
Uirf 4U/U& (AH. I Lt,, UNlfbVAh

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Simbălă 1 august 197(

Trimisul nostru special DAN GARLEȘTEANU, transmite din Bagswaerd:

CURSA PENTRU TITLURILE
MONDIALE ÎN CAIAC-CANOE

Ne mai despart 24 de ore de primul start al 
stadionul Republicii, Ia finele căruia vom cunoaște 
de a IlI-a ediții a „Cupei Europei".

In programul concursului figurează toate cele

marelui miting atletic de pe 
două dintre finalistele celei I I

® Debut remarcabil și promițător al echipajelor românești 
® 42 de curse fără surprize
® Azi, două semifinale pentru sportivii noștri

13 probe olimpice, care re
unesc la start cîteva celebrități ale atletismului feminin din Europa, recordmane 
mondiale și campioane ale continentului. O competiție de mare atractivitate, care 
anunță rezultate de valoare mondială și pe care, cu siguranță, nu o 
nici un adevărat iubitor al

I I

AFANASE BUTELCHINMIHAI ZAFIU r Emoțiile sportivilor, antre
norilor, spectatorilor reuniți 
în aceste zile pe malurile la
cului Bagswaerd au început 
din plin, vineri dimineața, 
cînd cea de-a VIII-a ediție 
a campionatelor mondiale de 
caiac-canoe a programat pri
mele starturi. Din fericire, 
vîntul care bătuse in zilele 
anterioare s-a potolit, apele 
lacului sint acum liniștite, 
bineînțeles insă, numai în... 
intervalul dintre probe. Un 
soare puternic pune și mal 
mult in... lumină splendoarea 
decorului in care se întrec

(pentru cele 16 titluri mon
diale și... medaliile aferente) 
sportivi din 27 de țări, cifră 
care reprezintă un record de 
participare pentru întrecerea 
supremă a acestui sport.

La caiac simplu 500 de me
tri, după desfășurarea a cinci 
serii cu rezultate scontate, în 
ultima serie s-a prezentat la 
start tinărul nostru reprezen
tant Zafiu. în privința califi
cării lui pentru semifinale, 
nici o emoție însă ! De ce ? 
Pentru simplul motiv că prin 
retragerea austriacului Mayer 
și a francezului Cortebois au

rămas în cursă 2 concur en ți 
pentru... 3 lacuri. A cîștigat 
Zafiu cu 1:58.13 urmat 
nadianul Oldeshaw cu

într-o companie de 
clasă 
chin, 
canoe 
doilea 
rul Tatay și înaintea danezu
lui Beusen, asigurîndu-și ast
fel prezența în finala probei.

Tînăra noastră concurentă 
la caiac 500 m, Maria Nichi- 
forov, intră și ea în finală, 
clasîndu-se, eu 2:16,94, pe lo
cul al treilea, după Pineaeva 
(U.R.S.S.) și daneza Olsen.

Este apoi rîndut lui Roșea 
să-și cîștige un loc în faza 
următoare a competiției. Re
prezentantul nostru la caiac 
1000 metri obține locul se
cund în seria cîștigată cu 
4:03,48 de suedezul Anderson. 
Roșea realizează 4:05,34, de- 
pășindu-1 
Santis.

Cursele 
curs s-au 
ză

internațională, 
concurentul nostru ia 
1000 m, s-a clasat al 
(4:29,89) după maghia-

pe italianul

primei zile de 
reluat după o pau- 

d© două ore, sub aceleași

(Continuare in pag. a 4-a)

& Marin Constantinescu declarat învingător ® Cufov s-a intrecut

sportului din Capitală.

de ca- 
1:58,34.

certă 
Butel-

va scăpa I IN JURUL PISTEI...! I
I
I
I
I

pe sine ® Adrian
Cea de a doua reuniune se

mifinală a Dinamoviadei, des
fășurată aseară, a început cu 
satisfacții : juriul de apel, ac- 
ceptind contestația introdusă 
de clubul Dinamo, a comu
nicat numeroșilor spectatori 
prezenți în arenă schimbarea 
deciziei meciului M. Constan
tinescu — V. Babarîka (Dina
mo U.R.S.S.). Hotărîrea juriu
lui de a aoorda decizia de în
vingător pugilistului român se 
datorește descoperirii unei

Moraru calificat, dar... ® Azi — finalele
cepție tactică foarte potrivită 
stilului și ritmului impus de 
maghiarul I. Zubik, Boboc a 
obținut decizia de învingător 
cu 5—0. Apoi, după numai 
două reprize-, prin trei k.d.-uri 

provocate la scurt interval ce
hoslovacului L. Majoroch, 
„musca” poloneză I. Witek co

boară treptele ringului învin
gător.
tinărul
sarcină

La aceeași categorie, 
Vasile Ivan a avut o 
dificilă in fața sovie-

Gh. ILIUȚA

Ileana Silai — gata pentru „Cupa Europei", concurs la care și-a planificat 2:02,2.
Foto : PETRU NAGY

DESTUL CU CALCULELE!
MÎINE PE STADION • • e

I
I

in numeroasele momente 
încrustate pe răbojul ani
lor de sport, sînt cîteva 
care au marcat etape ho- 
tărîtoare ; sînt cîteva ale 
căror semnificații au de

pășit clipa, făcîndu-le să intre în is
torie.

Dintre ele, anii tribunelor pline ale 
stadionului Republicii la concursurile 
de atletism, cu 30 000 de oameni - fre- 
mălînd cîteva zile la rînd în aștepta
rea marilor performanțe, izbucnind en
tuziaști cînd o graniță a posibilităților 
omenești era asaltată și (' 
mi-au rămas mie-, dar desigur 
tora din cei ce au aprins făcliile bucu
riei de a trăi un eveniment sportiv I 
deosebit. 5

Erau anii primelor mari succese 
le proaspătului nostru atletism ; I 
rau anii unei generații de pionieri ; I 

anii lui Ion Moina, Dumitru Tîlmaciu, 
Diț Treybal, Zeno Drogomir, Luiza Ernst I 
si Ion Soter ; erau anii lui Hie Savel, I 
Dumitru Grecescu și ai primelor succese 
ale lolana'ei Balaș, erau anii în care I 
tînărul noslru sport socialist începea I 
să se afirme, visînd recordurile mon- - 
diale și recordurile olimpice pe care 
generația atleților de atunci nu- le-au 
putut aduce dar le-au pregătit. Cu a- 
nii au urcat treapta consacrării și atle- 
ții — dar mai ales atletele noastre—, 
au stîmit entuziasmul altor tribune pli
ne, de pe alte meridiane. La Romo, la 
Tokio, la Mexic, performanțele lor în
cununate cu aur și argint au stîrnit 
celor ce le-au văzut aproape aceeași, 
bucurie ca și aceea pe care ne-au pro
dus-o nouă primii „doi metri" ai lui 
Ion Soter. Numai că noi a trebuit 
să ne mulțumirii numai cu 
rece din televizoare. Și i 
ton de sub Dealul Spirii . 
noscuf entuziasmul celor 30 000.

De ce nu mai vin spectatorii în j_ 
rul pistei ? Este greu de înțeles, greu 
de explicat. Pe undeva, însă, sînt con
vins că nu atletismul este de vină, x 
doar lipsa unui i 

. programat, nu în
canțe, ci în pragul toamnei aurii, sau. 
primăvara cînd izbucnește jarul iran-

I
I

depășita I 
și mul- I

I 
I
I
I
I 

cu imdginea- t ' 
inelul de be- I 

n-a mai cu- I

■::f
:on- g 
i, .ei I 

mare concurs anual * 
i zilele marilor va-

I
I
I

I 
dafirilor care dau atîta poezie Bucu- | 
reștiului. ’

î atunci ia- I 
tfinala „Cu- I

ȘI ACUM
FINALELE

Ultimul act al Dinamovia
dei de box se va r----------
astă-seară, in ringul 
nului Dinamo. Șapte 
vor încerca, cu acest 
ocuparea primului loc la ca
tegoriile respective, d' -----
cu care au luptat plnă 
dtndu-ne mari speranțe, 
anunță partide extrem 
namice, in care — de 
rat — și spectacolul 
la loc de cinste. Luat In par
te, fiecare meci pasionează, 
puțind fi considerat „cap de 
afiș". Incercind să facem to
tuși o distincție, credem 
duelurile 
Olteanu — 
Sarolan se 
Înalt nivel 
programul _______ , .... ..
dinea categoriilor : Boboc (Di
namo România) - *"
(Gwardia Polonia) ; 
natno România) 
(Gwardia Polonia) ;
(Dinamo România) — 
(Dynamo R.D.G) | 
(Dinamo U.R.S.S.) — 
(Dozsa Ungaria) î 1 
(Dinamo U.R.S.S.) —
chuiag (Aldar Mongolia) ; Cu- 
țov (Dinamo România) — 
Gembo (Aldar Mongolia) j 
OveciUln (Dinamo U.R.S.S.) — 
C»jef (Dozsa Ungaria) : Sta- 
chursk) (Gwardia Polonia) — 
Tarauds ___ ' '
Olteanu (Dinamo România) 
Hebel .7 “ - - •
Constantinescu (Dinamo 
mânia) — Domaclt . .
R D G.) ; A’e.xe (Dinamo Ro
mânia) — Sarolan : ’ 
U.R.S.S.). Pi vil gong la ora 
18.30.

consuma 
stadio- 
români 

; prilej, 

dirzenla 
acum 
Se a- 
de di

spe
ra fi

că 
Cuțov — Gembo, 

Hebel șl Alexe — 
vor ridica la un 
tehnic. Dar, iată 
finalelor. in or-

Wnuk 
Ivan (Di-

Witek 
Moraru

Eernd 
Sokolov 
Kovacs 

Nikolaev 
- Allan*

_(Dlnamo_ U.R.ș S ) ; 

(Gwardia Polonia) î
Ro-

(Dynatno

(Dinamo

unul din
galei, la

A. Wnuk 
învins

confuzii s&viișite de 
arbitrii judecăto-i.

în primul meci al 
categoria semimuscă. 
(Gwardia Polonia) l-a
pe Batahiar (Aklar Mongolia). 
El il va avea ca partener în 
finală pe ștefan Boboc, care 
aseară a făcut una dintre cele 
mai reușite partide din carie
ra sa. Evoluind intr-o con-

UN PUTERNIC TURNEU

și 17 august se va 
în sala Construc- 
Capitală un turneu

Intre 7 
desfășura 
torul din 
de șah, pentru desemnarea a 
doi componenți ai echipei o- 
limpice a României. Vor lua 
parte : Mircea Pavlov, Dumi
tru Ghizdavu, Traian Stanciu, 
Emanuel Reicher, Sorin Se
gal, Gheorghe Mititelu, Dolfi 
Drimer și Iuliu Szabo. Pri
mii doi clasați vor alcătui 
alături de Florin Gheorghiu, 
Victor Ciocâltea, Teodor Ghi- 
țescu și Emil Ungureanu for
mația care ne va reprezenta 
la Olimpiada de Șah din sep
tembrie.

(Continuare în pag. a 4-a)

„Contraatacuri cu stingă și riposte prompte cu upercutul de 
dreapta" pare că-i spune antrenorul Titi Dumitrescu lui Vasile 
Ivan, înaintea ultimei reprize. Foto : THEO MACARSCHI

© Tntr-o întrecere sportivă totul este posibil • „Cvartetul de aur" des

completat: Mihaela Peneș — spectatoare @ Un excelent „cronometru

de control" • Luna de miere a Marianei Filip

noapte petrecu- Poloniei sint cotate prin- 
Poiana Brașov tre cele mai bune ale 
părut atletelor lumii; Cehoslovacia are in 

spate tradițiile și școala 
atletismului care a dat nu
meroși performeri, atleți 
și atlete care au uimit 
lumea prin rezultatele lor ; 
Italia a deținut și mai de
ține individualități remar
cabile în cîteva probe. Așa 
că lucrurile sint foarte 
complicate, iar sistemul de 
punctaj (general) le în
curcă și mai mult. In ase-

Itima 
tă in 
li s-a 

mai lungă. Poate pen- 
că s-au culcat devre- 
poate pentru că som- 
le-a cam ocolit, lăsind 
gindurilor, emoțiilor, 

speranțelor...
Duminică, la București, 

echipa noastră — care a 
tras un bilet de sorți rău 
— are de făcut față unui 
examen greu în semifinala 
„Cupei Europei". Forma
țiile Uniunii Sovietice și

menea condiții, fiecare 
punct capătă prețul auru
lui.

Și totuși, să nu uităm cd 
acum trei ani, la Constan
ța, selecționata României 
— cotată, de asemenea, ca 
neavind nici o șansă — 
era pe punctul de a pro
duce o mare surpriză, fi
ind la un pas de calificare 
în finală.

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)
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După înscrierile

IN PAGINA A 2-Aț

NOI ÎNSCRIERI LA EUROPENELf DE
EăltREȘISKEEÎDELABUCIIREȘT)

Trăgători din Polonia,
Irlanda, Italia fi Franfa

După înscrierile primite din 
R. D. Germană, Suedia, Da
nemarca, R. F. a Germaniei 
și Anglia, iată că alte ade
ziuni au sosit pentru cam
pionatele europene de talere

fa București
și skeet de la București 18—— 
13 septembrie).

Și-au anunțat participarea 
..........  “ ’ ‘ Ir- 

în 
total, pînă acum s-au înscris 
aproape 100 de trăgători.

si sportivii din Polonia, 
landa, Italia și Franța.

I

DELEGAȚIA ROMÂNĂ

LA LUCRĂRILE

ACADEMIEI

INTERNAȚIONALE

OLIMPICE
seIn zilele de 1—16 august 

desfășoară la Olimpia, in Gre
cia, cea de a 10-a sesiune ju
biliară a Academiei Interna
ționale Olimpice.

Tema principală a sesiu
nii actuale este : „PREGĂTI
REA PREOLIMPICA". Prin
tre conferențiarii de anul a- 
cesta figurează Alexandru Șl- 
perco, membru al C.I.O. pen
tru România, și Victor Bănciu- 
lescu, ziarist, membru al Co
mitetului Olimpic Român.

La lucrările sesiunii parti
cipă și o delegație română, 
din care fao parte : prof. 
Leana Sima (Ploiești), prof. 
Haralambe Ionescu, președin
tele C.J.E.F.S. Teleorman, Se
ver Noran, redactor al revi
stei Comitetului Olimpic Ro
mân, și prof. Nicolae Posto- 
lache, responsabilul Muzeului 
național al sportului.

& Cele șapte formații 
față In față

• Trei antrenori
fac pronosticuri

• Ultimele informații 
despre competiția 
de duminică

Atletele sovietice

-1

la antrenamentul de ieri, pe stadionul Re
publicii.

Foto : M. FELIX

Poate îl vom avea... Pînă atunci ia 
tă alte prilejuri: mîine semi 
pei Europei", un concurs de două ore 
cu nume prestigioase, cu zeci de re
cordmane, cîteva campioane olimpice 
și europene adunate din șapte țări; 
săptămîna viitoare un meci între atle
tele noastre și cele venite la București 
de peste Ocean ; peste două săptă- 
mîni campionatele balcanice, competi
ție de veche tradiție care va egala în 
amploare campionatele internaționale 
de altădată.

Trei competiții, trei evenimente care 
vor și trebuie să marcheze o 
revenire a spectatorilor în jurul pistei 
cu culoare, gropi de sărituri și sectoa
re de aruncat. Ea promite același spec
tacol fascinant, aceleași aprige între
ceri de totdeauna, dar cu performan
țe împinse mult peste cifrele care ne 
făceau să fremătăm acum 15—20 de 
ani.

Atletismul de astăzi, acest sport al 
confruntărilor directe cu adversarii, se
cundele și centimetrii a mers-în pas cu 
timpul și a ajuns la performanțe care 
merită să fie văzute pe viu.

