
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITWAt

Redacția și administrația : sir. 
Vasîle Conta nr. 16, tel. 71.10.05 , 
interurban 72 și 286. Telex 

sportrom buc 180.

Ănul XXVI —IVr. 985 (6419) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Joi 6 august 1970

16 PUNCTE
8080 DE SPOH TIVI PREGĂTESC

AVANTAJ PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI

1944-1970^ In meciul ATLETIC CU REPREZENTATIVA S. U. A
Atletele 

ulei au luat un start bun în 
meciul pe care-1 susțin cu 
sportivele din reprezentativa 
Statelor Unite și după desfă
șurarea a șase probe (au mai 
rămas de disputat încă 5) ele 
au un avans de 16 puncte.

a cîștigat, 
întîia s-au

____  ,_____ __ sconta.
Ziua a doua a întrecerilor; 

cu mai multe curse de aler
gări de viteză, avantajează 
desigur pe atletele de peste 
Ocean, dar cel 16 puncte de 
ieri ca și prezența în program 
a încă două probe de aruncări 
și a uneia de semifond, lasă

PROGRAMUL ZILEI
Peisajul ne-a devenit familiar. în fiecare an de 23 August,

18,30

răspund cu însuflețire acțiunilor de întâmpinare

putem
Romeo VILARA

S.U.A. România
(Continuare in pag. a 4~a)
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țărilor, Ileana Silai 
așa că faptele zilei 
încheiat precum se

aminti 
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pe care
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V. BAGEAC Iun teren

multă hotărîre 
titulare, încer- 
speculeze plu- 

talie pe care-1

(Continuare 
in pag. a <-«)

cazurilor, 
prețioase, 

echipa

gindim, in 
la numărul de 
de peste ho- 
400) care vor

ineva asemuia sportul de 
masă cu o apă, al cârei debit 
crește sau scade o datâ cu 
acela al afluenților săi. Ima
ginea

Cornelia Popescu — redivlvus ! Iat-o In timpul săriturii 
de 1,84 m cu care a cîștigat concursul de ieri.

Foto 5 A. NEAGU

(1), Buga (15), 
(3) și Ionaș (8)

România, res-
Olivera (4), O-

juniorl șl junioare „Prie
tenia". Este vorba de spe
ranțele atletismului din 
unele țări socialiste, de 
viitorii performeri de mar
că. candidați la medaliile 
Olimpiadei din 1976 și unii 
dintre .el poată chiar și la 
cele de la Miinchen — 1972.

In cursul zilei de ieri au 
sosit In Capitală și au 
luat drumul Ctmpulungu- 
lui mal multe delegații 
sportive.

Cîmpulung, bastion al 
atletismului românesc, găz
duiește începînd de mîine 
unul din cele mai mari 
concursuri internaționale 
de atletism pe care le-a 
găzduit vreodată țara noas
tră.

Cînd facem această a- 
firmație ne 
primul rînd, 
participant! 
tare (circa
evolua în cadrul întrece
rilor competiției pentru

demonstrația oamenilor 
muncii se încheie cu defilarea coloanei de sportivi. începători și campioni republicani, cam
pioni mondiali și olimpici oferă, de fiecare da ta, privirilor noastre, imagini pe care trecerea 
anilor nu le poate șterge...

1970. Poporul nostru se pregătește
ei. Ca în fiecare an, sportivii 
a zilei de 23 August.

Să derulăm, cu cîteva 
tămîni înainte, filmul 
monstrației sportivilor, 
gătirile au început de 
Așa că ieri dimineață 
putut asista, pe Stadionul 
Tineretului, la o repetiție — 
ce-i drept, nu încă generală 
■— a ceea ce ziarele vor ti
pări cu litere groase: „Trec 
sportivii!“ Se înalță o pira
midă, apoi alta și încă una. 
Sînt formate din sportivii și 
sportivele sectorului 2 al 
Capitalei. Avem în față, du
pă cum ne spune profesorul 
Emil Jecu, vicepreședinte al 
Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport, ima
ginea unui exercițiu cu te
ma : „Glorii sportive Româ
nești pe meridianele globu
lui".

