea Santa Maria Capua 
Vetare s-a încheiat procesul in
tentat unui grup de 14 per
soane învinuite de a fi parti
cipat Ia tulburările ce au avut 
loc anul trecut în orașul ita
lian Caserta, angrenînd nume
roși suporteri ai echipei locale 
de fotbal. După cum se știe, 
o hotărîre a federației italiene 
de fotbal de a descalifica din 
divizia B echipa locală Caser- 
tana a dus la violente ciocniri 
de stradă, care s-au soldat 
cu numeroși răniți și mari pa
gube materiale. Acum, cel vl- 
novați au fost condamnați la 
pedepse între 3 luni și 2 ani 
închisoare.

Presa italiană salută această 
mă'ură judiciară pe care o 
consideră drept un pas Impor
tant pe calea eliminării huli
ganismului din sport.
„WALDI" — MASCOTA J.O.

..Waldi" — un cîine de rasă 
basset va succeda în imaginea 
marilor competiții sportive pe 
leu! britanic Willie" și pe 
micul mexican „Juanito” care 
au fost mascotele campiona
telor mondiale de fotbal din 
anii 1966 și 1970. Produs in 
milioane de pxemplare din 
stofă, cauciuc sau material 
plastic. „Waldi" va deveni 
mascota J.O. de la Munchen. 
unde această rasă canină s-a 
bucurat întotdeauna de multe 
aprecieri. Știrea a fost anun
țată într-o conferință de presă, 
cu ..modelul viu" în mîini, 
de către Willi Daume, preșe
dintele comitetului de organi
zare a J.O. Tntr-adevăr, dacă 
„WiUie" nu s-a născut decit 
din imaginația unui desenator. 
„Waldi" — un cățel drăgălaș 
în vîrstă de trei luni — are 
un tată campion mondial... 
Performanța a fost decretată, 
nu de mult, în urma unul 
concurs de frumusețe canină.

DINAMOVIADA DE BOX
(Urmare din pag. 1)

obținînd victoria prin aban
don în rundul trei. La a- 
ceeași categorie au evoluat 
V. Ivan (Dinamo România) și 
Send Ajubh (Aldar Mongo
lia). Românul a constituit o 
surpriză deosebit de plăcută 
prin modul sigur în care a 
acționat. El a apărut mult 
schimbat în bine, a cîștigat 
în viteza de execuție și . în 
forță, astfel că pugilistul 
mongol a fost o victimă si
gură. Pentru judecători acor
darea deciziei a fost o sim
plă formalitate. ■

Antrenorii dinamoviști au 
ținut să ofere numai lucruri 

nul Dick Crealy, iar Roy 
Barth (S'-U-A.) a cedat cu 
6—3, 7—9, J—6 în fata ecua- 
dorianului E. Olvera.

Jucătorul român Ion Tiriac 
a cîștigat relativ ușor cu 
6—3, 6—1 în fața bolivianu
lui Ramiro Benavides, Ilie 
Năstase, care s-a calificat

fața puternicului jucător colum
bian Alvarez: 4—6, 4—6. Apoi,
din nou victorii neîntrerupte 5n. 
turneul de la Eindhoven, unde 
învinge pe rînd pe Parun (Noua 
Zeelandă) 6—1. 5-7. 7—5 ; Niel
sen (Danemarca) 6—3. 6—4; apoi, 
olandezii Soeters 6—1. 6—4;
Coeberg 2—6. 6—4, 6—4 ; Vent-
jers 6—1. 6—2. Din nou locul
întîi la Bilt.hoven. unde în finală 
dispune de rhodesianul Tony 
Fawcet cu 6—1, 9—7. Ca în ulti
mul turneu, la Noordwijk. neîn
vins pînă în semifinală, Mureșan 
să cedeze (de la 6—3. 3—6, 5—4 
mecibal...) în fata olandezului 
Soeters, trebuind să la avionul 
de București.