Dacă vreți, luați acestea ca o invi
tație. Veniți din nou în jurul pistei I

Gheorgha EPURAN
<

I
I
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ÎN DISCUȚIE—SPORTUL SĂTESC
Interlocutor: tovarășul GHEORGHE NECULA, •*.T

judefean

prim-secretar al Comitetului judefean Ilfov
al P.C.R., președintele Consiliului popular

|

In jurul Capitalei, 
județul Ilfov oferă 
pentru sport un test 

inedit și interesant : Oare 
marile spectacole din sta
dionul bucureștean nu-i 
transformă pe cei mai niulți 
dintre „vecinii de peste u- 
luca satului ilfovean” in 
oameni de tribună, ținîn- 
du-i departe de bazele 
sportive locale ? Ce viață 
sportivă duce tineretul aces
tui județ, la doi pași 
metropola bucureștcană. 
tentațiile eț cu miile ei 
sportivi și performeri?

La aceste probleme 
referit tovarășul GHEOR
GHE NECULA. membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R.. președintele 
Consiiliului popular jude
țean, in rîndurile ce ur
mează.

— Se poate vorbi, în ju
dețul Ilfov, despre o miș
care sportivă de masă ?, 
ne-am adresat interlocuto
rului nostru.

— Desigur că și în județul 
nostru sportul iși are locul lui 
bine definit, cu 
lențe recreative 
Disciplinele cele 
de către tinerii 
fotbalul, crosul, 
tenisul de masă, șahul și tu
rismul. Competițiile cu larg

prețioase va- 
și educative, 

mai îndrăgite 
ilfoveni sint 

trintele, oină,

d» masă «i 
ch perfgrman*

Sport 
sport 
tâ
Baze w 
zate prin contribuții, 
voluntare și muncă

sportiv» reali'

caracter republican, CUPA TI
NERETULUI DE LA SATE, 
CROSUL TINERETULUI, CU
PA ROMÂNIEI LA FOTBAL. 
CAMPIONATELE ȘCOLARE 
angajează tineretul din comu
nele și satele ilfovenc, nu 
numai pe planul obișnuitelor 
comentarii, ci efectiv, îl aduc

voluntare 
patriotică
Școala — 
leagănul 
fizice
Cadrele didactice să 
devină făclierii vieții 
sportive a satelor 
Două inimoase so
licitări adresate 
U.T.C. și Ministeru
lui Tnvățămîntului 
Apropierea de Bucu
rești

izvorul și 
educației

un stimul

70 de echipe 
fruntașe ocu-

pe stadion. In întreceri, 
exemplu : in Cupa României, 
la fotbal, au luat startul 200 
de echipe din Ilfov.

Reconsiderarea tradiționalelor 
..duminici cultural-sportive", un 
admirabil mijloc de educare 
în masă, dar totodată de valo
rificare a unor elemente de
pistate și selectate din mase, 
au evidențiat puterea organiza
torică în materie a unor co
mune ca Bolintin-Vale, Vidra, 
Brezoaiele, Mihăilești, Comana, 
Călugăreni, împreună cu multe 
altele necit’ate acum.

La campionatele jud-țene

participă circa 
sătești. Locurile 
pate de sportivii de la., sate 
in finalele unor competiții (fi
nirea Mănăstirea a cucerit 
„Cupa tineretului de la sate” 
la fotbal, Avîntul Curcani do
mină competițiile de oină) a- 
rată că sportul de pe aceste 
meleaguri, angrenînd eșaloane 
din ce în ce mai mari de ti
neri, vizează zonele perfor
manței. Iar exemplele pot con
tinua. Secțiile de lupte de la 
Călugăreni și Urziceni; cea de 
box de la Vidra și de atletism 
de la Brănești au și ele locuri

V. FIROIU

(Continuat» tn pag. ■ ta)



Cele șapte formații fafă în fafă
• Viorica Viscopoleanu și Nadejda Cijova singurele mari favorite ale concursului • Clasamentul prezumtiv

al performanțelor: 1. U.R.S.S., 2. Polonia, 3. România

RELUĂRI
Șl NOUTĂȚI

PE MICUL ECRAN

Șapte selecționate feminine în 
luptă pentru cele două locuri din 
finala „Cupei Europei*,  ce se va 
desfășura în ziua de 22 august la 
Budapesta. In tabloul de mai jos 
vă oferim loturile complete ale fie
cărei tân participante, iar în drep-

tul sportivelor, numerele 
curs și cea mai bună 
din acest sezon.

Parcurgînd listele de 
cele 13 probe vom constata că doar
două dintre atlete pornesc ca mari

lor de con- 
performanjă

înscrieri în

favorite : Viorica Viscopoleanu la 
lungime șl Nadejda Cijova la greu
tate. In rest, disputa se anunță ex
trem de echilibrată, mai ales Intre 
reprezentantele Uniunii Sovietice, 
Poloniei, României și Cehoslovaciei. 
Un clasament prezumtiv, alcătuit

pe baza celor mai bune performan
țe din acest sezon din dreptul fie
cărei atlete, ar arăta astfel : 1.
U.R.S.S. 73 p, 2. Polonia 71 p, 3. 
România 59 p, Cehoslovacia 51 p, 
Elveția 39 p, Austria 33 p și Italia

28 p. Care va fi însă ordinea reală 
a celor 7 formații ? Să 
pină mîine după-amiază, 
afla rezultatele aceslui 
miting atletic din tabela 
că instalată pe stadionul

așteptăm 
cind vom 

splendid 
electroni- 

Republicii.

■Q

TROBA
ȚARA

AUSTRIA CEHOSLOVACIA ELVEȚIA POLONIA ITALIA U.R.S.S. ROMANIA

100 m (1) Ortner 11,7 (21) Birnbaum 11,6 (41) Seheldegger 11,9 (31) Kerner 11,5 (61) Molinari 11,8 (101) Bezlamilnaia 11,6 (121) Goth 11,5
200 rn ( 2) Kapfer 24,6 (22) Smerdova 23,7 (42) Meier 23.9 (82) J8drij«k 23.» (68) Bruni 25,0 (102) Goloipazova 23,6 (121) Goth 24,0
4Q0 m ( 3) Sykora 54,1 (23) Macounova 55.6 (4?) Meier 53,6 (S3) Skowronska 54.3 (63) Govpnl 53,6 (103) Dundure 54,5 (122) Bădescu 56,1
XOO m ( 4) Brandnegger 2:17,8 (24) Otova 2:09,3 (43) Hess 2:08,0 (84) Wierzbowska 2:03,7 (64 Pigni 2:06.1 (104) Stula 2:05,1 (123) Silai 2:04,2
1500 m ( 5) Bouchal 4:46 9 (25) Pospisilova 4:27,2

13,8
(44) Moser 4:37,8 (851 Kolakowska

(86) Sukniewicz
4:21.3 (64) Pigni 4:14,3 (105) Bragina 4:17,0 (124) Lincă 4:24,0

100 ra g 1 «1 Kndppel 14/6 (26) siavlcova (45) Ăntenen 13,6 12,8 (66) Battaglia 14.3 (106) Kondrasovș 13.6 (125) Bufanu 13,5
lynginie (12) Klelnpeter 6,25 (31) Nygrynova 6,21 (45) Antenen 6,25 (93) Rurka 6,28 (75) Baucia 5,83 (112) Blclkova 6,24 (132) Viscopoleanu
înălțime (11) Gusenbauer 1,85 (33) Hubnerova 1,85 (52) tteenner 1,79. (921 Kpnewska 1,76 (74) Simeon! 1,73 (111) Lazareva 1.86 (131) Popescu 1,64

58,62disc (14) Signorettl 48,86 (36) Simankova 52.68 (55) Pfister 47,10 (95) Wojtczak 51,08 (76) Grottini 50,50 (114) Danilova 58.80 (134) Manoliu
greutate (131 Hofer 13.43 (35) Fibinger 16,35 (54) Anderes IW (JI) Chewinsl,-»

(96) Jaworska
17.44 (78) Forcellini 14/59 (113) Cijova 19.50 (133) Sălăgean 15,63

SliJiță (15) Relger 49,88 (37) Llnkova 52.30 (56) Meyer 58,22 (77) Amici 45.22 (115) Saulite 56,07 (135) stancu 51,20
4x100 m 45,8 45,3 46.8 43.6 45.5 44.3 46,5
4MQP m 3:53,3 3:45,7 3:50,2 3:36.9 3:48,5 3:35,2 3:45,9

DESTUL CU [ TENISMENII ROMÂNI
CALCULELE! AU O LUNA BOGATA

(Urmare din pag. 1)

3 mari favorite aleantrenorilor principali ai celor

TREI ANTRENORI FAC PRONOSTICURI
Cine se va califica in finala de Ia Bud apesla ? Iată întrebarea pe care am adresat-o 

de la București. Răspunsurilesemifinalei

PIOTROWSKIGH. POPOV
PoloniaU. R. S. S

e-

A.GH. ZIMBREȘTEANU
România

amintesc cu amli- 
acel episod, cind 
strălucită perfor- 
cauza unui joc 
hazardului în ul-

„Am venit la București 
eîștigăm grupa semifinală 
tn mod normal, victoria 
poate să

Pentru 
lupta se 
poloneze

Nu este însă exclus ca e- 
chipq cehoslovacă sau „ cea 
elvețiană (cu cîteva alergătoa
re de valoare) să încurce mul
te socoteli. Ceea ce pot să 
afirm cu certitudine — după 
un prim contact cu elbitex-ul 
de pe stadion — este că la 
multe probe vom înregistra 
cifre de valoare mondială."

ne 
cpl
va 
Și

scape.
de al doilea loc, 
da intre atletele 

CELE ROMANCE.

Reprezentativa țării noas
tre are cîteva alu.uri certe și, 
după părerea mea, V. Visco
poleanu, L. Manoliu și C. Po
pescu pot termina învingătoare.

CRED CA NU VOM AVEA 
PROBLEME PENTRU OCUPA
REA LOCULUI III, considerînd 
că alît U.R.S.S. cît și Polonia 
pornesc în întrecere cu pri
ma șansă.

vor

ma șansă.
Atletele noastre țintesc însă 

ceva mai sus Șl NU AR FI 
EXCLUSA O SURPRIZA. Totul 
va depinde de comportarea 
Marianei Goth (la 100 m și 
200 m), a Doinei Bădescu 
(400 m), a Valeriei Bufanu(100 
mg), și a aruncătoarelor de 
greutate și suliță care nu ar 
trebui să piardă prea multe 
puncte*.

„Intr-o întrecere de acest 
gen, cea ma mică defecțiune 
poate avea urmări decisive. 
Personal, nu consider că 
chipa sovietică ar fi de ne
învins.

Dacă atletele noastre
concura la maximum-ul posi
bilităților AM PUTEA CHIAR 
C1ȘTIGA SEMIFINALA DE PE 
REPUBLICII. Și invers, este su
ficient să pierdem cileva punc
te la alergări (pe care con
tăm foarte mult) pentru a ne 
trezi într-o sifualie dificilă, 
DEPĂȘIȚI DE FORMAȚIA RO
MÂNEASCA.

După părerea mea, probele 
cheie vor fi 100 m, 800 m, 
100 m garduri, aruncarea dis
cului și, în mod cert, ștafetele".

Aseară au sosit echipele Elveției și Cehoslovaciei
Cea de a treia formație oaspete 

țosită In Capitală pentru între
cerile grupei semifinale ale *Cu-  
pei Europei” este selecționata El
veției. Avionul companiei Swtsalr 
a adus aseară la Otopenl pe cele 
15 atlete din „țara cantoanelor*  
însoțite de antrenorul M. Tove.

Prima surpriză constatată Încă 
din holul aeroportului — absența 
săritoarei In lungime Slegllnde 
Amman <S,36 m In acest sezon), 
despre care ni a-a spus că a 
suferit o întindere la începutul a- 
cestel «ăptămînl. In locul Iul Am
man va concura, mal mult 
ca sigur, fosta recordmană mon
dială la pentatlon, Meta Antenen, 
care este înscrisă șl Ia proba 
de 100 m garduri.

Antrenorul M. Tove ne-a de
clarat că elevele sale au venit 
la București cu ambiția de a în
trece formațiile Austriei și Italiei 
}l că speră un rezultat de va- 
oare din partea tinerei (19 ani) 

Beatrice Rechner: peste 1,80 m 
la înălțime In stilul Fossbury.

• Tot aseară a sosit In Ca
pitală șl reprezentativa Cehoslova
ciei In frunte cu campioana o- 
Ilmplcă șl europeană Milena Rez- 
kova-Hbnerova. Față de echipa

anunțată anterior — o singură 
modificare i Otova va alerga la 
800 m, Iar Pospisilova la 1 500 m.
• O comunicare importantă din

partea organizatorilor concursu
lui : toți elevii vor avea Intra
rea gratuită la peluzele stadionu
lui Repupllcil.

EMIL RUSU, CAMPION LA CONTRATIMP INDIVIDUAL
BRAȘOV, 31 (prin 

telefon). De pe noua 
variantă a șoselei 

Brașov-Slghlșoara 
s-a dat, astăzi, star
tul in prima finală 
la ciclism : contra
timp individual, 
acest an a probeiEdiția din ____

de contratimp s-a bucurat de o 
organizare admirabilă șl de un 
mare număr de rutieri bine pre
gătiți. Cel 143 de concurenți șl-au 
disputat cu ardoare întlietatea în
tr-o întrecere deosebit de dispu
tată. Fără Îndoială, cursa senio
rilor a polarizat atenția tuturor, 
învingătorul cursei șl campion al 
țării pe anul 1910, dlnamovistul 
Emil Rusu, ne-a făcut din nou 
dovada marilor sale calități de 
specialist al contratimpului. In 
partea doua a cursei, proaspătul

A DOUA EDIȚIE A TURNEULUI INTERNAȚIONAL ȘCOLAR

0 REUȘITA CONFRUNTARE
VOLEIBALISTEI

ȘCOALA SPORTIVA 2 BUCUREȘTI, ÎNVINGĂTOARE 
LA FEMININ

campion republican a terminat cp 
un bolid, depășind cu mal mult 
de un minut pe ocupantul locului 
secund șl la mare diferență pe 
ceilalți. Nu mai puțin meritoriu 
este dublul succes realizat de ci
cliștii brăllenl pregătiți de antre
norul Mlhall Slmlon care au cu
cerit la Brașov amlndouă titlu
rile Ia categoria juniorilor.

Iată rezultatele tehnice : se
niori, 40 km — 1. Emil Rușu (Di
namo) 53:13, campion republican, 
2. Dumitru Nemțeanu (Steaua) 
54:31, 3. Mlrcea Rtndașu (Metalul 
Plopenl) 54:48, 4. Leopold Puteri- 
ty (Steaua) 54:59, 5. Nicolae Da
vid (C. S. Mureș) 56:10, 6. Mlr
cea Bădilă (Dezrobirea Brașov) 
56:31 ; juniori mari, 3o km : 
1. Cristian Kammer (C. S. Brăila) 
42:26. 2. Nicolae Ferfelea (Steaua) 
43:58, 3. Vasile Budea (Dezrobirea 
Brașov) 44:00; juniori mici, 20 
km : 1. Cezar Hîrjescu (C. S. 
Brăila) 28:21, 2. Zoltan Elekeș 
(Dezrobirea Brașov) 28:37 3. Io
sif Nagy (C.S.M. Cluj) 29:01.

Simbătă va avea loc a doua 
finală. la fond, cu plecare de la 
km. 133 al șoselei Brașov-Ctmpu- 
lung, pentru toate categoriile de 
concurenți. Primul start la ora 
8,30. juniorii mici, apoi vor lua 
startul concurențu celorlalte două 
categorii.

Fetele tși 
răciune de 
au ratat o 
mantă (din 
nefericit al 
tima probă), dar el le insit- 
flă deopotrivă optimism pen
tru startul de miine, șoptind 
ademenitor că „într-o între
cere sportivă orice este posi
bil".

Punctele 
se cunosc, 
tulburător 
verență și 
există in 
mondial, 
nu, capabilă să discute despre 
un record feminin de peste 
7 metri la săritura in lungi
me, Ileana Silai, căprioara 
alergărilor mijlocii, cele mai 
dure, cele mai istovitoare. 
Clujeanca este îngrijorată de 
acel 2:03,7 al polonezei Da
nuta Wierzbowska. Noi, insă, 
știm cită forță de mobilizare 
pe pistă are Ileana.

Din păcate, marele nostru 
cvartet este descompletat, 
prin absența Mihaelei Penes, 
accidentată grav la umăr. Se 
speră ca ea să poată fi recu
perată abia pentru J.O. de la 
Miinchen. Medaliata cu aur 
de la Tokio și cu argint la 
Ciudad de Mexico va traver
sa un lung stagiu de specta
toare.