Demonstrația din acest an 
a sportivilor va fi, după

cîte 
una 
oase, 
cele 
se găsesc în febra pregăti
rilor. Sectoarele 1 și 8 vor 
deschide demonstrația. Va 
urma piramida de care a- 
minteam, după care sporti
vii sectorului 3 vor defila 
cu steagurile tuturor asocia
țiilor sportive. în centrul 
coloanei vor fi amplasați 
sportivii purtînd stemele Re
publicii Socialiste România 
și Partidului Comunist Ro
mân.

Firește, nu putem 
aici toate imaginile 
demonstrației. l-am 
cei ce vor urmări 
strația de plăcerea 
o oferă, întotdeauna, surpri
zele. Dar nu putem încheia 

totuși fără a descrie

alegoria „Muncă și recreare". 
Este cunoscut efortul general 
care se depune astăzi, în 
țara noastră, pentru asigura
rea unor condiții cit mai 
bune de practicare a sportu
lui și exercițiilor fizice. Or
ganizatorilor demonstrației 
nu le-a scăpat — firește — 
această realitate. Pe fundalul 
machetei unei uzine, purtată 
de sportivii 
vor executa 
reprezentînd 
practicate în

sectorului 7, se 
diverse exerciții 
toate sporturile 
tara noastră.
★
marii sărbătoriîn cinstea 

se vor organiza, între asocia
țiile sportive, cluburile și 
sectoarele Capitalei, nume
roase întreceri, despre care 
vom relata în numerele vi
itoare ale ziarului.

200 m 
disc 
lungime 
înălțime 
800 m 
4x100 m

Așa cum 
trevadă rezultatele ajnterioa- 
re, atletele noastre au domi
nat clar toate probele tehni
ce, săriturile și discul, pe care 
le-au Încheiat cu victorii du
ble, la diferențe apreciabile. 
In schimb americancele s-au 
impus net în proba de viteză 
pe 200 m și în cea de ștafetă 
de 4X100 m, pe care au pier
dut-o totuși prin descalifica
re. La 800 m, conform aștep-

Turneul internațional de baschet „Cupa Federației

Baschetbalistele noastre

Senioarele au dispus de Ungaria, junioarele de Cuba

Ediția inaugurală a 
turneului internațional 
de baschet feminin 
„Cupa federației", de 
fapt o continuare a 
tradiționalului turneu 
„Cupa Mării Negre", a 
debutat cu o surpriză 
de proporții. Evoluînd 
excelent, manifestînd 
reale calități și promi- 
țînd frumoase perfor
manțe într-un viitor, 
sperăm, nu prea înde
părtat selecționata de 
junioare a țării noastre 
a întrecut reprezentati
va de senioare a Cubei 
cu scorul de 77—62 
(44—40). Este drept, în 
prima repriză, oaspetele 
nu au acordat prea 
multă importanță jocu
lui. Antrenorul Ivan

Todorov, un fost inter
național al Bulgariei, a 
utilizat în exclusivitate 
rezervele, ceea ce a 
permis tinerelor noastre 
sportive să intercepteze 
deseori și să lanseze 
contraatacuri soldate. în 
majoritatea 
cu puncte 
După pauză,
Cubei a pornit în joc 
cu mai 
și cu... 
cînd să 
sul de 
avea față de baschetba
listele noastre. Fără 
succes. însă, deoarece a- 
părarea activă a acesto
ra a scos multe mingi* 
iar atacul pozițional, 
alternat cu contra-

atacuri, a fost deosebit 
de eficace. Ca urmare, 
reprezentativa 
niei și-a menținut a- 
vansul, iar spre sfîrșit 
a reușit chiar să-1 mă
rească și să obțină o vic
torie de prestigiu, pen
tru care merită toata 
lauda. Au înscris: L. 
Rădulescu (16), Bujdu- 
veanu (10), Balai (2). 
Roșianu (22), R. Mari
nescu 
Szabo 
pentru 
pectiv

18.40
18,45
18,55
19,10
19,30
19,35
19.40

400 metri
Aruncarea suliței
Aruncarea greutății 
100 metri
100 m bărbați — serii (HC) 
1500 metri
100 m garduri 
4x400 metri
100 m bărbați — finala (HC) 
Festivitatea de închidere

Un concurs atletic de mare anvergură I
I
I ACTIVE!