O serie de succese întreruptă 
brusc, dar care poate fi curînd 
reluată I

3>'/2 puncte și o partidă a- 
mînată, Oscar Pan.no (Argen
tina) — 3>/2 puncte. în run
da a 7-a, Florin Gheorghiu, 
cu piesele negre, a remizat 
în 35 de mutări cu argenti
nianul Miguel Guinteros. A- 
celași rezultat a fost consem
nat în partidele Fischer — 
Najdorf și O'Kelly — Ros- 
setto-

Pe numele său adevărat „Che- 
rie von Birkenhof", ciinele a 
fost oferit de către Willi 
Daume, ziaristului francez Fe
lix Levitan, președintele Aso
ciației internaționale a presei 
sportive.
UN STAT LUPTA PENTRU 

UN... FOTBALIST
O agitație deosebită dom

nește de cîtva timp în statul 
brazilian Minas Geraiș. Clu
bul Cruzeiro Belo Horizonte a 
făcut cunoscut că nu va avea 
posibilitatea să reînnoiască 
contractul fotbalistului Tostao 
întrucît nu dispune de sumele 
necesare pentru â-1 plăti. Ime
diat a intervenit guvernatorul 
statului, Israel Pinheiro, care 
a afirmat răspicat că Tostao 
nu va părăsi orașul Belo Ho
rizonte, guvernul provincial 
urmînd să plătească salariul 
jucătorului. Măsura a fost ex
plicată prin aceea că Tostao 
„reprezintă o cinste” pentru 
statul Minas Gerais

Cit privește ipoteza ca ce
lebrul jucător să primească 
dezlegarea pentru a pleca In 
străinătate, și aceasta a trebuit 
să fie exclusă, după ce s-a 
aflat că clubul Cruzeiro cere 
pentru un asemenea transfer 
suma de... 3 milioane dolari 1 
Or, nici un club din lume 
nu-și poate permite o asemenea 
investiție.

„TULLOH II"
Anul trecut, la capătul celor 

3 000 de mile cit a măsurat 

ÎL RECUNOAȘTEȚI?...
Probabil, este greu să vă imaginați că bătrtnul albit din foto

grafie ar fi unul și același cu bătăiosul ..puncheur" Archie Moore, fost 
campion mondial la categoria semigrea, pe care vi-l prezentam acum 
cițlva ani tn altfel de ipostaze, dezlănțuit intre corzile ringului. Ce face 
acum Moore ? După ce a delimit rolul de figurant sau de vedetă de 
mina a doua pe platourile din Hollywood, fostul boxer ocupă astăzi un 
post de instructor la școala de delicvenți minori din San Diego (Cali
fornia) șl puștiul pe care-l ține în brațe pare să fie încântat de poveștile 
— probabil cu teribile lupte tn ring — spuse de sfătosul Moș Archie.

plăcute. La cat cocoș ei au 
prezentat pe Adrian Moraru 
în fața sovieticului Gorbatov. 
Tînărul elev al lui Ti ti Du
mitrescu a boxat ca un ade
vărat senior, și cu toate că 
a suportat cîteva lovituri cu 
capul, el nu s-a descumpănit, 
punctînd decis cu croșeul de 
dreapta, excelent dublat de 
directa de stingă. Gorbatov, 
după ce a fost făcut atent de 
arbitru pentru astfel de in
fracțiuni, în repriza a doua 
a primit și inevitabilul aver
tisment. învingător la punc
te, Moraru. La aceeași cate
gorie, Kovâcs (Dozsa Unga
ria) b.p. Ganbat (Aldar Mon
golia).

La categoria ușoară, cam

prin neprezentarea adversa
rului său, urmează să joace 
în turul doi. Iugoslavul Ze- 
liko Franulovici, care a cîș
tigat acest turneu cu un an 
în urmă, l-a învins cu 6—1, 
6—0 pe americanul J. Kru- 
levitz.

Alte rezultate: Graebner 
(S.U.A.)—Cooper (Australia) 

6—1, 6—2 ; Kodes (Cehoslo
vacia) — Sugiarto (Indonezia) 
6—3, 6—4 ; Ashe (S.U.A.) — 
Leonard (California) 6—3, 
6—2 ; Smith (S-U.A.) — Ho- 
lecek (Cehoslovacia) 6—4, 
2—6. 6—4 ; Richey (S.U.A.) 
— Gerkin (S.U.A.) 6—3, 6—3.

în concursul feminin, Ro
semary Casals a învins-o cu 
8—6. 6—2 pe Pamela Far
mer.