In proba de fond (1 500 m) 
ne dă speranțe Maria Lincă 
(campioană balcanică de ju
nioare la cros — Istanbul 
196S) prin perseverența cu 
care s-a pregătit și, mai ales, 
prin marile calități de voință 
pe care le deține. Cu cîteva 
zile în urmă, ea a 
excelent cronometru 
trol: 1:33,0 pe 600 
promite un record. 
„Cupa Europei" se 
punctele, nu performanțele...

Probabil cea mai neobișnui
tă ipoteză din viața unei fete 
o trăiește Mariana Filip. Ea 
s-a măritat acum două săp- 
tămîni, și-a petrecut o parte 
din luna de miere in tabără, 
iar acum a va continua pe 
stadion. Cît de puternică poa
te fi și dragostea pentru at
letism !

Micuța dar atît de impetu
oasa Mariana Goth așteaptă 
pistolul de start avind în pan
tofii săi cu cuie un 11,5 pe 
sută și 24,0 pe două sute. 
Primul rezultai este mai va
loros și — repetat — i-ar 
putea aduce un loc printre 
primele trei.

Despre Cornelia Popescu 
s-a scris ieri. Proba ei repre
zintă clou-ul mitingului atletic 
de pe „Republicii". Am văzu
t-o repetînd cu perseverență, 
diabolică la Poiana, scrîșnind 
din dinți de ciudă cînd ceva 
nu-i reușea, bucurîndu-se ca 
un copil în fața unei noi ju
cării cind era mulțumită. Cor
neliei i se prevede un viitor 
mare. Depinde numai de ea 
ca profețiile să se îndepli
nească.

i forte ale echipei 
Lia Manoliu, acest 
exemplu de perse- 
voință cum puține 
istoria atletismului 

Viorica Viscopolea-

me, Ileana Silai,

avut un 
de con- 
m, care 
Dar, la 

aduțiă

„Așadar, 7 la disc, 7 la lun
gime, 4 Ia..."

Destul cu calculele fetelor J 
Vedem noi duminică la con
curs...

Ieri» Ia ora prin-
’îl zulul, au luat sfîr- 

șlt întrecerile din
cadrul celui de-al 
doilea Turneu In
ternațional școlar de 

' t de 
________ European 

pentru activitățile extrașco-
Ișre ale elevilor. Au fost două
zile de dispute pasionante, cu 
faze foarte frumoase, cele 10 e- 
chipe masculine șl 9 feminine a- 
runclnd in luptă toate cunoștin
țele tehnlco-tactice pentru a-șl 
adjudeca victoria. Evident, aceas
ta a revenit formațiilor cele mal 
bine pregătite : ȘCOALA SPOR
TIVA 2 BUCUREȘTI - la fete șl 
LICEUL CHIBUȚULUI HANITA, 
Galileea de Vest (Israel) — la bă
ieți. In competiția feminină s-au 
întilnit în finală câștigătoarele ce
lor două serii : Școala sportivă 2 
București—Liceu) Economic Zill-

ternațional școl
X volei organizat

—----- Consiliul Eurc

Biletele pentru „Cupa Europei"

na (Cehoslovacia). Voleibalistele 
bucureștence s-au dovedit mal si
gure In Intervenții, mal lucide 
în atac, reușind să sesizeze prompt 
momentele de derută ale adver
sarelor,. de la care ne-au plăcut 
Kikusova, Mrazova șl Reznikova. 
Dacă anul trecut, la prima edi
ție, desfășurată in Olanda, cel care 
au cîștlgai au fost băieții, iată că 
acum a fost rîndul fetelor să-șl 
treacă numele în tabloul de o- 
noare. Să o facem și noi : Mari- 
leita Nicolescu, Narcisa Natea, 
Cătălina Celmare, Mariana Grosu, 
Anca Negrilă, Ileana Paveliu, 
Doina Dobrecl, Aurelia Brăiescu, 
Victoria Dragu, Elena Fazakaș.

De departe cel mai buni vo
leibaliști at turneului, elevii Ll- 
ceukil Hanita s-au impus fără 
dificultate, In finală, in fața e- 
chipei Școlii sportive din Timișoa
ra, intrînd în posesia titlului. Cîș- 
tigătorii de anul trecut, echipa 
Școlii sportive 2 București, s-a cla
sat pe locul III invingînd forma
ția liceului „Onze Lieve Vrouwe” 
din Breda (Olanda).

După cum am fost Informați 
de către prof. Heinz Blllo, vice
președinte al Comitetului execu
tiv. următoarea ediție va avea loc 
în Olanda.

Au fost puse în vînza- 
re, la casele obișnuite bi
letele pentru „Cupa Eu
ropei" la atletism-feminin, 
care va avea loc 
gust, pentru 
de atletism
România—SU.A. 

jnat în sulele de 
august (ambele pe stadio
nul Republicii), precum și 
pentru meciul de baschet 
România—S.U.A. care se 
va disputa în ziua de 10 
august în sala Floreasca.

la 2 au- 
meciul 

feminin 
progra-
5 și 6

Em. F.

ÎN DIVIZIA B
LA POLO

laDupă 5 etape tn divizia B 
polo conduc echipele C.S.M. Cluj 
șl Ind. linii Timișoara. Iaiă ulti
mele rezultate : Crișul-Dunărea 
11-1 (1-0, 4-0. 2—1. 4-0), Șco- 
larul-Timlșul 7-3 (2—0. 2—1. 2—2, 
1—0). Crisul-Mureșul 4—2 (2—1.
1—0. 1—1 0—0) Ind. linii-Dunărea 
8-1 (2-0. I—0. 2-0. 3-1). CSM
Cluj CF Ii Cluj 14-2 (3-0, 8—1,

Tenisul este un 
sport al tuturor 
sezoanelor, 
parcă mai 
seamă al 
al zilelor însori

te. Nu e de mirare, deci ca 
în perioada actuală tenis- 
menii să aibă cel mai mult 
de lucru ; și calendarul coțn- 
pețițional al lunii ce urmea
ză confirmă pe deplin aceaș- 
ta. în sportul rachetei, avem 
o serie întreagă de compe
tiții angrenînd jucători _ și 
jucătoare de categorii dife
rite, atît în țară cît și peste 
hotare.
CAMPIONATUL NAȚIONAL 

AL JUNIORILOR
Cel mai apropiat start este 

cel al tenismenilor juniori, 
înceoîod de duminică, la1 
Cluj, se desfășoară întrece
rile finale ale campionatului 
național rezervat speranțelor 
tenisului nostru.

împărțit în două categorii 
(15—16 ani și 17—18 ani), 
ei vor asalta titlurile de 
campioni în toate cele cinci 
probe clasice. Se pare că la 
această ediție vom înregistra 
un adevărat record de par
ticipare, fiind anunțați nu 
mai puțin de 150 DE PAR
TICIPANT DÎN 20 DE 
CENTRE. Si desigur, repre
zentanții Bucureștiului vor 
avea dp furcă, în această 
confruntare cu largul eșalon 
de provinciali, care sosesc 
din Arad, Oradea, Timișoa
ra. Reșița, Bocșa, Gheor- 
ghieni, Cîmpia Turzii, Hune
doara, R. Vîlcea, Ploiești, Tg. 
Jiu, Galați, Cîmpina, Iași. Sf, 
Gheorglie, Tg. Mureș, Deva. 
Brașov, fără a uita și pe cei 
din Cluj.

TURNEUL INTERNAȚIO
NAL PENTRU JUNIORI 

ȘI TINERET
întrecerile juniorilor, pe 

terenurile din incinta sta-

dar 
cu 

verii,

dionului muncipal din 
Cluj, vor fi doar un pre
ludiu la o altă competi
ție, rezervată de aseme
nea tineretului. De la 10 
august, aceleași frumoase 
terenuri găzduiesc turneul 
internațional de tenis pen
tru juniori și tineret, la 
care și-au anunțat vizita 
tenismeni din U.R.S.S., 
Bulgaria Ungaria, Polo

nia, R.D. Germană, Ceho
slovacia, Belgia, Cuba și 
Turcia

In prima jumătate a lunii 
august, redacția sportivă a stu
dioului de Televiziune oferă 
iubitorilor de sport un pro
gram bogat șl complex. Cum 
recomandările le bănuim a 
fi inutile, vă prezentăm mai 
jos transmisiunile perfectate, 
iasindu-vă pe dv. să alegeți :

SIMBATA 1 AUGUST ora 
15,00 și DUMINICA 2 AUGUST 
ora 13.30 : Campionatele mon
diale de caiac-canoe (transmi
sie directă de la Copenhaga).

DUMINICA 2 AUGUST ora 
17,40 : „Cupa Europei" la atle
tism feminin — semifinale 
(transmisie directă de la stadi
onul Republicii).

LUNI 3 AUGUST ora 22,10 : 
Retrospectivă C.M. Fotbal Me
xic '70 : meciul România — 
Anglia (înregistrare de la Gua
dalajara) .

’MIERCURI 5 și JOI 6 AU
GUST ora 18.30 : Intllnirea de 
atletism feminin România — 
S.U.A. (transmisii directe).

JOI 6 AUGUST ora 16,00 : 
România — Cehoslovacia la 
volei feminin (transmisia de 
la Constanța).

VINERI 7 AUGUST ora 
16,00 : România — R.D.G. la 
volei feminin (transmisie de 
la Constanța).

DUMINICĂ 9 AUGUST, ora 
16.00 : Retrospectiva „El Mun
dial" : meciul România— Ce
hoslovacia (Înregistrare de la 
Guadalajara).

LUNI 10 AUGUST, ora 17.30 : 
volei feminin România — Po
lonia (transmisie de la ’Con
stanța), ora 21,10 : repriza a 
doua a partidei de baschet 
masculin România — Sel. uni
versitară a S.U.A. (transmisie 
directă).

VINERI 14, SIMBATA 15 și 
DUMINICA 16 AUGUST : 
Jocurile balcanice de atletism 
(transmisii directe de la sta
dionul Republicii).

JUNIORII IN SERIE

ALTE TREI RECORDURI

PRIMELE FINALE

care 
mai

Și acum este 
rîndul seniorilor. 
Cei mai buni 
înotători ai țării 
s-au adunat în 
jurul piscinei Di

namo din Capitală, unde vor 
începe astăzi întrecerile pen
tru cele 29 de titluri de 
campioni. De ia marele exa
men nu va lipsi în acest an 
nici unul dintre fruntașii na- 
tației românești, fapt 
atribuie concursului o
mare notă de seriozitate și 
atractivitate decît în anii tre- 
cuți. Cu atît mai mult, cu 
cît actuala ediție a campio
natelor naționale va 
specialiștilor drept 
de selecție pentru 
competiții care stau 
înotătorilor români.

Așadar, îi vom 
pe Marian Slavic, Vasile Cos
ta, Eugen Aimer, Albert 
Covaci, Dionisie Naghi, Cris
tina Balaban și Agneta Ster
ner. ca și pe mai tinerii lor 
adversari, dornici să confir
me progresul realizat în 
ceastă vară.

Programul întrecerilor 
fiecare zi serii de la ora

servi 
criteriu 
marile 

în fața

revedea

a-

(în
10

ÎN DISCUȚIE-SPORTUL SĂTESC
(Urmare din pag. 1)

bine definite în sportul româ
nesc. Echipa feminină de po
pice Cetatea Giurgiu a promo
vat în divizia A, iar formația 
de fotbal Ș. N. Oltenița în 
divizia B.

Totuși, continuă interlocuto
rul nostru, un număr însemnat 
de tineri și, mai ales, de tinere 
nu este încă atras în mișcarea 
de educație fizică și sport. Or
ganizațiile U.T.C. din unele co
mune nu se preocupă in sufi
cientă măsură de mobilizarea 
tineretului nostru pe terenul de 
sport, ca și de popularizarea 
mai eficientă a foloaselor prac
ticării sportului.

Asociațiile sportive comunale 
și sătești vor trebui să înlo
cuiască activitatea de campa
nie și festivișm a manifestă
rilor sportive cu acțiuni sim
ple, accesibile, concrete și per
manente, de angrenare a unui 
număr cît mai mare de tineri 
și tinere, în mod sistematic, 
in activitatea sportivă.

— Cum vedeți dumnea
voastră raportul dintre 
sportul de masă și cel de 
performanță ?

— Eu consider că deși spor
tul de masă nu-l generează în 
mod obligatoriu pe cel de per
formanță, el contribuie, totuși, 
într-o măsură însemnată la 
depistarea elementelor talen
tate, capabile să urce treptele 
măiestriei sportive. Și din jude-

țul nostru putem da nume
roase exemple de tineri ajunși 
azi sportivi fruntași, pe plan 
republican, care au fost des
coperi ți și promovați prin con
cursurile de masă. Să indic pe 
cîțiva ? Iată-i : luptătorul Marin 
Pircălabu din Călugăreni, bo
xerii Marin Nicotae, Constan
tin Ene, Ion Petre din Vidra, 
luptătorul Dumitru Tindec'ae de 
la I.M.S. Călugăreni, ajuns 
maestru al sportului și compo
nent al echipei bucureștene 
Steaua, șahista Floriea Nicu- 
lescu din Izvoarele, fostă cam
pioană de junioare a țării, des
coperită cu prilejul Sparta- 
chiadei Tineretului de la sate.

Sportul de masă promovează 
o mișcare de temeinică educare 
patriotică, de viguroasă acțiune 
întru apărarea sănătății. Noi îl 
susținem cu convingere și prin 
mijloacele pe care partidul le-a 
creat cu interesul și cu dra
gostea cu care îmbrățișează 
toate problemele legate de 
viața poporului nostru.

— Ce ne puteți 
despre contribuția 
Ură in acțiunile 
realizarea de baze 
five ?

— Este drept că în 
nostru, prin contribuția

spune 
voiun- 
pentru 
spor-

județul 
volun

tară a tineretului și cu spri
jinul întreprinderilor șl al in
stituțiilor, s-au realizat 
sportive simple și 
model, dar cred că 
face mai mult fată 
sități și posibilități.

baze 
complexe 
se poale 
de neee-

Totuși, la stadioanele Șan
tierelor navale din Giurgiu și 
din Oltenița au fost extinse 
tribunele, mărindu-li-se capa
citatea. s-au gazonat terenurile 
de joc, s-au amenajat terenuri 
de antrenament, iar la Giurgiu 
a fost construită o popicărie 
modernă, cu patru piste. A- 
cesțea șțnt numai cîteva 
exemple, după cum voi cita 
și unele comune rurale care 
s-au relevat în munca de a- 
menajare a bazelor sportive, 
folosind resursele 
contribuția voluntară 
tului : Ghimpați — 
realizat un autentic 
rural, Brănești, 
ciugatele, Comana, 
Ulmeni, Armășești, 
Frățești, Crcvedia,

E de relevat că 
existat o preocupare 
blemă, și merită evidențiate : 
Școala nr. 5 Oltenița, — mo
del pe județ, — liceele nr. 1 
Giurgiu, Vidra, Urziccni, Bo- 
lintin-Vale și, desigur, altele, 
multe altele.

Aceste rezultate le consider 
drept un început, un început 
îmbucurător, deoarece mai 
vem 
baze 
gov.

Ca 
în vară.
vene este mobilizat pentru în
frumusețarea comunelor și sa
telor din cuprinsul județului, 
iar bazele sportive își au locul

locale și 
a tinere- 
unde s-a 

stadion 
Joița, Bel- 

Ciorogirla, 
, Ciocănești, 

Grădiștea, 
i în școli a 

în pro-

a- 
sate și școli lipsite de 
sportive, cum sînt Sna- 

Corbeanca. Dascălu.
și în ceilalți ani. acum, 

tineretul satelor ilfo-

CAMPIONATELE
EUROPENE DE AMATORI

REPUBLICANE LA TIR

O serie de jucători fruntași 
vor apare ÎN TURNEE PES
TE HOTARE.

în afara primelor două 
rachete — Ion Tiriac și Ilie 
Năstase — care se întorc în 
Europa pentru a participa la 
două turnee în R.F. a Ger
maniei (Miinchen 5.VIII și 
Hamburg 10.VIII), principa
la escală a tenismenilor va 
fi Sofia. Aici se desfășoară 
a II-a ediție a campionatelor 
europene (amatori) Ja care 
țara noastră va fi reprezen
tată de Petre Mărmureanu, 
Sever Dron, Sever Mureșan 
Și Iudit Dibar.