I
ANCHETĂ-FULGER IN CÎTEVA ASOCIAȚII SPORTIVE DIN MARI ÎNTREPRINDERI I
---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispută 
sub panou 
in meciul 
dintre 
Polonia 
fi Franța

Turneul Internațional de tenis din Capitală

SPORTIVII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
IN ZECE PARTIDE

• Terenuri multe, activitate pufinâ ® „Dafi-ne 
viran!" Antiteze brașovene ♦ Locuri 

strict limitate...

Clubul sportiv universitar Con
strucții București șl-a făcut un 
frumos obicei de a invita, In fle
care vară, tenlsmanl din mai 
multe țări pentru a se întrece, 
alături de jucătorii noștri. In
tr-un turneu internațional.

Ieri, în prima zi a întrecerilor 
acestui turneu, disputate pe te
renurile Centrului de antrenament 
nr. 2, s-au prezentat în fața fi- 
leulul jucători din Turcia, Ungaria 
și România. Din partea țării noas
tre iau parte Ia turneu atlt ju
cători al cluburilor bucureștene 
(Steaua, Progresul, Dinamo și, 
bineînțeles, C.S.U. Construcții), 
precum șl sportivi din provincie 
(Politehnica Cluj și Steagul roșu 
Brașov). Primul tur a fost do
minat de tenlsmanli români, care, 
din cele 12 meciuri de simplu dis
putate, au cîștigat 10.

Iată cîteva dintre rezultatele în
registrate : I. Santelu-M. Bondoc 
6—0,' 6—0, I. Geantă-Al. Bulent 
(Turcia) 6—3, 6—2, N. Costlnescu- 
J. Feher (Ungaria) 6—2, 6—8, H. 
Ozdemir (T)-M. Rusu 6—2, 6—0,

C. Popovici-C. Giurgiu 6—4, 8—1, 
P. Klein (U)-A. Vlzlru (R) 6—0. 
6—2, V. Marcu-N. Mlrea 6—0, 6—4.

La fete, întrecerea de debut a 
opus-o pe Anter Serap (Turcia) 
Elenei Trifu. Prima dintre ele a 
cîștigat cu 6—1. 6—2.

Miercuri, 5 august. Zi obișnuită de la mijlocul săp- 
tămînii. Cald. O idee străbate redacția : ce-ar fi 
să facem o investigație fulger prin cîteva mari 

asociații sportive, să vedem ce gînduri îi preocupă pe 
cei aleși să organizeze activitatea sportivă a cetățenilor ?

De ce miercuri ?
Pentru că, în mod normal, acțiunile de la sfirșit de 

săptămină se întocmesc (sau ar trebui să se întoc
mească) acum, din vreme. Există inițiativă, despre care 
tuturor le place să vorbească atit de mult. Care este 
direcția principală a muncii : de Ia asociație la cetățean, 
sau de la cetățean la asociație ? Duminica viitoare se 
va face mai mult decît cea trecută ?

Așadar, pe teren...

PREA PUTIN 
IN RAPORT CU BAZA

MATERIALĂ

Ursitoarele au fost dar
nice cu asociația sportivă 
„PRAHOVA" a uzinelor 
„1 Mai" din Ploiești. La o 
aruncătură de băț de fabri
că se întinde un excelent 
complex sportiv : bazin de 
înot, teren de fotbal, pistă 
de atletism, sală, dotări

care ar putea face invidios 
chiar și un club, nu dintre 
cele mai sărace.

Și totuși, la 24 iulie, cînd 
în Biroul Comitetului de 
partid al uzinei a fost ana
lizată activitatea asociației 
sportive, concluziile ședin
ței n-au fost tocmai măgu
litoare. Tovarășul Toma 
Oprea, locțiitorul secretaru
lui comitetului, aprecia că 
față de posibilitățile mate
riale și umane existente, 
aici, rezultatele sînt modes
te, sub anvergura celor ob
ținute odinioară.