VOLEIBALIȘTII ROMĂNI 
ÎNVINȘI IN PRIMUL MECI »

Abia s-a încheiat turneul 
internațional de volei mascu
lin de la Varșovia, unde se
lecționata secundă a țării 
noastre a ocupat locul al 
treilea, și iată că din nou, 
voleibaliștii — de data a- 
ceasta ai primei reprezenta
tive — se află angrenați în- 
tr-o nouă întrecere, ce se 
desfășoară Ia Riga. Competi
ția, găzduită de Sala Sportu
rilor Daugava, reunește e- 
chipele Poloniei, României și 
U.R.S.S. care participă cu 
două formații. în prima zi, 
voleibaliștii polonezi au în
vins cu scorul de 3—2 (6, 
15. —8, —6. 8) echipa Româ
niei, după un joc echilibrat 
și viu disputat. în al doilea 
meci, prima echipă a U.R.S.S. 
a dispus de selecționata se
cundă cu 3—0.

„Marele maraton american”, 
atletul britanic Bruce Tulloh 
— autorul acestei curse soli
tare de alergare fără prece
dent — a declarat presei că 
a fost prima și ultima sa în
cercare de acest gen și că 
ar fi foarte curios să vadă 
dacă cineva va reuși să-i în
treacă performanța. Răspunsul 
a venit din partea tînărului a- 
merican Joe Berterlouth. în 
vîrstă de 18 ani, care a pornit, 
în. urmă cu citva timp pe „tra
seul Tulloh", dorind să-1 aco
pere în timp mai scurt. El a 
luat startul din piața primă
riei din Los Angeles și va 
termina cursa în fața primăriei 
din orașul New York. Joe plă- 
nuiește să străbată zilnic. în 
medie, 45—50 de mile. Și a- 
ceasta. în condițiile unei tem
peraturi extrem de ridicate, 
fără să ocolească deșerturile 
din California și Arizona !

OL1MPLADA COPIILOR
O interesantă inițiativă în 

domeniul promovării sportului 
a fost luată de Fondul Națiu
nilor Unite pentru copii 
(U.N.I.C.E.F.). După cum a 
anunțat Leon Davicho, șeful 
departamentului informațiilor 
al UN.I.C.E.F., paralel cu O- 
limpiada de Ia Munchen, ace
lași oraș va găzdui în anul 
1972 prima ediție (experimen
tală) a Jocurilor Olimpice pen
tru copii. Fiecare țară va pu
tea să participe cu o delegație 
alcătuită din 10—15 copii.

pionul european al semiușori- 
lor, Salistrat Cuțov (Dinamo 
România) a întîlnit în Ryn- 
kiewicz (Gwardia Polonia) un 
adversar de o rezistență im
presionantă. Cuțov a expe
diat în cele nouă minute atî- 
tea lovituri cit pentru trei 
partide. Directele sale de 
dreapta, recepționate cu stoi
cism de adversar, deși au 
avut o precizie și o forță re
marcabile, nu l-au impresio
nat pe polonez, care a ter
minat meciul în picioare, dar 
învins net la puncte, cu 5—0. 
Tot la ușoară, Grancinikov 
(Dinamo U.R.S.S.) a cîștigat 
prin abandon în rundul II în 
fața lui Znamenacek (Ruda 
Hvezda Cehoslovacia).

(.orespondență pentru SPORTUL

SQUADRA AZZURRA VA CĂUTA 
SĂ EVITE ULTIMUL LOC

Paola Pigni, speranța nr. 1 a 
concursul de la București

Atletele din Italia' nu au 
avut un sezon strălucit în 
acekt an, marea majoritate 
a performanțelor realizate

|N MECIUL CU SELECȚIONATA
VARȘOVIEI:

TINERII VOLEIBALIȘTI 
BUCURESTENI 
VICTORIOȘI

Meciurile de volei dintre 
selecționatele de juniori și 
junioare ale orașelor Bucu
rești și Varșovia au devenit 
tradiționale. De cîțiva ani, 
în sezonul estival asistăm 
Ia duble întîlniri ale celor 
mai bune speranțe ale aces
tor orașe. Ieri după amiază, 
în sala Constructorul din 
Capitală și-au dat întîlnire 
echipele de băieți. încă de 
la primele schimburi de 
mingi juniorii bucureșteni 
au atacat dezlănțuit dove
dind o bună pregătire teh
nică și fizică, ciștigînd cu 
scorul de 3—1 : 13—15, 15—5, 
15—4, 15—9. Oaspeții au 
reușit să dea o replică dir- 
ză doar în primul set, pe 
care l-au și cîștigat. In ce
lelalte bucureștenii au evo
luat mai bine în apărare, 
au dominat cu autoritate fi- 
leul, cîștigînd la o diferență 
categorică.