ALTE TURNEEE 
INTERNAȚIONALE

Mai sînt prevăzute pen
tru această lună partici
pări la turneele interna
ționale de la Moscova 
(10.VIII), Verona (2Ș.VIII) 
și Universiada de la To
rino (26.VIII).

în fine, membrii repre
zentativei de tineret, care 
ne-au decepționat atît de 
amar în preliminariile 
,.Cupei Galea“, evoluează 
la turnee în Belgia.

Ieri, in campionatul juniorilor 
a lost ziua întrecerilor la arme 
cu aer comprimat, pușcă și pistol. 
Da prima au fost 
trei noi recorduri 
S-au remarcat, In 
țintașll de la Activul Brașov 
Steaua, be asemenea, :
se cuvin dinamovlstel Marina Va- 
siliu și tinărului focșenean, “ 
SBtalg.

REZULTATE : pistol cu aer 
comprimat 40 r : 1. Anișoara Matei 
(Dînamo) 379 p, 2. Gh. Neacșu 
(Dinamo) 377 p. 3. M. Stan 
(Steaua) 372 p ; echipe : 1. Dina
mo 1120 p — record republican 
stabilit, 2. Steaua 1 078 p.

Armă cu aer comprimat 40 t 
picioare jupiori : 1. N. Coliban 
(Activul Brșșov) 377 p — nou re
cord al țării (v.r. 368 p), 2. S. 
Cucu (Dinamo) 368 p, 3. E. Sa- 
tala (Viitorul Focșani) 364 7 ;
echipe : 1. steaua 1 084 p — nou 
record al țării
Dînamo 1 036
Marina Vasiliu 
nou record al
2. Victoria Savovlcl (Dinamo) 362 
p, 3. Angela Tudorică (Dinamo) 
35? p.

Aștâzi, pe poligonul din Dom
nești. de la ora 9, sînt programa
te următoarele probe : armă stan
dard 3x20 f șl pistol liber 60 f» 
junioare și juniori.

înregistrata 
republicane, 
continuare,

Șl 
mențiuni

E.

Rd. V.

ALE SENIORILOR
și finale de la ora 18) ; AS
TĂZI — 100 m liber (b+f), 
100 m bras (b+f), 200 m 
mixt (b+f) și 4 X 100 
m mixt (b+f) ; DUMINICĂ 
— 400 
spate 
(b+f), 
LUNI 
200 m 
mixt (b + f), 4x100 m liber 
(b+f) ; MARȚI — 200 m 
spate (b+f), 200 m delfin 
(b+f). 800 m liber (f) și 1500 
m liber (b).

m liber (b+f), 100 m 
(b+f), 100 m delfin 
4x200 m liber (b) ;

— 200 m liber (b+f), 
bras (b + f), 400 m

2. 
p.

p ;
(v.r. 1 067 p), 2.
p ; junioare : J. 
(Dinamo) 371 p — 
țării (v.r. 370 p)»

10 VICTORII

DIN 13 POSIBILE
Succesul caiaciștilor și canoiștilor

gălățeni la Ruse
Canoiștii șl calaclștli clubului 

Dunărea Galaf au susținut o 
Intllnlre amicală, Ia Ruse, cu 
reprezentanții clubului Dunav. 
Din cele 13 probe disputate, 
sportivii gălățeni au ciștigat 10 : 
caiac 1—500 m : Gh. Baccelu ; 
caiac 2—500 m : : 
Jelescu ; caiac 4—500 m 
Toma, Jelescu, ----- 
1—1 000 m : I. 
(fem) — 500 m : V. 
caiac 2 (tem) — 500 m î 
rinescu — L. Klsselenco 
1—500 m : P. Marcov ; 
500 m : V. Petrenco — 
ganu : canoe 1—1000
Marcov j canoe 2—1000 
trenco — Glșlăganu.

T. SlRIOPOL,

I. Toma — I.
Baccelu,

Ceaușu ; caiac 
Toma ; caiac 1 

Marinescu ;
V. Ma- 

; canoe 
canoe 2— 
I. Clșlâ- 
m : P. 
m : Pe-

coresp

TREI ANTRENORI ROMANI DE HANDBAL
INVITAȚI LA UN CURS ÎN R. F. G

Anual, în regiunea Badenului 
de Sud din R. F. a Germaniei, 
se organizează un curs de per
fecționare al antrenorilor de 
la echipele ce activează în 
competițiile acestei regiuni. 
Cursul are loc în localitatea 
Steinbach și pentru „ediția" 
sa din acest an organizatorii

au invitat trei antrenori ro
mâni să predea lecții. Este 
vorba de Oprea Vlase, Cornel 
Oțelea (proaspăt antrenor la 
Steaua) și de Otto Telman. 
Cei trei tehnicieni români vor 
părăsi Capitala în cursul zilei 
de azi, urmind să se reîntoarcă 
în jurul datei de 16 august.

de 
la 

sau 
ob-

lor bine definit în acest pro
gram de acțiune de masă.

— Cadrele didactice 
specialitate se rezumă 
activitatea la catedră 
participă și ca activiști
ștești Ia desfășurarea ace
lui mare proces de masă 
care e sportul 7

— Numărul mare de unități 
școlare și de cadre didactice 
calificate permite ca și în ju
dețul nostru școala să repre
zinte veriga principală a acti
vității sportive. E practic im
posibil să-l relevăm pe toți 
cei care, cu competență și cu 
tragere de inimă, sînt adevă- 
rați făclieri în munca de edu
care a tineretului, în formarea 
gustului pentru sport și în 
dezvoltarea aptitudinilor ele
vilor lor. Totuși, nume ca ale 
profesorilor Mirea Grigore djn 
Vedea. Atanase Anghelescu da 
la Liceul nr. 1 din Giurgiu, 
Gheorghe Bratu de la Mihăl- 
leșți. s-au impus în fruntea tu
turor prin activitatea pe care 
o desfășoară atît în școală, cit 
și în afara ei-

Practica ne dovedește că »- 
tunei cind profesorii de edu
cație fizică știu să-și dubleze 
investițiile de competență și 
pasiune cu solicitări adresate 
tuturor factorilor educativi din 
școală și din aria lor de acti
vitate, 
nu 
azi 
rea 
ale 
tăm.
208 profesori calificați își înțe
leg menirea nonfrii ași face 
tot mai eficientă prezența lor 
în lumea căreia i s-au devotat.

Considerăm — adaugă inter
locutorul nostru gg că Minis-

rezultatele muncii lor 
înlîrz.ie să se arate. Există 
mari resurse în valorifiea- 
Ia nivelul cerințelor actuale 
sportului școlar și consia- 

totoțlată. că nu to|i cei

terul Invățămîntulul este în 
măsură să reglementeze cu 
mai mare precizie atribuțiile 
și sarcinile obștești ce revin 
cadrelor în 'cauză și măsurile 
corespunzătoare ce se cuvin 
luate împotriva celor care nu-și 
fac datoria la nivelul misiunii 
lor.

— Și. în sfîrșit, credeți 
oare că apropierea terito
rială de București favori
zează sportul ițidcțean sau, 
dimpotrivă, ii umbrește ?

— Apropierea teritorială a 
Capitalei favorizează în bună 
măsură dezvoltarea sportului 
județului Ilfov. Să vă amin
tesc. în acest seps. formele și 
mijloacele de sprijin pe care 
ni le-a înlesnit apropierea Ca
pitalei ? Iată, bunăoară : de
monstrații la sate ale sportivi
lor fruntași, întîlniri ale tinere
tului ilfovean cu maeștri ai 
sportului și antrenori emeriți, 
dotarea cu materiale sportive, 
folosirea unor anumite baze 
sportive, prezențe ale cadrelor 
de activiști sportivi și multe 
altele asemănătoare. Desigur, 
e de dorit ca aceste forme să 
fie diversificate și tot mai mult 
dezvoltate în județul nostru.

Preocupați ca un număr cît 
mai mare de sportivi de cali
tate să îngroașe rinduriie per
formerilor veritabili, cei ce 
poartă răspunderea muncii 
sportive în județ își concen
trează eforturile pentru pregă
tirea copiilor și juniorilor, ceea 
ce. apreciez eu, constituie un 
clement lăudabil în activitatea 
lor și aduce reale foloase vie
ții sportive a județului, a în
cheiat tovarășul GHEORGHE 
NECULA.
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-Fotbal „CUPA DE VARA" CHIAR NIMIC NOU SUB

5,

Pentru noul antrenor — Motroc—vacanfa înseamnă noi căutări

■■

Decorul creează — după cum se vede — o ambianță excelentă de lucru. In poiana din 
fața cabanei ,,Cl4bwcet tosire", jucătorii execută primele elemente ale programului zilnic de 

pregătire
•------- prezentat pe noii venit!

rfndurile echipei sale.

Foto : V. BAGEAC
în

Am coborit d» la Piatra 
Arsă, cind ziua sa tngtna 
cu noaptea. Pe Valea Pra
hovei, cei venifi la odihnă 
populau bulevardele și 
parcurile. Ochii însă ne a- 
lergau după un tricou, după 
o bluză de trening. După 
sportivi. Sinaia, Poiana Ța
pului, Bușteni, Azuga, Pre
deal. Aici, am aflat ci lo
cuiesc fotbaliștii de la Jiul, 
de la Sportul studențesc, 
Oțelul Galați, juniorii 
Progresului și de la S.V.T. 
Galați, veniți la odihni.

și-a— Sportul studențesc șl-a 
format un nucleu destul de 
bun. Foștilor component! 11 
s-au adăugat Pană (de la Du
nărea Giurgiu), Dărăban (C.S.M. 
Sibiu), Ardeleanu (C.F.R. Timi
șoara), Gal („U“ Cluj), Buciu- 
meanu, Georgescu și Sava 
(toți de Ia Metalul Tirgoviște), 
Kulda (Steaua tineret), Stan, 
un tînăr talentat, venit de la 
C.I.L. Sighet, șl Jamaisch'i, 

care nu mai are nevoie de 
prezentări.

e Imposibil. Toți au condiții 
de pregătire dintre cele mal 
bune. La Predeal au o masă 
bună, cazarea la fel. Doar te
renurile de antrenament (cam 
denivelate șl mici) sînt In con
tradicție cu ospitalitatea acestei 
stațiuni de munte. Dar nu 
jocurile au fost obiectivul prin
cipal în această perioadă.

— Nelule, ce zici despre 
noua ta muncă ?

— Ce-ați făcut pini a- 
cum la Predeal ?

...CABANA CLABUCET 
SOSIRE.

Ora 20,30. în aceste zile, la 
1050 m altitudine, 
întîlnire cicliștii lui 
Voicu,

și-au dat 
Nicolae 

rugbyștii de la Rul
mentul Bîrlad și... cei pe care 
îi căutam, fotbaliștii de la 
Sportul studențesc București. 
Pentru a-1 întîlni, Insă, a tre
buit să ne deplasăm ta Pîriul 
Rece. în seara aceea ei erau 
oaspeții colegilor aflați în ta
băra studențească. O seară fru
moasă, cu masă comună, cu 
muzică, program artistic șl... 
dans (dar jucătorii au lipsit 
de la ultimul „număr", plecînd 
la culcare).

A doua zl, 
studențesc, sub 
lui mai tînăr _ . ,
Motroc, și a lui M. Maksgț a 
ieșit la pregătire. E soare. Zi 
splendidă ca și decorul de 
brazi. In tricouri alb-albastre 
figuri cunoscute : Ciornoavă — 
cîndva pe extrema stingă a 
naționalei de tineret, Păiș — 
omul de gol al echipei, fun- 

Rădulescu, mijlocașul 
m ș.a. In schimb, lip

seau doi dintre oamenii de 
bază — Ion Vasile și Dutan 
care, după întoarcerea de Ia 
Campionatul european univer
sitar, rămăseseră cîteva zile 
acasă. Dar Nelu Motroc ne-a

— Plimbări, odihnă, antrena
mente zilnice, dimineața și 
după-amiază. Pregătire fizică, 
îndeosebi. Am puș accentul pe 
mobilitate, pe rezistență In 
regim de viteză.

— E dificilă. Știu de cînd 
eram jucător. Lucrezi cu oa
meni cu caractere diferite. Mă 
gindesc, totuși, că activitatea 
de fotbalist și cei 11 ani de la 
catedra de jocuri a I.E.F.S. mă 
vor ajuta în activitatea 
toare.

rești
Ce perspective intrezi- 
echipei ?

lotul Sportului 
conducerea ce- 
antrenor, Ion

— O
In nici 
in situația să lupte 
vitarea locurilor din zona re
trogradării. Avem jucători ti
neri, talentați, capabili de o 
cu totul altă evoluție. Sîntem 
animați de dorința de a realiza 
jocuri de calitate, în măsură 
să satisfacă așteptările supor
terilor, a studenților bucureș- 
teni. Ne dăm seama că acest 
centru universitar trebuie să 
aibă o formație de fotbal bună. 
Desigur, nu va fi ușor de 
rezolvat toate acestea.

Lingă noi, cîțiva dintre jqcă- 
tori ascultă discuția. Fără a 
ne declara, le înțelegem ade
ziunea la cele spuse de noul 
lor antrenor. Ciornoavă își dă 
seama că poate redeveni ex
trema de altădată, amintindu-și 
de anii cind juca alături de 
Luceșcu. Păiș știe că se așteap
tă mai mult de la el. Și nu

comportare 
un caz nu

frumoasă. 
v« mai fi 
pentru e-

REALISMUL DOCTORULUI
RADULESCU

Credem că nu greșim daci 
afirmăm că tn ultima ti a 
campionatului cel mai fericit 
om din Cluj era dr. C. RADU-

— antrenorul ceferiști-

V MARDARASCU 
ANTRENOR 

LA POLITEHNICA 
IAȘI!

. în numărul de ieri al 
ziarului nostru am anunțat 
că antrenorul V. Mărdă- 
răscu este solicitat de Po
litehnica Iași ca să preia 
conducerea tehnică a echi
pei de fotbal.
. în cursul zilei, V. MAR- 
DĂRĂSCU a PRIMIT A- 
VIZUL FAVORABIL AL 
F.R. FOTBAL PENTRU 
TRANSFER și, drept ur
mare, A ACCEPTAT PRO
PUNEREA CLUBULUI 
IEȘEAN.

LȘSCU . _
lor din localitate. „Am dove
dit că 
menține 
județ" - 
seara, după meciul cu Farul. 
Lăsind la o parte umorul și 
exagerarea pe care le conțin 
aceste cuvinte, nu putem si nu 
recunoaștem fă dr C. Rădulescu 
are merite cel puțin egale cu 
jucătorii în supraviețuirea e- 
chipei in primul eșalon al 
țării.

Cum 
unul dintre cele mai „subțiri' 
din divizia A, l-am rugat pe 
fericitul antrenor să ne spună 
care vor fi noile achiziții. 
După unele ezitări, am reușit 
să obținem trei nume: Csergo 
(Metalul Hunedoara), Szdke 
(Industria sîrmei C. Turzii) și 
Burlacu (Aurul Zlatna).

„Vom apela numai la jucă
tori tineri, fără „nume", din ca
tegoriile inferioare" — iată tot 
ce am mai putut obține.

Cîteva cuvinte despre pro
gram ? Ceferiștii clujeni se vor 
întîlni pe 9 august, cind vor 
și pleca pentru 10 zile la So
meșul Rece. Apoi, ultimele 
pregătiri le vor efectua la Cluj, 
unde ‘vor susține mai multe 
partide amicale.

In divizia A te poți 
și cu o echipă de... 

- ne-a declarat dînsul

lotul C.F.R.-ului este
t«

DEOCAMDATĂ, 13 ECHIPE 
CALIFICATE ÎN DIVIZIA C

Miine ultimele meciuri ale barajului

Săptămîna aceasta, duminică 
și miercuri, s-au disputat me
ciurile, tur-retur, ale barajului 
pentru calificarea in campiona
tul diviziei C. Din cele 32 de 
pretendente, 13 și-au asigurat 
calificarea, iar celelalte 3 vor 
fi desemnate de partidele de 
mîine, ce au loc pe terenuri 
neutre. Vă prezentăm mai jos 
situația meciurilor 
ale barajului :

• Viitorul Vaslui — Olimpia 
Rm. Sărat 3—0, 3—0 (omolo
gate de Comisia centrală de 
competiții și disciplină, de
oarece Olimpia a folosit un 
jucător legitimaț neregulamen
tar). S-a calificat VIITORUL

• Chimia Mărășești — Uni
rea Tricolor Brăila 2—1, 0—1. 
Al treilea 
mîine, la 
16,30.