— De ce ?
Ne răspunde tovarășul 

Gheorghe Coman, preșe
dintele asociației.

Două schifuri românești

Ieri, un lat de canotori 
români a plecat la Duisburg 
pentru a participa la între
cerile regatei de canotaj «- 
cademdc ce se vor desfășura 
în zilele de 8—9 august 
Au făcut deplasarea echipa
jele de 2$1 (Tudor Ștefan, 
Petre Oeapura 4» badisflau 
Lavrenschi) și 4 f. e. (Tușa, 
Ivanov, Moldoveanu, Tara
sov),

Meciurile continuă astăzi, de la 
ora 9, pe aceleași terenuri. (Continuare tn pag. a S-a)

DIN NOII PE STADION
După o 

lului s-au ______________________
Fotoreporterul nostru A. Neagu a sur

prins acest instantaneu. Antrenorul secund 
N. Marinescu așteaptă șl pe ceilalți elevi 
pentru a le face cunoscut „planul de bă
taie*.

De la stingă : Dlncuță (In. picioare), Gro- 
zea, N. lonescu, Fierea, Clucu, Mocauu 
șl Moraru.

Citiți în pag. a 3-a i
LA ORIZONT, CAMPIONATUL I

scurtă vacanță, jucătorii Fetro- 
reunit ieri ia sediul clubului.

este nu numai plastică, 
dar și reală. Sportul de masă 

își trage forța din miile de izvoare, 
mai mari sau mai mici, care-1 adapă, 
ASOCIAȚIILE SPORTIVE. De ritmul 
curgerii lor depinde energia fluviului, 
puterea lui de a fertiliza sau de a lăsa 
pradă uscăciunii unul dintre teritoriile 
cele mai de preț ale vieții omului, care 
înglobează zonele sănătății, tinereții, 
voioșiei, ale puterii de muncă.

Lucrurile acestea se cunosc și a pleda, 
tn continuare, în sprijinul lor ar fi 
echivalent cu a bate la porți deschise.

Dar... Există acest dar, care însoțește 
inevitabil și de multă vreme toate ex
plorările făcute în bazinul vast al spor
tului de masă.

își joacă asociațiile sportive rolul 
major pentru care au fost create ? Se 
încadrează ele, prin activitatea lor, în 
ritmul de continuitate absolut indispen
sabil oricărei acțiuni cu finalitate ? In 
arhitectura complexă a educației fizice 
a maselor sînt asociațiile sportive, 
acele elemente de constituție care dau 
trăinicie marilor clădiri ?

Din păcate, procentul răspunsurilor 
pozitive la aceste întrebări, și încă la 
multe altele, se află în minoritate.

Pentru înviorarea activității s-a lan
sat, recent, în mișcarea sportivă româ
nească, ideea ASOCIAȚIEI MODEL. 
Care, de fapt, nu-i chiar nouă. Prof. 
Haralambie lonescu, președintele CJEFS 
Teleorman, remarca, spiritual, că în 
fața acestor unități alese ca etalon se 
ridică necesități reprezentînd un MI
NIMUM din ceea ce ar. trebui să facă 
consiliul unei asociații sportive, sarcini 
permanente care intră în atribuțiile lui. 
Adică, să inițieze acțiuni care să mo
bilizeze mase largi de cetățeni la prac
ticarea exercițiului fizic; să muncească 
ritmic, continuu, egal, fără sprinturi 
scurte și opriri lungi; să activizeze con
ducerile întreprinderilor, molipsindu-le 
de patima pentru sport, mișcare, re
creație ; să caute idei și. sa găsească 
soluții; să fie, în ultimă instanță, niște 
pile inepuizabile de energie, prin in
termediul cărora partea să electrizeze 
întregul.

Unora, desigur, această viziune asu
pra asociației sportive li s-ar putea pă
rea utopică. Dar experiența anilor din 
urmă ne-a învățat că atîtea lucruri, la 
prima vedere de necrezut, au devenit 
realități după stagii scurte.