Astăzi, tot în sala Cons
tructorul, de la ora 17, va 
avea loc revanșa întilnirii 
dintre formațiile masculine 
și, în continuare, meciul 
dintre echipele de junioare 
ale Bucureștiului și Varșo
viei.

Un nou antrenor al 
reprezentativei de fotbal 

a Cehoslovaciei
PRAG A 29 (Agerpres). — 

Antrenorul echipei de fotbal 
a Cehoslovaciei, Josef Mar
ko, a demisionat din funcția 
sa. fiind înlocuit cu Antonin 
Rygr, antrenor al formației 
Slavia Praga. Noul antrenor 
a avut consultări cu direcția 
tehnică a federației în vede
rea alcătuirii lotului pentru 
meciurile campionatului’ eu
ropean interțări.

Pe de altă parte, Consiliul 
antrenorilor a hotărît ca, în 
vederea apropiatului meci cu 
selecționata Franței, echipa 
Cehoslovaciei să fie formată 
tot pe scheletul celei care a 
participat la campionatul 
mondial din Mexic. Nu vor 
fi utilizați, probabili, Ada- 
mec. Horvath si Kvasniak.

★
într-un meci internațional 

de fotbal desfășurat Ia Bra
tislava, echipa locală Inter a 
întrecut cu scorul de 6—0 
(2-*-0) ' formația maghiară 
„Raba Eto“. Da Praga, în ca
drul „Cupei Rappan", echi
pa locală Slavia a învins cu 
scorul de 4—0 (1—0) forma
ția suedeză Găis Goteborg.

La mijlocie mică, Tarauds 
(Dinamo U.R.S.S.) b.p. Marti- 
novszki (Dozsa Ungaria).

Greul nr. 1 al Europei, Ion 
Alexe (Dinamo România) a 
avut în Kummer (Dynamo 
R.D.G.) un adversar destul de 
fragil. După ce Alexe l-a tri
mis în fiecare repriză, pentru 
cîte 8 secunde, la podea, în 
ultimul minut al meciului ar
bitrul din ring Nagy Lajos 
(Ungaria) i-a indicat lui 
Kummer colțul, consfințind 
victoria lui Alexe prin aban
don.

După cele două reuniuni -e- 
liminatorii, în semifinale s-au 
calificat zece pugiliști români. 

cu prilejul .cam
pionatelor na
ționale desfășu
rate la Roma fi
ind, în general, 
de factură mo
destă. Acest lu
cru mă deter
mină să atribui 
selecționatei ca
re se va depla
sa la București, 
pentru a con
cura în cadrul 
semifinalei „Cu
pei Europei", 
șanse minime 
pentru califica
re. De altfel, 
după părerea 
specialiștilor din 
Italia, prezența 
atletelor din 
Uniunea Sovie
tică și Polonia 
Ia startul pro
belor din capi
tala României, 
înlătură din
plecare orice 
dubiu asupra
viitoarelor fi-
naliste din a-
ceastă grupă.

Din lotul pe
care „Squadra
azzurra“ îl va
deplasa la Bu-

Italiei in curești, elemen
tele de bază 
sînt Paola Pigni, 

fostă recordmană mondială, 
care va lerga în. probele 
de 800 m și 1500 m, Dona
ta Govoni și Sara Simeoni, 
care a urcat recent recor
dul țării la înălțime la 1,73 
m. Celelalte componente au 
posibilități reduse pentru a 
face față într-o companie 

de prima mînă, singurul o- 
biectiv al echipei fiind ace
la de a evita... ultimul loc.