• C.F.R. _ . 
I.C.I.M. Brașov 0—0, 0—0. 
treilea meci — mîine — 
Cimpina, de Ia ora 16,30.

• C.I.L. Tg. Jiu — Minerul 
Moldova Nouă 0—2, 0—1. S-a 
calificat MINERUL MOLDOVA 
NOUA.

• Rapid Pitești — Victoria 
Florești 0—2, 2—3. S-a calificat 
VICTORIA.

• Minerul Bala Sprie —

tur-retur

de-

meci se va disputa
Buzău, de la ora

Sighișoara
A1 
la

Mine- 
treilea 
mîine,

Măgura Șimleul Silvaniel 1—1, 
3—0. S-a calificat MINERUL 
BAIA SPRIE.

• F. C. Caracal — Metalul 
Mija 2—1, 2—1. S-a calificat 
F. C. CARACAL.

• I.T.A. București — Ener
gia Slobozia 0—0, 1—2. S-a ca
lificat ENERGIA.

• Someșul Beclean — Spar- 
tac Satu Mare 2—2, 4—0. S-a 
calificat SOMEȘUL.

• C.F.R. Simeria — 
rul Bihor 0—1, 1—0. Al 
meci la Cimpia Turzii, 
de la ora 16,30.

• Lotrul Brezoi — Autora- 
pid Craiova 2—0, 0—1. S-a ca
lificat LOTRUL.

• Vulturul Tulcea — Con
structorul București 2—3, 3—0. 
S-a calificat VULTURUL.

• Avîntul Rădăuți — Cimen
tul Bicaz 2—2, 1—3. S-a ca
lificat CIMENTUL.

• I.T.A. Pașcani — Unirea 
Săvenl 5—0, 3—0. S-a califi
cat I.T.A.

• Gloria Arad — Unirea 
Alba Iulia 1—0, 0—2. S-a cali
ficat UNIREA.

• Minerul Miercurea Ciuc — 
Forestierul Tg. Secuiesc 1—3, 
0—1. S-a calificat FORESTIE
RUL.

Mtlnt, tn eompatitta dotată eu 
„Cupa da vară’, organizată de 
Federația română da fotbal șl 
r.s. Loto-Pronosport, «e va 
disputa o nouă etapa, a II-a. 
Competiția constituie un bun pri
lej pentru echipele ce au activat 
In campionatul diviziei B. ediția 
>969—70, să-șl verifice loturile In 
vederea noului sezon competițio
nal.

Iată programul etapei a II-a : 
GRUPA 11 Ceșhlțul P. Neamț

— Știința Bacău, Chimia Su
ceava — Gloria Bîrlad ;

GRUPA A ii-a : otelul Galați
— Politehnica Galați, Progresul 
RrâUa — Portul Constanța ;

GRUPA a IlI-a : Sportul stu
dențesc București — Metalul 
București (stadionul Politehnica, 
de la ora 17). Dunărea Giurgiu
— Flacăra Moreni ;

GRUPA a IV-a : C.S.M. Sibiu
— Metrom Brașov, Gaz metan 
Mediaș — Poiana Cîmpina :

GRUPA A V-A : C.S.M. Reșița
— Minerul Anina, Politehnica 
Timișoara — Metalul Tr. Severin ;

GRUPA A VI-A : C.F.R. Arad
— Metalurgistul Cugir, Metalul 
Hunedoara — C.F.R. Timișoara .

. Progresgl
Craiovă 
la ora 
— Chi-

GRUPA A VII-A :
București — Electroputere 
(stadionul Gluleștl, de 
ÎO,30), Metalul Ttrgoviștg 
mia Rm. Vilcea :

GRUPA A Vin-A : ____
Oradea — Olimpia Satu Mare, 
Minerul Bala Mare — .
Argd.

Olimpia
Vagonui

HAJNAl Sl-A RETRAS
CEREREA DE DfZlEGARE

TG. MUHEȘ. 31 (prin tele
fon). După ce au stat 11 zile 
la Băile Felix, jucătorii de 
la A.S. Armata s-au Înapo
iat în localitate, unde își vor 
continua 
începerea 
viziei B. 
Bone are 
torul lot: Bai, Solyom, Nae
— portari, Șleam, Dondoș, 
Toth, Ispir, Czako — fun
dași, Ciutac, Solosi, Siklodi, 
Biiloni (de la Chimica Tîmă- 
veni) — mijlocași, 
Fazecaș, Trăsnea, 
Hajnal (șt-a retras cererea 
de dezlegare), Lucaci, Varadi
— înaintași.

Conducerea clubului nu s-a 
pronunțat încă asupra soli
citării lui Caniaro de a i se 
da dezlegarea pentru Univer
sitatea Craiova.

Tn programul de pregătire 
sînt prevăzute cîteva meciuri 
amicale cu Gaz metan Me
diaș, Lemnarul Odorhei, 
precum și cu o diviziona
ră A.

I. PAUȘ —coresp.

,pregătirile pină la 
campionatului di- 

Antrenorul Tiberlu 
la dispoziție urmă-

Nistor, 
Naghi,

principalConstantin ALEXE

Chiar dacă „terenul" este în pantă, controlul balonului poatf 
fi îmbunătățit. Păiș și Ciornoavă sînt convinși de aceasta-

Foto : TR. GEORGESCU

LOTUL ARBITRILOR DIVIZIONARI C
bucurești : G. Anghelutâ. 

I. Bănică, H. Bezen, C. Blzlnlchl, 
C. Caramltru, A. Chirițescu, S. 
Constantinescu, M. Cruțescu, N. 
Dima, I. Doncea, I. Dumitrescu, 
G. Dumitru-Metz, S. Ene, G. Fo- 

Hanganu, 
I, C. lo- 

D. Ior- 
V. Iva- 

Maior, S.
Mărgărit,

dor, N. Gheorghe, M. 
P. Iofciu, C. Ionlță 
ntță II, M. R. Ion, 
dache, T. Istrate, 
novici, I. Maier, O. 
Marin, M. Matei, R.
S. Mincă, V. Navroțchl. G. Negoi- 
țescu. T. Onlcel, M. Ovezea, I. 
Petculescu, A. S. Petre. P. Poagă,
C. Raica, J. Roibănescu, I. Ro- 
șoga, N. Suclu, E. Svitlec, C. 
Șerban, V. Teclu, M. Teodoreseu,
D. Theiler, D. Tișler, M. Tudor,
I. Urdea, ' — • - —
lescu, M.
Manescu, 
lugă, R.
L. Russe.

ALBA : 
peanu, I.

ARAD : 
silcăi, T.
S. Cazan, __________ __ „
ghlreanu, I. Lăcătlș, F. Logofătu, 
L. Marincaș, S. Moșneag, I. Rașca, 
A. Rotaru, I. Sechel.

ARGEȘ : M. Dinu, N. Marine
scu, G. Popa. V. Radian, E. Ste- 
rescu, G. Voicu.

BACAU ! D. Antohl, D. Covo- 
ran, C. Dlmltrievici, ' ‘ ’
P. Gherfaș, J. ~ 
I. Storoj, C.
N. Vaslliu.

BIHOR : L.
I. Cioară, I. 
szlke. o. uyhelyi, 
I. Zare.

BOTOȘANI : T. Gr saru, G. Ni- 
cuță, P. Popovlct, N. Prusac.

BRAȘOV : M Dlaconu. H. Krls- 
toff. T. Ladany, " '" ' ~
Ionespu, C. " 
G. Haos.

BR/MLA :
Căpriță, C. 
Soceanu.

BUZĂU t . _____ .......................... ....
sulh. P. Păunescu, A. Șerbănescu, 
C. Teodoreseu.

CARAȘ-SEVERIN : I. BălUț,
E. Călinescu. T. Gulu, M. Pîrvu,
S. Plev. V. Tarla, V. Vasiloni.

CLUJ : I. Astaloș, E. Balogh,
F. Berger, I. Dulău, C. Hengher, 
I. Joldoș, V. Mezaroș, E. Palko, 
I. Păcuraru, V. Popescu, C. Ră
dulescu, i. Rusu III, A. Vancea.

CONSTANȚA : I. Constanti
nescu, C. Chilă, N. Grecu, D. 
Grosu, A. Grozavu, N. lordache.
G. Iaoas. v. Matei, C. Tone.

COVASNA : I. Bumbu, E. Kiss, 
K. Kovac».

DÎMBOVIȚA t M. Badea, G. 
Botescu, S. Molsescu, I. Stoian.

DOIJ : s. Abagiu, N. Cristian, 
I. Croltoru, I. Dlgă, D. Hecher,
T. Hie, C. Savu, F. Volculescu, 
C. Vltan.

GALAȚI : G. Botezatu, N. Cam- 
banache, O. Constantinescu, S. 
Georgescu. M. Huhulea. V. Pa- 
ladescu, G. Rusu, T. Trofln.

GORJ : N. Fomotescu, D. Of- 
fenberg.

HUNEDOARA : F. Barna. N. 
Florea, M. Ostaficiu, I. Panait. 
A. ștefan, I. Ștefănlță.

IALOMIȚA î L. Coleașcă, M.

A. Voinea, S. Brăti- 
Colită, I. Leahevict, I. 

D. Nichifor, N. Păvă- 
Platoș, C. Gălățeanu,

I. Călărașu, C. Ctm- 
FUlp. M. Grecu.

C. Ardeleanu, N. Ava- 
Budiu, G. Brădeanu, 
R. Dumltrlcă, M. Iz-

D.
.............. A. Ghlgeș, 

r. Popa, A. Predan, 
Tărucă, I. Toma,

Bodonl, O. Ciuclea, 
Knoh, F. Pitiș. A. 
’ ' ' Tr. Vecan,

.. N. Lihaci, G. 
MihăUeșcu, S. Mușat,

C. Apostolescu, P. 
Daciu, M. Popa M.

P. CăpăținS. I. Kos-

N.

N.

SOARELE CAMPIONATULUI?
Imprevizibila alchimii d campionatului a scos la 

iveală tn finalul său, după nenumărat» urcușuri și co- 
bortri pe cărările mișcătoare ala celor 30 de etape, ace
eași campioană ca și anul trecut i U.T.A^ Și ca simetria 
S<1 fie perfectă, încheierea sezonului a adus fată in față 
pentru dobindirea Cupei României, aceleași protagoniste 
ca in anul trecut i Steaua și Dinamo. prima echipă ie
șind învingătoare, cu același scor, meciul avind aceiași 
marcatori ca in vara lui ’69. „Nimic nou sub soare 1“ — 
am fi, deci, tentați să exclamăm. Dar, oare, chiar așa 
au stat lucrurile ?

CONDIȚIONARE NECESARĂ

Să nu uităm, în primul 
rind, ci ediția recent înche
iată a avut o desfășurare ie
șita din comun, datorită pre
zenței echipei reprezenta
tive la El Mondial, cu o 
comprimare a returului în 
douș perioade scurte ce a 
necesitat o succesiune neobiș_ 
nuiță de meciuri duminică- 
miercuri-duminieă. Și să nu 
uităm, de asemenea, că unele 
echipe — îndeosebi Dinamo 
București, Rapid, Steaua. 
Steagul roșu — au trebuit 
să parcurgă perioada de în
trerupere fără un număr a- 
preciabil de titulari, ceea ce, 
evident, s-a repercutat în 
jocul acestora în perioada 
postmexicană a campionatu
lui.

Deci, o condiționare obliga
torie față de programul e- 
chipei naționale, campiona
tul mondial fiind considerat 
obiectivul nr. 1 al anului 
competițional 1969—70.

Aceasta să fie însă princi
pala cauză a ceea oe con
stată ca progres, față de cam
pionatul trecut, analiza pre
zentată de Em. Vogi, preșe
dintele Colegiului central al 
antrenorilor, la consfătuirea 
pe țară a antrenorilor divi
zionari : REDUCEREA DE
CALAJULUI VALORIC ÎN
TRE UNELE ECHIPE 
TAȘE (Dinamo 
rești, Steaua, Rapid, 
și altele, considerate 
nu de mult, în plutonul de 
mijloc (Jiul, Farul, Steagul 
roșu, Universitatea Craiova, 
F.C. Argeș) ?

în timp ce antrenorii, ju
cătorii și susținătorii echipe
lor fără firmă vor demonstra 
că aceasta s-a datorat acu
mulărilor valorice ale respec
tivelor echipe, unii factori 
răspunzători din cluburile 
fruntașe vor fi înclinați să 
pună egal între o asemenea 
cauză, obiectivă, șj compor
tările sinuoase, adeseori punc
tate de minime, ale respec
tivelor echipe în campionat. 
De fapt, cauzele reale ale 
acestor comportări inegale 
sînt de natură subiectivă sau, 
mai precis, neinflividuațiza- 
rea antrenamentelor, o ne
buloasă concepție tactică și, 
in special, minarea pregătirii 
prin viata nesportivă, lipsită 
de răspundere, a unor luci
tori de bază.

jocului prestat în multe me
ciuri chiar și pe propriul te
ren a fost foarte departe de 
ceea c« se așteaptă de la a- 
ceastă echipă".

Poate fi invocat proverbul 
„Cine fuge după doi iepuri, 
nu prinde nici unul", în ca
zul dinamoviștilor, din care 
majoritatea au fost într-ade- 
văr. solicitați intens, atît la 
echipa națională cit și în 
competițiile interne ? Cre
dem că răspunsul este unul 
singur : nimeni nu i-ar fi 
putut incrimina dacă încăr
cătura acumulată, fizică și 
psihică, ș-ar fi dovedit insu
ficientă pentru ca randa
mentul bun din echipa na
țională să poată fi continuat 
în campionat, du,pă C.M. Dar, 
departe de a fi epuizați de 
efort, a.cești
tați jucători

tinerj șl talen- 
au evoluat cu

FRUN-
Bucu-

U.T.A.) 
pină

UN CAZ TIPIC

necores- 
dinamo- 

creditată 
anul tre-

duc o 
se în
de in- 
dovadă

subestlmînd

o totală lipsă de răspundere 
și entuziasm, considejdnd că 
nu mai au obligații, blazați 
ca niște seniori în fața vasa
lilor. Așa cum, pe bună drep
tate, sintetiza și referatul 
Colegiului central al antreno
rilor ; „Tocmai cei mai valo
roși jucători ori nu 
viață sportivă, ori nu 
cadrează în procesul 
struire, dînd uneori 
de îngîmfare,
activitatea internă". Nu tn- 
tîmplător, antrenorul dina- 
moviștilor. Nicușor, a solici
tat federației, în cadrul con
sfătuirii, să elaboreze norme 
precise privind relațiile din
tre jucători ș| antrenor, răs
punderile fiecăruia. S_ar evi
ta astfel, bineînțeles, cu un 
aport mai consistent al sec
țiilor, $1 „divorțuri" nedorite 
între antrenori si cluburi, 
mai numeroase în acest cam
pionat (C. Teașcă, B. Marian, 
R. Cosmoc, P. Steinbach, St. 
Cîrjan).

în acest context, legătura 
cu abaterile disciplinare din 
teren și din afara lui, ale 
unor jucători fruntași 
(Dinu, Tătaru, Em. Dembrov- 
schi, R. Nunweiller, Lupescu, 
Dumitrache) se impune de la 
sine, ele contribuind, la rin- 
dul lor, la slabul randa
ment din acest campionat al 
unor echipe din primul plu
ton, la regresul manifestat 
da Dinamo București și Ba
cău, Rapid și Steaua.

NU NUMAI TENDINȚE POZITIVE

■ N-am subliniat însă aceste 
carențe, chiar de la început, 
pentru a plasa ediția 1969—70 
sub nivelul celei anterioare, 
sub plafonul cerințelor mo
mentului. Ci, pentru a arăta

PE MARGINEA 
CONSFĂTUIRII

ANTRENORILOR
DIVIZIONARI

A Șl B

lonescu, N. Oasă, N. Fuchlu, 
I. Rusen,

IAȘI : C. Canură, C. Llțu, P. 
Mărășescu, I. Mlhnea, V. Naum- 
cet, T. Nlțescu, A. Sandor.