Tn raidul-fulger făcut ieri n-am găsit 
nici o aso.iație care s-ar putea supra
numi model. Chiar dimpotrivă I Va tre
bui să mai așteptăm. Avem răbdare...

Valeriu CHIOSE

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

In Cupa Europeană a Tlrgurilor

UNIVERSITATEA CRAIOVA-PECSI DOZSA
DINAMO BUCUREȘTI-P. A. 0. K. SALONIC

(pag. ■ 4-a)

ULTIMA ORĂ A TRANSFERĂRILOR LA FOTBAL
șl Conitantineteu la Dinam» București • Varga îșl reia activita

tea • Portarul Ceman are dezlegare pentru Dunărea Giurgiu.
(pag. a S-a)
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țD LA BRĂILA: campionatele 
național*

• LA BRAȘOV: a XV-a ediție 
a „Cupei Voința"

Vineri șl duminică se 
desfășoară la Brăila finalele 

; campionatelor naționale de 
' ciclism. Vineri este progra- 
1 mată proba olimpică de 100 
'km contratimp pe echipe — 
în care protagoniste sînt 

1 formațiile Dinamo și Steaua, 
. la seniori, Iar duminică — 
pe un circuit situat în cen- 

i trul orașului — se dispută 
proba de semifond, în care 

l'toți cei înscriși sînt... favo- 
riți.

în cadrul unei conferințe 
de presă, care a avut loc ieri 

; la hotelul Victoria, organi
zatorii celei de a XV-a edi
ții a „Cupei Voința" — Ofi- 

' ciul sport UCECOM — ne-au 
informat că întrecerea se va 
desfășura între 18 și 21 au
gust (5 etape pe șoselele din 
jurul Brașovului) și va avea 
Ia start, alături de cei mai 
buni rutieri români, cicliști din 
Bulgaria, R.F. a Germaniei, 
Italia, Polonia și Ungaria. 
Este probabilă și participa
rea unor alergători din R.S.

, Cehoslovacia.
i

Muschetarii“
înaintea

Activitatea cotnpetițională 
la scrimă ae va încheia la 
sfirșitul acestei săptămîni. 
cînd este programată ultima 
etapă a diviziei A. întrece
rile vor fi găzduite de sala 
Progresul din str. dr. Stai- 
covici nr. 44, simbătă și du
minică, începînd de la orele 
8.30.

x?

ÎNSEMNĂRI din copenhaga

PE PLAN MONDIAL-RELANSARE
ÎN SPORTUL CAIACULUI Șl CANOEI

In poSida număr ului mie de medalii, echipa României păstrează 
constanța valorică yi poziția de prestigiu

încă înainte de coborîrea 
marelui pavoaz de la Bags
vaerd 
diției 
telor 
erau 
prevederea unor concluzii im
portante pentru cei care acti
vează direct în acest sport 
sau ' îi urmăresc cu interes 
progresul.

Primele însemnări recapitu
lează, de aceea, 
mente 
ță pentru comentarea și a- 
precierea „ediției Bagsvaerd" 
a competiției mondiale. Să 
notăm, așadar, prezența la 
startul celor 16 probe a 359 
de sportivi reprezentind 27 de 
țări (participare record !). Este 
fără îndoială, o concludentă 
manifestare a interesului evi
dent 
plan 
sport.
posibila reprezentare în viitor 
a echipei din Coasta de Fil
deș (mai mulți observatori au 
fost, de altfel, la Copenhaga), 
dar nu acesta este cel mai 
important lucru. A plăcut, 
înainte de toate faptul că o 
serie de echipaje — altădată 
prezențe simbolice la marile 
competiții — au dovedit un 
progres real, unele intrind 
chiar în lupta pentru medalii.

Chiar înainte de campiona
tele lumii, cu prilejul nume
roaselor regate internaționale 
s-a văzut limpede că la Co
penhaga sportul caiacului și 
canoei își va afirma 
personalitatea, noile 
siuni. Pleda pentru 
concluzie faptul că 
un mare număr de tineri, că 
starturile diferitelor probe e- 
rau extrem 
aproape fără 
erau dotate 
excelente, de ultimul tip. Și 
era, de aceea, de așteptat ca 
la Bagsvaerd să asistăm la o 
relansare a caiacului și canoei 
mondiale. Ceea ce s-a si in- 
tîmplat. !