Iată echipa pe care va 
conta Italia în reuniunea 
de la București: 100 m 
Cecilia Molinari (11,8) ; 200 
m Maria Bruni (25,0) ; 400 
m Donata Govoni (53,6) ; 
800 m și 1 500 m Paola 
Pigni (2:06,1 și 4:14,3) ; 100 
m garduri Antonella Batta
glia (14,3); 4x100 m. Alessan
dra Orsellî. Cecilia Molina
ri, Maria Bruni, Asunta 
Bonsanque; 4x400 m Silvia 
Chezzonî, Daniela Taglioni, 
Anita Giunanili, Donata Go
voni ; înălțime Sara Sitneo- 
ni (1,73 m) ; lungime Ma
ria Baucia (5,83 m) ; greu
tate Silvana Forcellîni (14,59 
m) ; disc Roberta Grottini 
(50,50 m) ; suliță Giuliana 
Amici (45,22 m).

Mauro BOTTAGLIONE
Roma, iulie 28.

Performerii europeni
ai sezonului atletic 1970

CEI MAI
BUNI 10

LUNGIME

8.35 J. Schwarz (R.F.G.)
8,16 J. Pani (Franța)
8.10 K. Beer (R.D.G.)
8,09 C. Tourret (Franța)

8.06 L. Davies (Anglia)
7,96 T. Szudrowicz (Polonia)
7.96 T. Cybulski (Polonia)
7.96 A. Walkovski (Polonia)
7,95 I. Ter-Ovanesian (U.R.S.S.)
7.94 S. Cabaj (Polonia)

înălțime

2.20 I. Maior (Ungaria)
2.20 V. Gavrilov (U.R.S.S.)
2.19 I. Kelemen (Ungaria)
2.13 J. Alexa (Cehoslovacia)
2.17 E. Azzaro (Italia)
2.17 H. Magerl (R.F.G.)
2.17 V. Bolșov (U.R.S.S.)
2,16 Th. Zacharias (R.F.G.)
2.16 J. Lundmark (Suedia)
2.16 H. Htittl (R.D.G.)

PRĂJINĂ

5,45 W. Nordwig (R.D.G.)
6,40 F. Tracanelli (Franța)
5.35 R. Dionlsl (Italia)
5,31 A. Alarotu (Finlanda)
5,27 H. Issakson (Suedia)
5.25 R. Ivanofî (Finlanda)
5.21 I. Hanafin (U.R.S.S.)
5.21 D. Engel (R.F.G.)
5.20 C. Papanicolau (Grecia)
5.20 M. Ziegler (R.F.G.)

TRIPLUSALT

16,84 V. Saneev (U.R.S.S.)
16.80 J. Drehmel (R.D.G.)
16.76 C. CORBU (ROMANIA)
13,60 V. Kurkevici (U.R.S.S.)
16,56 Z. Cziffra (Ungaria)
16.55 J. Lasocki (Polonia)
16.55 M. Sauer (R.F.G.)
16,47 J. Fisher (Cehoslovacia)
16,43 H. Kalocsai (Ungaria)
16,41 S. Ciochină (România)

GREUTATE

20,39 H. Briesentck (R.D.G.)
20.35 H. Birlenbach (R.F.G.)
20,22 W. Komar (Polonia)
20,08 H. J. Rothenburg (R.D.G.)
19.96 U. Grabe (R.D.G.)
19.77 P. Colnard (Franța)
19.74 N. Karasev (U.R.S.S.)
19.67 D. Lochman (R.F.G.)
19.67 P. Brouzet (Franța)
19,34 S. Holub (Ungaria)

TELEX• TELEX• TELEX • TELEX .TELEX
Turneul feminin de bas

chet de ia San Remo s-a 
încheiat cu victoria echipei 
U.R.S.S., care în ultimul 
meci a întrecut cu scorul 
de 58—34 (26—12) selecțio
nata Franței. Din echipa în
vingătoare o excelentă im
presie a lăsat pivotul Se- 
manova (2,10 m), care a 

marcat în acest joc 23 de 
puncte. Pe locul doi s-a cla
sat reprezentativa Iugosla
viei, învingătoare cu 66—58

„Româncele sînt principalele 
noastre adversare"