ILFOV : M. Bîrsan, C. Blaj. C. 
Corbu, M. Gheorghiu, D. Ilinca, 
A P. “ ’-----  ' “ ” '

MARAMUREȘ:
Meheș, S. Moldovan,
C. Palsz, G. Pop, I. 1 

MEHEDINȚI : I.
Boceanu. V. Clllbla, 
T. Molsescu.

MUREȘ j I. Bartha : . . ___
dan, G. David, S. Ignat, I. Ke- 
lemen, L. Kiss, E. Lukacs, D. 
Marghidan, F. Mozeș, L. Pastor,
D. Răduți, S. Vamoș.

NEAMȚ : I. Angliellu, V. Bă- 
ruță, c Corbu, G. Costea. V. 
Dumea, N. Isachle, E. Matei. 
C.Hociung. I. Orghldan, N. Toma.

OLT : N. Cenea, S. Dumitriu. 
PRAHOVA : H. Avramescu, E. 

Benlng. C. Berghlu, A. Damlan, 
I. Dolnlceanu, V. Gllgorescu, N. 
Moroianu, C. Săndulescu.

SATU .10 : v. Catană, M. 
Doroghl, V. Fănăteanu, M. Pop, 
Z. Revesz.

SIBIU : I. Bandu, I. Bărbosu, - _ . Matel> Mi 
Muntean», 
I. Petcu- 
Rațiu. J. 
I. Vaslu,

Și nu credem a greși, gă
sind ca tipică pentru aceas
tă stare de lucruri 
punzătoare, echipa 
viștilor buoureșteni, 
prin prisma lotului,
cut ca și acum doi ani, cu 
primele șanse la principalele 
trofee ale fotbalului intern. 
Dar, așa cum s-a subliniat în 
referatul prezentat consfă
tuirii „Dinamo București a 
înregistrat în acest campio
nat un categoric regres. Tn 
timp ce anul trecut, deși a 
pierdut campionatul, a fost 
apreciată ca practicind cel 
mai spectaculos șl valoros 
fotbal, în acest an nu numai 
că a ocupat un lac mult sub 
posibilități, dar și calitatea

că o corelare campionat-com. 
petiții internaționale, la un 
nivel care să asigure crește
rea calitativă și reprezenta
rea reală a fotbalului româ
nesc (C.M. a trecut, dar în
cepe Campionatul Europei...) 
presupune mobilizarea tota
lă, fără nici un rabat, a tu
turor factorilor : jucători și 
antrenori, cluburi și secții, 
federație. în acest sens, cam
pionatul la care ne referim 
a relevat cîteva tendințe po
zitive care, ținînd cont de e- 
voluția fotbalului mondial, 
trebuie să se maturizeze ra
pid, să devină caracteristici 
permanente ale primei noas
tre divizii. Ne referim în 
special, la disputarea pe alte 
baze, mai productive, ale 
șanselor în meciurile din de
plasare (exemplu î Farul, 
Jiuț, U.Ț.A. ca și țiumărul 
mai marc de puncte ciștigate 
„afară" decît în campionatul 
precedent), ceea ce înseamnă, 
de fapt, o orientare mai lu
cidă a jocului in raport cu 
adversarul din teren șj nu 
cu cel din ipoteze.

SPORIREA EFICACITĂȚII 
nu este nici ea străină de a- 
ceastă orientare, patru echi
pe (Steaua, U.T.A., Dinamo 
București. F.C. Argeș) avind 
media peste 1,5 goluri de 
joc.

Trecuțl cu 
le caudine 
deosebit de 
liștii primei
iat campionatul cu vivacita-

furci -
sezon

brio prin 
ale unui 
încărcat, fotba- 

divizrii au înche-

Stan, P Surugiu, E. Voleu. 
- p_ Bodea, A. 

, 1. Necșa, 
Rențea.
Bobia, A. 
A. Flintă,

II, I. Bog-

L. Costea, D. Jfga, V. 
Molnar, C. Muha, I.
A. Negru, I. Palade, 
lescu, A. Predolu, I. 
sternlschl, M. Steva, 
I. Vlnțan.

SUCEAVA t G. Arhlre, M. Ft- 
dluc, V. Gheraslm.

TELEORMAN : I. Cochlnțu. N. 
Crețu, A. Decu, A. Popescu, P. 
Popescu.

TIMIȘ : N. Ballntfl, I. Bogda
nov, G. Cristea, R. Duracu, E. F. 
Kiss, E. Krepll, I. Marcu, C. 
Moldovțn, O. Mlclăuș, I. Popa,
M. Sofronte, M. Stehan, V. Vtlcu.

VILCEA : G. Dumitrescu
VKANCEA : P. Enache. M. Fa- 

niclu, N. Micu, I. Oprișan.

POIANA CÎMPINA ESTE
DE GICĂ 

comportarea unei 
o carte de vizită 
cum este Poiana

Desigur, 
echipe cu 
frumoasă. 
Cîmpina, nu a putut fi a- 
preciată ca satisfăcătoare în 
campionatul trecut. Iată de 
ce noul sezon este pregătit 
cu mai multă grijă. Antre
namentele au fost reluate la 
14 iulie si »e desfășoară zil
nic, inclusiv duminica, sub 
conducerea antrenorului Gică 
Petrescu, care în urmă cu 
cîțiva ani obținuse aici re
zultate bune. Sînt posibile și 
modificări în lotul echipei, 
prin legitimarea jucătorilor 
Ilarion (de la Știința Bacău),

te, meciurile postmexicane 
dovedind, chiar, rezerve nebă
nuite. Se poate subscrie, deci, 
la sublinierea făcută în con
sfătuire că pe factorii jocu
lui și ai antrenamentului 
sportiv se remarcă creșterea 
capacității generale de eforț. 
Mărirea volumului de mun
că la antrenamente, preconi
zată 
ani, 
dele, 
•rire, 
tuie, 
prielnic pentru 
nic, în regim 
devină un atu 
bune echipe. Promovarea în 
prima divizie incepe să fie 
urmată, tot mai des, de titu
larizare. Pare-se că echipele 
au început să găsească „che
ia" adevăratei întineriri, ur
mărind valoarea, perspectiva 
reală. Ciugarin. Cristaehe. 
Ștefănescu, Iordănescu, Naotn 
(Steaua — cu un plus pentru 
viguroasa valorificare a pro
priei pepiniere, inedită la a- 
cest club), Cheran, Cavai, 
Both, Sălceanu (Dinamo Buc.), 
Constantinescu, Caraman, Tă- 
nase (Farul), Olteanu, Gber- 
gheli (Steagul roșu) sînt 
doar cîteva exemple dintre 
tinerii jucători talentați care 
au început să semneze con
dica de prezență a diviziei 
naționale A.

Și atunci cind 
de omogenizare 
(avem echipe cu 
laje între compartimente, ca 
de pildă Dinamo București, 
Dinamo Bacău, Șleagu] roșu), 
de însumare organică a ți
nerilor jucători (nu ca la 
Rapid, unde nu s-a reușit 
sudura optimă a celor două 
generații), de transformare 
a posibilităților virtuale în 
realități (loturile tinere ale 
Petrolului, „U“ Cluj, Crișu- 
lui) vor ajunge să se matu
rizeze, va crește și nivelul 
competitiv și spectacular 
primei divizii. Să sperăm 
nu vom 
teptat.

...Dar 
tuși, că 
sub soarele campionatului ?

de federație acum trei 
începe să-și arate roa- 
Iar procesul de întine- 

firesc și necesar, cons ti- 
la rîndul său, un teren 

ca jocul teh- 
de viteză. Să 
al celor mai

procesele 
a loturilor 
mari deca-

avea mult de

se poate spune, 
n-a . fost nimic

al 
că 

55-

to 
nau

Paul SLAVESCU

C.f.R. TIMIȘOARA IN TRATATIVE
CB... LERETER, SF1RL0GEA ȘI OABORAȘ!

In tabăra ceferiștilor timi
șoreni pregătirile în vederea 
noului eampiopat continuu cu 
înfrigurare, deopotrivă pe tere
nul de joc, cit și... la sediul 
clubului, acolo unde sînt per
fectate transferurile de ultimă 
oră.

Joi după-amiază, formația 
feroviară a susținut o partidă 
de verificare. învingînd cu 2—1 
(1—0) divizionara B. C.S.M. 
Reșița, Ia capătul unul joc 
plăcut, in care Fioareș, Ilergan 
și Vuici (O.S.M.) au înscris 
cele trei goluri.

De men(ionat prezenta Ia 
Timișoara, la antrenamentele 
echipei C.F.R., a ex-ploleștea- 
nului Sfirlogea, precum șl a 
Iui Bermozer (C.F.R. Arad) 

și Vuici (C.S.M. Reși(a). Se 
duc, totodată, tratative cu Le- 
reter, în ideea revenirii aces
tuia Ia Timișoara, in schimbul 
iul Calinin. care a primit dez
legare de la Politehnica pen
tru C-F.R. Nu este exclusă 
prezenta între buturile forma
ției feroviare, in toamnă, a

portarului Gaboraș (Universi
tatea Craiova), care și-a ex
primat dorința să joace la 
Timișoara.

In privința 
pctițipnal, la 
vizionari A 
Stahl Riesa

programului roni- 
6 august nni| dl- 

vor înlilnl 
(K.D.G.), «r în 

jurul datei de 15 august
pe

vor

ANTRENATA DIN NOU
PETRESCU
Firică (Flacăra Moreni), Ma
rin (Dunărea GîvT'giu), Bălă- 
nescu $î Zupcu (Metalul 
Buc,), Ștrăxîhioiu (j.R.A. Cîm
pina). Pină în prezent, Po
iana a susținut două partide 
de verificare: cu C.F.R. Si
ghișoara (scor 5—1), ți cu 
I.T.A. București (2—0). Vor 
urma și alte jocuri amicale 
cu formații din diviziile A 
ți B. Se speră ca în campio
natul viitor, Poiana Cîmpina 
să redevină echipa fruntașă 
din anii trecuți prin jocul 
practicat, să-și atragă din 
nou simpatia iubitorilor de 
fotbal.

lua parte, după toate probabi
litățile. la un turneu pe eare 
Uniunea Generală a 
telor intenționează să-l orga
nizeze la liniișoara. cil parti
ciparea echipelor U.T.A., Jiul 
și Steagul roșu.

Sinrlica-

P. ARCAN — coresp. principal

Azi ultima zi, la PRONOSPORT!
Concursul Pronosport nr. 31 

etapa din 2 august a.c. se în
chide astă seară la orele obiș
nuite. Acest concurs cuprinde 
meciuri din competiția Cupa 
de Vară.

Pentru amatorii concursurilor 
Pronosport, publicăm mai jos, 
programul etapei din 9 august 
1970 :

I. Ceahlăul — Chimia Su
ceava ; II. Portul — Politeh
nica Galați ; III. Oțelul Ga
lați — Progresul Brăila ; IV. 
Flacăra Moreni — Metalul 
București ; V. Gaz Metan — 
C.S.M. Sibiu ; VI. Poiana Cim- 
pina — Metrom Brașov ; VII. 
C.S.M. Reșița — Politehnica 
Timișoara ; VIII. Metalul Cu- 
gir — C-F-R- Timișoara ; IX. 
Metalul Hunedoara — C.F.R. 
Arad ; X. Chimia Rm. Vilcea 
— Electroputere Craiova ; XI. 
Metalul Tirgoviște — Progre
sul București ; XII. Olimpia 
Satu-Mare — Vagonul Arad ; 
XIII. Minerul Baia Mare — 
Olimpia Oradea.

• La 7 august, Administrația 
de Stat Loto-Pronosport orga
nizează o nouă tragere specială 
Loto la care se atribuie in 
număr NELIMITAT autotu
risme DACIA 1300, Skoda 1000 
MB, Moskvici 408 cu caroserie 
412 și Skoda 8 100.

De asemenea, se mal atri
buie excursii de 2 locuri și 1 
loc. cu petrecerea Revelionului 
la Belgrad și numeroase pre
mii în bani de valoare varia
bilă și fixă.

Amănunte la agențiile Loto- 
Pronosport.
NUMERELE EXTRASE LA LOTO, 
TRAGEREA OIN 31 IULIE 1970

Extragerea I : 9 20 19 S0 01 63 
12 60 90

Fond de premii ț 437 681 lei.
Extragerea a II-a : 47 66 53 70 

80 38 62
Fond de premii : 4Q7 825 lei.
Plata premiilor va începe In 

Capilală de la 3 august pină la 
14 septembrie ; în țară de la 11 
august pină la 14 septembrie 1970 
inclusiv.

S I M B A T A

ÎNOT : Bazinul Dlnamo, de la 
orele 10 șl 18 : Campionatul na
țional ai seniorilor.

BOX : Stadionul Dlnamo, de 
la ora 18,30 : Dlnamoviada in
ternațională — reuniunea finală.

DUMINICA
fotbal : stadionul Ciulești, 

ora 10,30 ; Progresul — Electrq- 
putere Craiova ; Stadionul Poli
tehnica, ora 17 : S,portul studen
țesc — Metalul București (me
ciuri din cadrul .Cupei de 
vară").

ÎNOT : Bazinul Dlnamo, de la 
orele 10 și 18 : Campionatul 
national al seniorilor.

ATLETISM. Stadionul Republi
cii, de la ora 17,30 : «Cupa 
Europei" (f).

haltere. Sala Progresul, 
orele 9,30 : Progresul București 
— Ursus Varșovia.



m sperăm in ocuparea 
loc fruntaș.
startul finalei de dublu 
fond (15 echipaje), e*  

din

nautice, ieri, s-a dat 
canotaj academic din 

, ziua rezervată seriilor 
de duminică. Concursul

sire. O luptă strînsă s-a dat 
în seria a doua a acestei 
probe, unde Igor Grinko (Ar
mia Kiev) a cîștigat disputa 
Ia numai o zecime de se
cundă față de schifistul ce
hoslovac Iosef Strako, care 
a controlat întreg traseul.

în sfîrșit, ultima serie de 
schif simplu îi aduce lui 
Cristoph Kreutzeiger (S.C. 
Dynamo Berlin) victoria și, 
firește, dreptul de a partici
pa la finale.

Au urmat spectaculoasele 
întreceri de 4 f.c., în care 
Tușa, Ivanov, Moldoveanu,
Tarasov — învingători ieri in 
seria a doua — vor concura 
duminică în finala probei.

Start în proba de 2 vîsle !.. 
Cursa este animată, echilibra
tă pînă la aproximativ 600 
m de sosire. Apoi, echipajul 
dinamovist (Fritz, Cacenco) 
incepe să se detașeze de 
pluton, urmărit foarte aproa
pe de schifiștii steliști (A- 
posteanu, Petrache), Pe ulti
mele 200 de metri, însă, 
sportivii de la Dlnamo mă
resc strocul, ciștigă teren din 
ca tn ce mal mult și înving. 
În seria a doua a acestei dis
putate prpbe, primul loc 11 
cucerește echipajul repre
zentativei Cehoslovaciei. Ul
tima cursă a zilei: PROBA 
dț 8+1. în duel direct cu 
sportivii ucraineni, dinamo-

dorni- 
lnsuc- 
cedat 

... _ . ____ rezis
tență. De aceea, victoria s-a con
turat abia în setul 5, cînd volei
balistele bucureștence reușesc să 
se mobilizeze mai bine in apă
rare, avînd un blocaj mai sigur 
Scor 3—2 (—17, 8, —12, 3, 10).

Cea de a treia confruntare din
tre echipele de băieți a început 
sub semnul superiorității echi
pei poloneze, care ciștigă ca
tegoric primul set. Bucureștenii, 
insă, se concentrează mai mult 
in contimjare, acțiunile lor de a- 
tac devin mai periculoase (R. 
Dumitrescu și V. Balaș domină 
fileul) șl Ie ciștigă seturile 2 șl 
3, după un joc foarte disputat, in 
care românii nu greșesc aproa
pe de loc. în setul IV, la scorul 
de 1—2, jucătorii polonezi Încear
că totul pentru a refaee tere
nul pierdut, dar riposta bucu- 
reștenllor este neașteptat de pu-

AZI, PRIMELE FINALE!
După absolvirea cu succes 

a seriilor, echipajele noastre 
de caiac simplu 500 ni (Za
fiu) și caiac dublu pe ace
eași distanță (Vernescu, Sciot
nic), urmează să intre sim- 
bătă dimineața in semifina
le, și, în caz de calificare, 
să concureze după amiaza 
in finala probelor respecti
ve.