'Se știe, echipa Uniunii So-

multe din ecuațiile e- 
a VIII-a a campiona- 

mondiale de caiac-canoe 
descifrate, înlesnind

cîteva mo-
credem — de esen-

crescut manifestat pe 
mondial pentru acest 
Am putea adăuga și

puternic 
dimen- 
această 
apăruse

de populate, că 
excepție echipele 
cu ambarcațiuni

LUNGA VARĂ SPORTIVĂ
așteptam la un 
sezon telespor- 
apatia in care 
cu toții, spec
ie leaști, tn pe- 

Scri- 
ieri că redacției

Revenită in activitatea de performanță după o absență de un an, caiaclsta Finaeva a cîștigat autoritar fl-
■ ■ ■ ■■ Telefoto : A.P.-AGERPRES

vietice — care de la CM de 
la Jajce din 1963 se menține 
intr-un progres remarcabil — 
a dominat autoritar Întrece
rile de la Copenhaga și este, 
la această oră, imbatabilă. în 
tribunele de la Bagsvaerd se 
vorbea chiar de o posibilă 
competiție Uniunea Sovietică— 
Restul Lumii la caiac-canoe ! 
Ce s-a intimplat însă cu ce
lelalte echipe ?

Se poate aprecia, după ana
liza reprezentării in probe, ca 
și după 
zați de 
aproape 
registrat 
intr-un . _ .
acesta diferențiat de la o for
mație la alta.

La edițiile anterioare ale 
CM se făcea cu destulă ușu
rință calculul anticipat al ti-

cea a timpilor reali- 
diferitele echipaje, că 
toate echipele au în- 
creșteri valorice, dar 
alt ritm, desigur și

Patru ani consecutiv
ty pe ultimul loc in campionatul

balcanic al juniorilor!
9 „Selecția și pregătirea in școlile sportive, cele mai importante 
cauze", declară antrenorul federal prof. C. Dirjan • A pro

gresa lent, inseamnă a rămîne in urmă • Investigațiile medicale 

și probele de control dezvăluie slaba capacitate de efort ® Se

impune o restructurare a
Iubitorii baschetului au aflat 

Cu mîhnire de înfringerile catas
trofală suferite de reprezentativa 
de juniori a țării noastre la cam
pionatul balcanic recent dispu
tat la Rjbka unde, pină la urma, 
ă-a clasat pe ultimul loc, așa 
cum. de antei, s-a petrecut și 
la edițiile din 1967, 1968 și 1969 
âle competiției. în dorința de a 
afla cauzele acestor rezultate to
tal nesatisfăcătoare, care îngri
jorează profund, atît prin pro
porția insucceselor cit și prin 
lipsa de perspectivă reieșită din 
cele petrecute, ne-am adresat 
persoanei celei mai competente în 
domeniul respectiv, prof. Cons
tantin Dirjan, antrenorul echipei 
naționale de juniori și antrenor 
federal pentru problemele de 
juniori ți tineret.

— Care credeți că slnt prin
cipalele cauze ale clasării for
mației României pe ultimul 
loc la campionatul balcanic ?

— Prima și CEA MAI IMPOR
TANTA o consider SELECȚIA 
Și PREGĂTIREA IN ȘCOLILE 
SPORTIVE. DIN CELE 56 DE 
SECȚII de baschet ale acestor 
unități NU AU PUTUT FI SE
LECȚIONAȚI DECIT 4 JUCĂTORI 
DE 2 M SAU APROPIAȚI 
ACEASTA iNALl IME, iar

activității școlilor sportive
— De ce nu ați sancționat 

pe cei care nu și-au făcut 
datoria ?

— Antrenorii școlilor 
sînt salariați ai Ministerului 
vățămintului. Noi am 
măsuri, dar pînă acum 
găsit nici o modalitate 
ca antrenorii să-și facă 
așa cum se cuvine.

— Au fost și alte 
care au determinat ! 
rile la scor suferite la Rjeka ?