- declară Maria Malaszewska, conducătoarea echipei poloneze
Prima formație partici- 

pșntă în cadrul 'semifinale
lor ..Cupei Europei" sosită 
în Capitală este cea a Po
loniei. De fapt, ieri, la pri
mul antrenament al oaspe- 
telor pe pista stadionului 
Republicii, d-na Maria Ma
laszewska. conducătoarea 
lotului, și Andrzej Fstrokon- 
ski, antrenorul principal al 
echipei, ne-au prezentat 
doar zece alergătoare (He
lena Kerner. Maria Mydlo- 
wiecka, Ursula Jozwik, Da
nuta Jedrjek, Danuta Wier- 
bowska, Zofia Kolakowska, 
Elzbieta Skowronska. Danu
ta Piecyk, Hanna Kowal și 
Czeslawa Nowak) si pe a- 
runcătoarea de disc Jad- 
wiga Wojtczak, restul com
ponentelor urmînd să so
sească abia în ziua de 1 
august.

„Țintim locul doi în a- 
ceastă semifinală (pentru 
că pe atletele sovietice nu 
le poate învinge nimeni la 
București) — ne-a declarat 
Maria Malaszewska, și du
pă părerea mea principalele 
noastre adversare vor fi 
sportivele românce, care 
vor beneficia de aportul u- 
nor atujiri (Manoliu, Visco- 
polcanif; Silai) incontestabi
le. Cred că celelalte repre
zentative, Cehoslovacia, El
veția, Austria sau Italia nu 

CU ATLETELE Șl ATLEȚII 
ÎNAINTEA MARILOR ÎNTRECERI

(Urmare din pag. 1)

trebuia. Priveam în doi — 
împreună cu fostul coleg, 
actualul antrenor federal 
Petre Zîmbreșteanu — spre 
atelierele de lucru, și din 
cînd în cînd îl împungeam 
cu cîte o întrebare ca să-1 
scot din rezerva sa medita
tivă.

— E atât de grea această 
semifinală a fetelor de Ja 
București ?

— Foarte grea, mai ales 
foarte echilibrată. Deși teo
retic U.R.S.S., Polonia și 
Cehoslovacia par a avea 
avantajul teoretic al calcu
lelor hîrtîei, nu este deloc 
exclus ca fetele noastre să 
producă marea surpriză. 
Dacă am mai avea și Ia suliță 
și la 400 m plat rezultate mai 
„europene" aproape că aș 
avea certitudini.

— Bine, dar Silai 7
— Silai nu poate alerga 

800 și 400 într-un interval 
de o jumătate de oră. Ar fi 
prea dur. Și pe urmă tre
buie să ne gîndim că în ur

DISC DECATLON

67.16 It.' Bruch (Suedia)
63,99 H. Neu (R.F.G.)
63,04 L. Danele (Cehoslovacia)

62.82 F. Tegla (Ungaria)
62,52 J. Feher (Ungaria)
62,28 J. Kahma (Finlanda)
62.00 D. Lampinen (Finlanda)
61,92 D. Thorith (R.D.G.)
61,72 K. Wipperman (R.F.G.)
61.62 VI. Liahov (U.R.S.S.)

9 131 p. H. J. Kirst (R.D.G.) 
a oil p. R. Hedmark (Suedia)
8 003 p. H. Wessel (R.D.G.)
7 989 p. M. Tiedke (R.D.G.)
7 913 p. D. Grube (R.F.G.)
7 908 p. P. Michallak (R.F.G.)
7 804 p. H. J. Perk (R.F.G.)
7 765 p. N. Avilov (U.R.S.S.)
7 756 p. A. Herbrand (Belgia)
7 730 p. M. Bock (R.F.G.)

sulița

90,68 M. Stole (R.D.G.)
90,06 P. Nevada (Finlanda)
86,22 J. Sidlo (Polonia)
85.90 M. Nemeth (Ungaria)
84,53 J. Boros (Ungaria)
33,92 K. Wolterman (R.F.G.)
83.90 J. Travls. (Anglia)
83,30 W. Feldmanis (U.R.S.S.)
83,60 F. Avellan (Finlanda)
83.13 J. Kinnunen (Finlanda)

CIOCAN 

75.04 A. Bondarciuk (U.R.S.S.)
72,92 W. Schmid (R.F.G.)
72.11 U. Bayer (R.F.G.)
71.56 R. Theimer (R.D.G.)
71.12 R. Klim (U.R.S.S.)
70.96 G. Zsiwotskl (Ungaria)
70.58 J. Sachse (R.D.G.)
70.56 S. Maximov (U.R.S.S.)
70,42 G. Encsl (Ungaria)
70,24 A. Hmelevskl (U.R.S.S.)