Pentru celelalte două pro
be de viteză, situația e ur
mătoarea : la caiac simplu 
fete, Măria Nichiforov va 
căuta să-și îmbunătățească 
performanța deja realizată 
(între primele 9 din lume), 
clasîndu-se în finală... cit 
mai în față I La caiac 4 pe 
1000 
unui

La 
caiac 
chipajul român compus 
Coșniță și Simiocenco are ca 
principali adversari caiaciștii 
din R.F.G., Suedia, Ungaria 
și Danemarca. La caiac sim
plu fond, nu participăm. Fa- 
voriții acestei probe sint 
Starev (U.R.SS.), Amundsen 
(Norvegia), Zeidier (R.D.G.) 
și Hansen (Danemarca).

La canoe dublu se vor 
prezenta II echipaje, prin
tre care și cel al țării noas
tre, compus din Maxim și 
Simionov. Este o probă in 
care se poate aspira la ob
ținerea unei medalii (poate 
chiar de aur !) dacă sporti
vii noștri vor putea infringe 
rezistența pe care, probabil, 
o vor opune Hingl, Cscrha 
(Ungaria) si Dribas, Kalea- 
ghin (U.R.S.S.).

în fine, in ultima probă 
de fond, canoe 10 000 metri, 
(15 echipaje), sportivul nos
tru Butelchin, în eforturile 
sale de a urca pe podiumul 
laureaților, are ca adversari 
redutabili (cel puțin după 
evoluțiile de pînă acum) pe 
Fedulov (U.R.S.S.), Wigmann 
(Ungaria) și Nârjănen (Fin- 
IzHldS'),

europene

Kiev 0—1 ; Dinamo
— Zenit Leningrad

nikidze
2—0.

Ararat Erevan

@ „Cazul Riv$ra“ continuă... ® Pele - 
1054 goluri ! ® A £ost reluat campionatul 
U. R. S. S. ® Cupele

După o scurtă pauză, a 
fost reluat campionatul u- 
nional de fotbal. Iată rezulta
tele înregistrate în prima e- 
tapă a returului : Zaria Lu
gansk — Șahtior Donețk 5— 
1 ; S.K.A. Rostov pe Don — 
Dinamo 
Moscova

BlȘtOVEȚ 
(Dinamo Kiev).

2-0; 
takor 
moreț

Neftci Baku — Pah- 
Tașkent 1—1; Cerno- 
Odesa — Torpedo Mos

cova 0—0 ; Dinamo Minsk —
Spartak Moscova 0—0 ; Tor
pedo Kutaisi — Ț.S.K.A. Mos
cova 0—1 ; Spartak Ord jo

ȘAPTE PUGILIȘTI
(Urmare din pag. 1) 

upercuturi, cro- 
fente.

o mare surprl-

tleulul V, Zaporojeț. După pri
ma repriză abordată de Ivan 
Intr-o manieră „cuminte" — 
ca și predecesorul său, Boboc 
— nimeni nu întrezărea In el 
pe Învingător. Dar, incepind 
cu rundul secund, stingile iul 
Ivan au demonstrat „pe viu” 
că o armă simplă poate fi deo
sebit de eficace chiar acolo 
unde adversarul posedă arme 
de maestru : 
șee, eschive,

La cocoș, 
ză: B. Diecke (Dynamo R.D.G.) 
b. p. W. Zbygniew (Gwardia 
Polonia) !

Curajul nu este întotdeauna 
o virtute 1 Adrian Moraru, a- 
flat aseară în fața unui pu
gilist excelent. — maghiarul 
L. Kovacs — a trecut, 
repriza secundă la un 
disperat, fără orizont, 
care am apreciat doar voința 
tinărului nostru pugilist. Bo
xerul maghiar a fost supe
rior la toate capitolele, pri- 
mindu-1 cu puternice croșee 
de stingă la figură, eschivind 
la timp și deplasindu-se ex
celent. Juriul insă a acordat

din 
atac
din

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După disputarea a 4 regate, tn 

campionatul european de yach
ting (clasa „Sharpies"), care se 
dispută în R.F.G., continuă să 
conducă olandezul Wim Gulde- 
friond cu 4 puncte.

în turneul internațional de fe
tiș de la Hilversum (Olanda) tî- 
nărul jucător australian J. Ale
xander a obținut o surprinzătoa
re victorie cu 6—3, 9—7 în fața iu
goslavului Pilicl, englezul Taylor 
l-a eliminat cu 6—8, 9—7, 6—4 pe 
grecul Kalogheropoulos, iar aus- 

Bowrey a dispus cu 
6—0 de maghiarul Gu-

tralianul 
7—5, 3—6, 
lyas.

clclistă de la CallacCursa
(Franța) a fost ctștigată de fran
cezul Cyrille Guimard, care a

(Urmare din DiO- 1)

promițătoare auspicii pentru 
sportivii români. Iată rezulta
tele de vineri după amiază :

La caiac dublu 500 metri, 
din nou o calificare lipsită 
de orice probleme. Prin re
tragerea din concurs a echi
pajelor Norvegiei (Berger, 
Amundsen) și Irlandei (Raw, 
Kennedy), calificarea pentru

PROGRAMUL ZILEI

la
m 
la

Ora 9: SEMIFINALE
K 2—500 m și K 1—500

Ora 14,00 ; FINALE
K 2—10 000 m, K 1—10 0C0
m, C 2—10 000 m, C 1 — 
10 000 m, K 1—500 m, K 
1—500 m (F), K 2—500 m, 
K 4—1 000 m.

rămas o simplă
Reprezentanții 

și Sciotnic

semifinală a 
formalitate, 
noștri Vernescu 
au cîștigat in 1:48,74 in fața 
dublului canadian.

La canoe dubiu 1000 m, în 
schimb, nu s-a urmărit numai 
calificarea ci și realizarea 
unei curse cu ritm viu, a- 
vînd în vedere că era ultima 
cursă înainte de finală. Spor
tivii noștri, cuplul campion 
olimpic Covaliov, Patzaichin, 
s-au clasat pe locul intîi cu 
timpul de 3:54,24 întreeîndu-i 
pe suedezii Lindeljoff și Sei- 
dler (4:03.46) și pe reprezen
tanții țării gazdă, Mathiessen 
și Gjerlufsson (4:06,92).

Una din cele mai „tari" 
curse ale zilei a fost seria 
a doua a probei de caiac du
blu fete 500 metri. Cuplul 
vest-german Esser, Breuer 
(care contează, de altfel, prin
tre echipajele favorite) a o-

★
Președintele secției tehni

ce a federației italiene de 
fotbal, Waiter Mandelli, și-a 
prezentat demisia, în cursul 
unei ședințe a Consiliului fe
deral întrunit la Roma. în 
cercurile sportive italiene SE 
CREDE CA HOTAR1REA 
LUI MANDELLI A FOST DE
TERMINATA DE CRITICILE 
ADRESATE TEHNICIANU
LUI ITALIAN ÎN URMA 
„CAZULUI RIVERA". După 
cum se știe, în finala C.M., 
cunoscutul fotbalist nu a fost 
introdus în „ll“-le de bază, 
fiind utilizat doar în ulti
mele minute ale partidei. Su
porterii italieni și numeroși 
ziariști au condamnat exclu
derea lui Gianni Rivera, care 
în jocurile anterioare fusese 
deosebit de util echipei sale.

★
Intr-un meci amical desfă

șurat la Aracaju, echipa F.C. 
Santos a învins cu scorul de 
9—1 (5—0) selecționata lo
cală. Patru din golurile în
vingătorilor au fost înscrise 

șî-a mărit la 
golurilor înscri
sa de fotbalist. 
Abel, 
marcat

(5—0) selecționata lo- 
Patru din golurile în-

de Pele, care 
1034 numârul 
se în cariera 
Cutinho, Leo, 
Clodoaldo au 
te cinci puncte pentru 
Santos.

★
TRAGEREA LA SORȚITRAGEREA LA SORȚI a 

meciurilor din turul al doilea 
tn cupele europene la fot
bal (C.C.E. ți Cupa cupelor) 
va avea loc la 6 octombrie, 
la Amsterdam.

decizi* * — cu 3—2 — lui Mo
raru ! No bucurăm pentru 
exemplul lău de voință, dar 
regretăm comproraieul Înfie
rat, de altfel, și de public.

De o manieră entuziasmantă, 
la categoria ușoară, mongolul 
Gembo l-a învlna detașat pe 
maghiarul M. Szirony. El va 
Încrucișa mănușile in finală, 
cu campionul european, Calis- 
trat Cuțov, care, aseară după 
ce in prima parte a reprizei I 
ne lăsa Impresia că va avea 
un med dificil în compania 
sovieticului Granicnikw, s-a 
întrecut apoi pe sine, obli- 
gîndu-1 — In repriza secun
dă — pe arbitrul polonez IViso- 
kinski să-1 abandoneze pe pu- 
gilistul sovietic. Cuțov rămî- 
ne, astfel, unul dintre puținii 
pugiliști din lume neinvinși de 
la J. O.

Ion Gyorffi a fost primul 
pugilist român care a coborit 
aseară. treptele ringului, învins. 
El a început meciul înt.r-o ma
nieră care ne dădea speranțe. 
A cîștigat prima repriză pla- 
sînd spectaculos citeva directe 
de stingă polonezului W. Sta- 
churski.

In următoarele, însă, Sta-

parcurs 140 km In 3hl6:20,0 (me
die orară 42.850 km). La 14 sec. 
după învingător a sosit un plu
ton numeros condus de belgienii 
Ottenbross și Eddy Merckx.

Fostul campion la săritura eu 
prăjina al Bavariei, Egon Stengel, 
s-a accidentat grav pe stadionul 
din Miinchen. Pe pista de tartan, 
devenită alunecoasă din cauza 
ploii, Stengel și-a pierdut echili
brul în momentul bătăi} și în că
dere a suferit un traumatism cra
nian. După accident, organizatorii 
au anulat toate probele de să
rituri, considerfnd că pe ploaie 
pistele de tartan comportă unele 
riscuri.

în turneul Internațional de te
nis de la Louisville (Kentuky) 

cupat primul k>c cu 1:52,96. 
Reprezentantele României, 
Viorica Dumitru și Valentina 
Serghei, s-au clasat pe locul 
secund cu 1:53,42, fiind ur
mate de Ruseva și Miteva 
(Bulgaria). Aceste trei echi
paje sint calificate printre 
cele 9 finaliste.

Din nou o echipă a Româ
niei pe locul prim în serie.! 
Coșniță și Simiocenco, la 
caiac dublu 1000 metri, s-au 
calificat în semifinală cu 
3:36.48, înaintea formațiilor 
Bulgariei și Olandei, pe care 
le-au întrecut lejer.

în seria a patra a probei 
de ștafetă 4x500 m, România 
(Botez, Zafiu, lacob, Vernes
cu, în ordinea schimburilor) 
s-a clasat pe primul loc, in- 
trînd astfel în semifinală. 
Pe locurile următoare, Polo
nia 7:36,32 și Italia 7:40,27.

Cea mai grea calificare a 
fost cea obținută de formația 
noastră de caiac 4 pe 1000 m 
(Vernescu, Sciotnic, lacob, 
Roșea). Ei s-au clasat pe lo
cul al treilea, cu 3:09,60, fiind

„REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV"

TOȚI SCHIFIȘTII ROMÂNI

AU INTRAT ÎN FINALE

Schifiștii dinamoviști Gh. Fritz și I. Cacenco învingători, ieri, in seria I 
2 visle.

a probei de

Pe un timp favorabil concursurilor 
startul întrecerilor internaționale de 
cadrul „REGATEI SNAGOV". A fost 
și primelor calificări pentru finalele i 
a început dimineața, la ora 9, reunind pe pistele de apă 
SChifiști din R.D. GERMANA.---------  ----------
POLONIA, ROMANIA.

în 
fa
un

Ca de .obicei, debutul 
aceste „"1 iminatorii‘‘ l-au 
cut echipajele de 4+1. Cu 
avans de 3 secunde, canoto
rii de la S.C, Dynamo Berlin 
au cîștigat seria I a probei, 
după ce fuseseră conduși de 
sportivii cehoslovaci (la 500 
m) și formația Avangard 
Kiev (la 1500 m).

Un frumos succes au în
registrat și reprezentanții 
noștri (Bațschi, Alexandru, 
Ianoși, Cichi + Gheorghe) 
care, de asemenea, au ocu
pat primul loc in seria a do
ua, calificindu-se în finale.

Așteptată cu interes, proba 
de simplu s-a desfășurat în 
trei manșe. In prima cursă, 
George Mereuță (Steaua) și-a 
condus — pe parcursul ce
lor 2 000 m — toți adversarii, 
trecind primul linia de so-

Altangerel (Aldar Mon-
cadrul categoriei grea, 
o repriză, maghiarul I. 
a renunțat la continua-

ehurekl a Impus un ritm 
cărui*  campionul nostru nu 
i-a făcut față. Tot la mijlocie 
mică, aoiveticul V. Tarauda a 
Înregistrat cea mai fulgeră
toare victorie de plnă acum, 
In a cast turneu : k. o. in min. 
1 pe 
golia), 

în 
după 
EdScs _ .......... _ ____
rea ostilităților cu sovieticul K. 
Sarolan, evident superior. în 
uit imul meci al reuniunii, in 
cadrul aceleiași categorii, tn- 
tr-o revanșă a semifinalei eu
ropenelor de la București, cam
pionul nostru Ion Alexe l-a 
întilnit pe polonezul L. Den- 
derys. Sarcina lor era destul 
de dificilă, ambii fiind pe gar
dă Inversă. Dar, croșeele de 
dreapta și directele de stingă 
ale lui Alexe au funcționat 
aseară magistral. Ele s-au des
fășurat intr-un ritm alert, pe 
fondul unei mobilități care l-a 
lipsit pe Denderys de posibili
tatea atingerii țintei. La capă
tul unei întilniri „de onoare", 
in care Alexe l-a pus k. d. pe 
polonez în repriza secundă, ju
riul a anunțat decizia : 5—0.

John Newcombe l-a învins cu 6—0, 
6—4 pe Moore (R.S.A), iar Rod 
Laver l-a eliminat cu 6—2, 6—2 pe 
Ron Holmberg.

In ziua a doua a turneului mas
culin de baschet de la Catania e- 
chipa Italiană Ignis Varese a în
trecut cu 97—86 
nata poloniei, 
jucător a fost i 
<25 p.).

> (52—49) selecțio- 
Cel mal eficace 

Italianul Flaborea

al Piemontului,Turul ciclist _ 
cursă clasică de o zi, a fost clștl- 
gat anul acesta de italianul Italo 
Zilioli cronometrat pe distanța de 
257 km cu timpul de 6hl0:38,0 ; 
(medie orară 41,866 km). Pe lo
cul doi, la 3 sec a sosit Slmonettl, 
iar pe locul trei, la 15 sec, Bal- 
manlon. 

întrecuți de echipajele Uniu
nii Sovietice (3:07,32) și 
RD.G. (3:09,60). Din această 
serie a „căzut" formația R.F. 
a Germaniei, sosită pe locul 
4. ceea ce nu-i mai permite 
să concureze în finală.

Bilanțul primei zile de con
curs a acestei ediții’a ..mon
dialelor" este, astfel; favora
bil echipajelor noastre, care 
s-au calificat pentru fazele 
următoare 
finale) în 
care s-au

(semifinale sau 
toate probele la 
prezentat la start.

de

in zilele de 3 ți 4 au
gust, se va desfășura la 
Copenhaga congresul Fe
derației internaționale
caiac-canoe. Cu acest pri
lej va fi luat în discuție 
regulamentul de desfășu
rare a competițiilor inter
naționale, a cărui valabili
tate încetează la sfîrșitul 
acestui an. Pentru noul re
gulament, Federația româ
nă de specialitate a făcut 
o serie de propuneri, pe 
care le va susține în ca
drul lucrărilor congresului.