— Da., De pildă, faptul că toate 
celelalte echipe, dar mai ales 
cele ale Greciei și Turciei, au 
venit cu jucători maturi, unii 
de

a-

Sportive 
' l în- 
solicitat 
nu s-a 
pentru 
datoria

! cauzfe 
înfrînge-

DE
 _ - CÎt 

privește progresul juniorilor noș- 
..I, Z-. "“1 -? iu-
ioslâViior, este foarte mic. Sal
tul _ al baschetbaliști]or
iugoslavi a fost vădit sub raport 
fizic, tehnic și tactic (insist a- 
supra acestei ordini), în vreme 
Ce lă juniorii noștri s-a observat 
un progres rhal mult din punct 
de vedere tactic și mai puțin 
tehnic și fizic. CAUZA RÂMÎNE- 
R1I ÎN URMA (pentru că, în ac
tuala conjunctură a evoluției in
ternaționale a baschetului, a pro
gresa lent înseamnă a rămîne în 
urmă) O CONSTITUIE VALOA
REA SCĂZUTĂ A ANTRENA- 
M1ENTELOR (ca volum, conținut 
și complexitate) EFECTUATE ÎN 
SECȚIILE ȘCOLILOR SPORTIVE.

— Această constatare ățl 
fădut-o la începutul pregăti
rii sau pe parcursul com
petiției de ia Rjeka ?

— Bineînțeles, chiar din primele 
zile ale stagiului de pregătire, 
cind, datorită sprijinului primit 
din partea medicului lotului, dr. 
T. Minescu. am remarcat capa
citatea foarte Scăzută la fefort a 
jucătorilor români, investigațiile 
medicale și probele de 
au fost clare în această 
și ne-ău determinat să 
tot posibilul pentru a 
din handicap. Am avut

tri, comparativ cu cel al. 

iul calitativ

24—25 de ani.
— Prin prisma celor rela

tate de dv.. ce perspective 
credeți că are baschetul nos
tru de performanță ?

■ Perspectiva poate fi creată 
de capacitatea ți conștiinciozita
tea antrenorilor. Atîta vreme ctt 
vor lucra cu elevii lor pentru 
scopuri minore, locale, nu vom 
avea Jucători de clasă internațio
nală. într-un lot național nu 
poți recupera ce nu se face In 
secțiile școlilor sportive. In plus, 
socotesc necesar ca cei mai buni 
juniori să Joace in echipe de se
niori, ceea ce le-ar crea un plus 
de experiență, de maturitate, 
în selecționata Iugoslaviei, de pil-

dă. primii 5 jucători evoluează ca 
titulari ta echipe de seniori, fapt 
care s-a făcut din plin simțit. 
Și noi avem juniori talentați, ca 
Niculescu, Braboveanu, Berceanu, 
Poleanu. Scutaru, Cernat, Oțelac, 
Barna ș.a., dar, pentru a atinge 
o valoare internațională, ei tre
buie să se pregătească ta con
formitate cu cerințele antrenamen
tului modern. Acum talentul nu 
mai este suficient pentru a
junge un mare jucător. Se cere 
muncă, muncă și iar muncă.

★
Raiilndu-ne întru totul la cele 

exprimate de prof. C. Dirjan. A- 
mintim că ziarul nostru a sem
nalat deseori gravele lipsuri ma
nifestate ta activitatea de selec
ție și de pregătire a tinerilor 
baschetbaliști. Cu prilejul unor 
întreceri Internaționale, a unor 
turnee finale ale campionatelor 
naționale de juniori ți Școlari, 
ziarul Sportul a tras repetate 
semnale de alarmă, râmase, din 
păcate, fără rezultat. Urmările 
se văd șl nu fac decit să con
firme că SECȚIILE DE BASCHET 
ale Școlilor sportive nu 
iși îndeplinesc rolul pen
tru CARE AU FOST CREATE, 
ceea ce ne determină să solicităm 
ca FORUL DE RESORT DIN 
CADRUL MINISTERULUI ÎNVA- 
ȚÂMÎNTULUI, IN COLABORARE 
CU FEDERAȚIA DE BASCHET, 
sa analizeze Situația ac
tuala ȘI SA RESTRUCTURE
ZE ÎNTREAGA concepție A 
ACTIVITĂȚII ȘCOLILOR SPOR
TIVE. Pentru că, ta esență, a- 
cestea sînt, mal bine zis ar tre
bui să fie, principalele pepinieră 
ale baschetului nostru de per
formanță. Altminteri căderea va 
continua inevitabil.