(32—31) în fața echipei Ita
liei .

In turneul de șah de Ia
Amsterdam conduc Spaski 

și Polugaevski cu tîte 
9'/2 puncte, urmați de Uhl- 
mann cu 9 p, Gheller — 
7 P.

■
Turneul internațional femi

nin de volei de la Varna 
s-a încehiat cu victoria echi
pei Bulgariei, urmată de se

pot emite nici un fel de 
pretenții". In completare, 
antrenorul A. Pstrokonski a 
precizat că față de lotul a- 
r.unțat anterior nu a sur
venit decît O singură mo
dificare : Miroslawa Sarna, 
accidentată, a fost înlocuită 
cu Ryszarda Kurka la lun
gime. „Majoritatea atletelor 
noastre dețin o formă bu
nă și pentru a nu rata ca
lificarea am spsit la Bucu
rești cu cîteva zile mai de
vreme, acomodarea cu pista 
de la Republicii fiind ab
solut necesară. Cit privește 
pe Tereza Sukniewicz, nu 
pot să vă spun decît că o 
gripă acută a îndepărtat-o 
timp de 10 zile de pe sta
dion. Știu foarte bine că 
spectatorii așteaptă de la 
fosta recordmană a lumii 

un rezultat de valoare, dar 
cred că nu va putea alerga 
pe 100 mg mai mult de 13,1 
—13,2.“

• Astăzi este așteptată 
să sosească în Capitală re
prezentativa Uniunii Sovie-

ferință de presă organizată 
de F.R. Atletism în care au 
fost anunțate loturile par
ticipante și amănunte orga
nizatorice.

tice ale cărei atlete sînt
mari favorite în acest con-
curs.

• Ieri a avut loc o con-

mătoarele zile mal avem 
meciul cu S.U.A. și Balca
niada-

— Dar băieții la Zurich 7
— Și băieții au o sarcină 

grea. Sînt bine pregătiți, și 
pista de tartan, dar mai 
ales compania în care se vor 
întrece, le poate aduce cî
teva recorduri naționale.

— Dar în ceea ce prive
ște calificarea ?

*— Strict obiectiv și de pe 
pozițiile rezultatelor anteri
oare, lucrul pare posibil — 
cu o oarecare șansă — la 
fete, și mai puțin probabil 
la băieți.

— Să înțeleg că în planu
rile de pregătire ați pre
văzut și (o rubrică pentru 
noroc 7

— Nu ! Să rețineți că am 
încercat și credem că am 
și reușit să ne pregătim 
foarte bine; că nu vom pre
cupeți eforturile nici la 
Ziirich, nici la București, 
dar în sport atunci cînd 
zeul norocului te protejează 
motivele de bucurie sînt și 

mai numeroase.

4x100 tn

39,0 Franța
39,2 U.R.S.S.
39.5 R.D.G.
39.6 R.F.G.
39.6 Polonia
39.6 Anglia
39.8 Cehoslovaci*
39.9 Italia
10.4 Iugoslavia
10.5 Bulgaria
40.5 Spania

4x400 m

3:05,9 Polonia
3:06,4 R.F.G.
3:07,2 Spania
3:07.4 Italia
3:07,8 R.D.G.
3:03.0 Anglia
3:08.4 Ungaria
3:08,4 Olanda
3:08,5 Franța
3:08,6 Cehoslovacia

lecționatele Poloniei, R.D. 
Germane, Ungariei și Ceho
slovaciei.

■
Rezultate înregistrate în 

primul tur al probei de 
simplu bărbați în turneul 
de tenis de la Hilversum 
(Olanda) j Gulyas—Knol 6—3, 
12—10 ; Kalogheropoulos
—Wolf 6—1, 6—1 ; Ulrich 
— Kary 0—6, 8—6, 6—3.