U.R.S.S., CEHOSLOVACIA,

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele știri -ultimele rezultate -

VOLEI
ULTIMELE MECIURI DINTRE JUNIORII BUCUREȘTIULUI 

Șl VARȘOVIEI

Ieri după amiază. In sala Con
structorul din Capitală, au avut 
loc ultimele confruntări dintre se
lecționatele de juniori și ju
nioare ale orașelor București șl 
Varșovia. întilnirea dintre echi
pele feminine a dat din nou ciș- 
tig de cauză jucătoarelor român
ce, dar de data aceasta mult mai 
greu. Sportivele poloneze, 
ce de a se revanșa după 
cesul din ajun, cînd au 
cu 1—3, au opus o dirză

i

Doar 20 de concurenfi in clasamentul final
ir

CEA MAI PUTERNICA EDIȚII A „RALIULUI

9 
»

DIINăiilI 1115 II V S-A IMOIEIAI
AUSTRIACUL G. JANGER - UN ÎNVINGĂTOR NEAȘTEPTAT 

ECHIPAJELE ROMÂNEȘTI PE LOCURI FRUNTAȘE ÎN GRUPA A ll-a
BRAȘOV, 31 (prin telefon de 

la trimisul nostru). Dintre toa
te localitățile prin care au tre
cut concurenții ediției a Vil-a 
a „Raliului Dunării — ELAN 
— ELV“, fără indoială Bra
șovul a trăit cel mai intens a- 
ceastă competiție. Azi-noapte, 
la ora 1,20, liniștea, orașului a 
fost tulburată de zgomotul mo
toarelor primilor alergători so
siți cu suficiente minute in a- 
vans pentru a mai putea 
schimba pneurile și a face pli- 
nurile înainte de a trece punc
tul de control. O mulțime de 
iubitori ai acestui sport i-au 
așteptat și au înconjurat ma
șinile cu interes. Primii sosiți 
au fost — normal — concuren
ții grupei a IV-a (mașini spe
ciale de grand — turism), prin
tre care spectatorii nocturni au 

printr-un fl- 
să-și adjude-

1. 
(Steaua) 
Ivanov

Dynamo

viștii reușesc — 
niș lăudabil — 
ce victoria, mărind astfel — 
la maximum — numărul e- 
chipajelor noastre finale.

REZULTATE TEHNICE : 
4+1 (seria I) : 1. S.C. Dyna
mo Berlin 6:26,2, 2. Avangard 
Kiev 6:26,5, 3. Cehoslovacia 
6:35,5, 4. C.N.U. 7:02,5, seria 
a Il-a : 1. Dinamo București 
6:31,7, 2. Steaua 6:36,7, 3. Po
lonia 6:36,8 ; SIMPLU : 
George Mereuță 
7:20,4, 2.Gheorghe 
(Steaua) 7:25,5, 3. Wolfgang 
Eschmunt (S.C.
Berlin) 7:35,0 ; seria a Il-a : 
1. Igor Grinko (Armia Kiev) 
7:17,7, 2. Iosef Strako (Ce
hoslovacia) 7:17,8 ; seria a 
IlI-a : 1. Cristoph Kreutziger 
(S.C. Dynamo Berlin) 7:19,0 ; 
4 F.C. ; 1. Armia Kiev
6:25,2, 2. Cehoslovacia 6:35,6, 
3. Steaua 6:48,0 ; seria a Il-a; 
1. Diinamo București 6:15,4,2. 
S.C. Dynamo Berlin 6:19,5 ; 
2 vîsle: 1. Dinamo București 
6:32,2 ;
3. Dynamo 
seria a 
hoslovacia 6:46,7 ; 
Dinamo București 
seria a Il-a: 1. Burevesnlk 
Kiev 5:52,5, 2. Dynamo Ber
lin 5:52,7.

Astăzi, concomitent eu 
trecerile din recalificări, 
fost programate ți două 
nale: cele de 2+1 fi 2

V. TOFAN

2. Steaua
Berlin 

Il-a :

6:34,5. 
6:47,6 ;

Ce- 
8+1 1. 

5:54,8 ;

1,

în- 
au 
fl- 

f.c.

ternlcă, setul revenindu-le lor 
și cu acesta meciul : 3—1 (—2,
11, 1, 10).

REPREZENTATIVA

ROMÂNIEI A ÎNVINS

CEHOSLOVACIA

României și 
La capătul

românce au

La Piatra Neamț s-a des
fășurat întilnirea de volei 
dintre reprezentativele fe
minine ale 
Cehoslovaciei, 
unei partide spectaculoase, 
voleibalistele 
cîștigat cu 3—1 (—12,9,12,6). 
Remarcăm din echipa ro
mână, pentru jocul prestat, 
pe Mariana Popescu, Flo
rentina Itu și Eugenia Re- 
bac. Revanșa va avea loc, 
azi, in sala sporturilor 
„Ceahlăul".

PRE-SELECȚIE IN C. E. T. î
La edific 1970—71 a competiției internaționale de fotbal „Cupa europeană a tirgurilor" 

s-au înscris un număr record de echipe: 901 In fata acestei situafii, comitetul de organizare a 
C.E.T. urmează să hotărască, in reuniunea ce o va fine în zilele Ide 4—5 august la Luxemburg, 
care formafii vor fi admise pe tabelul de concurs, acesta putînd cuprinde doar 64 participante.

ediției din ’67. Cu 
timp au sosit ți e- 
românești Rotaru— 
și Fl. Popescu—Ve- 
din urmă cu citeva

recunoscut pe Walter Poltin- 
ger, cîștigătorul de anul trecut, 
pe pilotul bulgar Ciubrikov, 
necăjit din cauza unui minut 
de penalizare înregistrat pe 
traseul din Ungaria, și pe pilo
tul polonez Komarnicki, ulti
mii doi pe mașini Renault Al
pine. Au urmat echipajele pe 
mașini din grupa a Il-a (turis
me speciale), dintre care cel 
mai grăbit a fost al englezului 
Tonny Hall (Ford Escort T.C.). 
câștigătorul .................... ~ ~
rezerve de 
chipajele 
Rădulescu 
zeanu, cel 
minute penalizare. Am aștep
tat in zadar însă, sosirea cu
noscutului pilot francez J. C. 
Andruet și a belgianului Stae- 
pelaere, doi din favoriții 
cursei, ca și al celui de al 
treilea echipaj românesc Pes- 
caru—Covaci. Eliminați intre 
Cluj și Brașov, de diferite de
fecțiuni mecajiice, ei nu au 
mai ajuns Ia postul de control. 
După acest intermezzo nocturn, 
orașul și-a recâștigat liniștea 
pentru citeva ore. Doar pentru 
citeva fiindcă 
6,30, zbirniitul 
rate din plin 
nouă sosire a 
Brașov, după 
dus în timpul nopții peste Bran 
la Curtea de Argeș și prin Pi
tești înapoi. Sosirea a fost de

in zori, pe la 
motoarelor tu- 
au anunțat o 

concurenților la 
bucla care i-a

Ce ne rezervă săptămlna spor
tivă internațională care urmează? 
Mai multe evenimente de prim 
plan, campionate mondiale șl 
europene, întreceri pentru tro
fee care sclipesc ademenitor In 
privirile atleților și suporterilor 
lor. Nu ne vom opri prea mult 
asupra starturilor care au și a- 
vut loc. La Copenhaga, caiaciștii 
și canoiștii vislesc cu nădejde 
pe undele lacului Bagswaerd, ma
șinile prăfuite pe traseul vecin 
Dunării își Încheie tradiționalul 
Raliu pe serpentinele Poienei 
Brașov, in timp ce, departe, pe 
terenurile arse de soare din â- 
propiere de Bombay, tenlsmanii 
indieni și vest-germanl trimit 
primele mingi albe pește fileu 
In semifinala inter-zone a ma
rii Cupe. Fără a uita de atleții 
și atletele care pină miine seara 
trebuie să aleagă prin luptă pe 
aceia dintre ei ce vor merge la 
finalele „Cupei Europei». Ca și 
la București, echipele feminine 
se întrec in semifinalele de la 
Fulda (R.F.G.) și Berlin, in 
timp ce selecționatele masculin» 
concurează in grupele de 
Ziirich. Helsinki și Sarajevo.■

Alți competitori se prezintă 
linia de start. Incepind de azi. 
timp de cinci zile, specialiștii 
pentatlonului modern dau asalt 
titlului suprem, în cea de a 
XVII-a ediție a campionatelor 
mondiale. La Warendorf (R.F.G.) 
sint reprezentate 17 țări șl nu 
lipsesc numele mari,, in frunte 
cu multiplul campion mondial, 
maghiarul Andras Balczo (de 
5 ori laureat!). Cu cărți de vi
zită excelente se prezintă sovie
ticii Stasis Sarpanis (5274 p) șl 
Boris Onicenko (5245 p). care
împreună cu coechipierii lor 

Belov și Svatenko, încearcă să-sl 
păstreze titlul de campioni pe 
echipe. Iar suedezii, foștii deți
nători ai supremației in măies
tria celor 5 probe, speră că r> 
formație de tineri va 
absența campionului 
Bjorn Ferm, care șl-a

La

La

suplini 
olimpic 

ratat 
come-beackul prin rezultate slabe 
în concursurile de selecție.

Pentru a opta oară m acest 
an. bolizii formulei 1 pornesc 
vijelios ta cursă, de data aceasta 
pe circuitul betonat de Ia NUr- 
burgrlng. „Regele ghinioanelor» 
de pini mai ieri, automobilistul

KODES (Nr. I) Șl NASTASE (Nr. 3)
ELIMINAȚI!

Surprizele au caracteri
zat cea de a treia zi a 
întrecerilor turneului de te
nis de la Indianapolis 
(„National clay-courts ten
nis tournament"). Doi din
tre principalii favoriți — 
si anume cehoslovacul 
Jan Kodes (cap de serie 
nr. 1) și compatriotul nos
tru llie Năstase (nr. 3) — 
au fost eliminați în optimi
le de finală. Năstase a 
pierdut cu 3—6, 4-—6 tn 
fata talentatului jucător 
chilian Jeime Filial, una 
dintre revelațiile sezonului 
trecut. Prezicerea lui Rod 
Laver care, acum un an, 
afirmase că Filial este „vii
toarea mare stea a tenisu-

KARPATÎ LVOV 
ÎNSCRISA OFICIAL 

TN „CUPA CUPELOR"

de fotbal înscrierea 
a echipei Karpatî 
cîștigătoarea „Cupei 
— pentru ediția vii- 

competiției. După

La Geneva, comisia de or
ganizare a „Cupei cupelor" a 
primit din partea federației 
unionale 
oficială 
Lvov — 
U.R.S.S." 
toare a 
cum se știe, Karpatî Lvov ur
mează să întîlnească în pri
mul tur al „Cupei cupelor"

Cupa Davis
AZI ÎNCEPE MECIUL INDIA—R.F.G.

Din Bombay se anunță că 
meciul de tenis India—K. F. 
a Germaniei, din cadrul se
mifinalelor inter-zone ale „Cu
pei Davis", incepe sîmbătă 
(n.r. azi) după amiază. Con
form tragerii la sorți, în pri
mele două jocuri de simplu 
se întilnesc Jaideep Muker- 
jea — Wilhelm Bungert și 

fapt o scurtă oprire pentru în
registrarea plecării în cursa de 
viteză în coastă de pe drumul 
Poienii (12 km), care a înche
iat acest dificil raliu. O do
vedește faptul că numai 20 din. 
cei 43 de alergători, plecați în 
cursă de la Viena, figurează 
în clasamentul generai. în 
fruntea lor — tinărul pilot aus
triac G. Janger, care ciștigă 
neașteptat această pretențioasă 
Întrecere. '

Gheorghe EPURAN
Iată acum clasamentul gene

ral : 1. G. JANGER — W. 
WESSIAK (AUSTRIA, pe Por
sche 9H S.) 5185 p, 2. C.
Sclinidler — E. Hrustchka (Aus
tria, Porsche 914/6) 5 383 p, 3.
N. Hollier — P. Short (Anglia, 
Renault Alpine 1600). 5 573 p.
(Primul clasat ta grupa a IV-a, 
sub 1 600 cmc), 4. I. Bosch — G. 
Malat (Austria, Volkswagen 1500) 
5 793 p, 5. G. Fischer — " “ -
der (Austria, “ " 
5 828 p, 6. W. Lux — 
(Austria, Volkswagen 
p, 7. W. Paitinger — 
ger (Austria, Porsche 
p, 8. A. Warmbold — 
roth (R. F. 
Kadet) 6165 p. .
grupa I, pini la 2000 cmc.), 9. A. 
Serjancz — J. Zsembery (Un
garia, Renault 8 Gordini) 6 220 
p, (Primul loc ta grupa a 2-a, 
ptaă la 1300 cmc), 10. G. Rotaru 
—D. Rădulescu (România, Re
nault 8 Gordini) 6 252 p... 15. Fi. 
Popescu—P. Vezeanu (România, 
Renault 8 Gordini).

K. Ra-
Volkswagen 1500) 

H. Siebert 
1500) 5 888
J. Hartin- 
914/6) 5 946 
G. Klapp- 

a Germaniei, Opel 
(Primul ioc in

austriac Jocheii Rindt pare să 
primească In acest an toate com
pensațiile destinului, fiind Insta
lat — după dramatica alergare 
de la Brands Hatch .— in frun
tea listei de candidați la titlul 
mondial. Cum Insă un Stewart 
sau un Brabham se Impară greu 
cu gindul de a divorța de victo
rie, lupta este ta continuare a- 
prigă și In acest nou „Mare 
Premiu» care se aleargă mîtae.

O interesantă competiție de 
tenis. în care slnt angajați și 
reprezentanții țării noastre, în
cepe de miercuri la Sofia. Se 
dispută a doua ediție a campio
natelor europene rezervate ama
torilor, adică acelor tenlsmani, 
aflati în afara circuitului de 
turnee ,,open“. Evident, aceasta 
nu este Wimbledon sau Forest 
Hills, dar încercările federației 
internaționale de tenis de a ofi
cializa o întrecere pentru titlu
rile continentale merită toată 
considerația.

Tot un campionat eurooean 
este rezervat și micilor rachete. 
La Teeside (Anglia), mingile de 
celuloid vor alerga sprințare pe 
mesele de tenis. în prima edi
ție (oficială) a competiției care 
s-a numit ptaă acum Criteriul 
european. Aci, 6 tineri sportivi 
români au greaua misiune de a 
reînnoit o tradiție atît de presti
gioasă.

Radu VOIA

lui mondial" pare să se 
confirme. La rlndul său, 
Kodes a fost învins de mai 
modestul tenisman austra
lian Alan Stone : 3—6,1—6. 
Tot în optimi a ieșit și al 
doilea jucător român, Ion 
Tiriac, învins cu 6—1, 3—6, 
1—6 de americanul Clark 
Graebner.

lată celelalte rezultate : 
Smith (S.U.A.) — Fairlie 
(Noua Zeelandă) 2—6, 
6—1, 6—2; Franulovîci (Iu
goslavia — Belkin (Cana
da) 6—4, 3—6, 6—0 ; Ashe 
(S.U.A.) — Rouyer (Franja) 
6—3, 6—3 ; Ricney (S.U.A.) 
— Seewagen (S.U.A.) 6—2, 
6—3; Mc Millan (R.S.A.) — 
Cornejo (Chile) 6—4, 6—4.

pe Steaua București, dețină
toarea Cupei României.

TNTTLNIRE PRIETENEASCA 
INTRE FOTBALIȘTII RO

MÂNI Șl SOVIETICI
O știre transmisă de agenția 

TASS anunță că la Cernăuți a. 
avut loc întilnirea internațională 
prietenească de fotbal dintre e- 
chipele Bucovina Cernăuți și Ce
tatea Suceava. încheiată cu sco
rul de 0- 0. Returul acestei tra
diționale întilniri se va disputa 
peste o săptămină, cînd fotba
liștii români vor primi la' Su
ceava pe colegii lor de întrecere 
sovietici.

Premjit Lall — Cristian 
Kuhnke. întilnirea se dispută 
pe terenurile clubului de te
nis din Poona, localitate si
tuată la 20 km de Bombay.

• In semifinalele „Cupei 
Galea", la Vichy : Spania— 
Franța 2—1, Italia — Ce
hoslovacia 1—1.