D. STANCULESCU

nala probei de 300 m. 
tlurilor șl medaliilor, doar cî
teva țări emițind pretenții în
dreptățite la partea superioa
ră a clasamentelor celor 16 
probe. Acum nu se mai poate! 
Cea mai bună dovadă o con
stituie faptul că pe tabelul 
medaliaților de la Bagsvaerd 
și-au scris numele sportivi din 
numeroase țări : România, Un
garia, Suedia, _R. D. Germană, 
Danemarca, -
Belgia, 
R. F. 
vacia, 
oară !).

Pentru evaluarea Corectă a 
raporturilor de forțe existen
te acum în sportul caiacului 
și canoei este însă nevoie și 
de precizarea că 
echipe_ (Suedia - 
rind, 
tria, 
ș.a.) 
sau 
loasă, 
Ungaria 
s-au 
motive, 
posibilităților 
prin aceasta departajările fi
nale de care aminteam.

Cum a evoluat, în acest 
context, echipa noastră repre
zentativă și cum privim re
zultatele obținute ? întrebările 
sînt, desigur, firești și recla
mă răspunsuri ample. Vom 
încerca astăzi doar o aprecie
re de ansamblu, urmînd ca 
în numerele viitoare să pu
nem in discuție perspectivele 
olimpice, comportarea pe gru
pe da probe și alte proble
me, care ni se par utile înain
tea concluziilor oficiale pe 
marginea recent incheiatelor 
campionate mondiale.

Bilanțul cifric iși are, de
sigur, puterea lui de expri
mare : două titluri mondiale, 
două medalii de argint și una 
de bronz. Se poate spune că 
înseamnă prea puțin, dacă ne 
gindim la Jajce și la Grilnau. 
Se poate pune semnul egali
tății dacă raportarea este fă
cută la campionatele europene 
de anul trecut de ta Himkt. 
Credem, însă, că nu doar nu
mărul de medalii trebuie să 
conducă la aprecieri privind 
evoluția echipei noastre la CM 
de la Copenhaga. Cu atît mai 
mult cu cit evitarea a două 
greșeli tactice (la K2—500 m 
și C 1—10 000) puteau dubla 
acest bilanț. Poate că, 
comentariile ar fi fost 
te, dar concluziile tn 
lot general trebuiau să 
celeași.

Așadar, să spunem direct că 
la Bagsvaerd echipa României 
a arătat că progresul pe Care 
l-a realizat nu l-a egalat pe 
cel al altor echipe (excepție 
făcînd selecția și pregătirea 
pentru probele de canoe). 
Deși inițial sportivii români 
erau înscriși la toate cele 16 
probe s-a renunțat la parti-

Polonia, Olanda, 
Austria, Norvegia, 

a Germaniei, Cehoslo- 
Bulgaria (pentru prima

dacă unele 
în primul 

Polonia, Danemarca, Aus- 
Norvegia, 

ati marcat 
o revenire 

altele —
Și prezentat, 

la nivelul maxim al 
lor, favorizind

Cehoslovacia 
o formă — 
— spectacit- 
printre care 

România — nu 
din diferite

dubla 
atunci, 
diferi- 
fondul 
fie a-

control 
privință 

facem 
recupera 

condiții 
de pregătire" excepționale, nu am 
pierdut hici unu] din cele 50 ’_
antrenamente efectuate în 28 
file și. la terminarea stagiului 
pregătire, normele de control 
notațiile medicului indicau 
progres evident al capacității 
dfort (n.n. : caietul dr. Minescu 
atestă afirmația). Dar, ÎN 28 DE 
zile nu po^i Elimina tare
le CU CARE JUNIORII VIN IN- 
Tr-un LOT NAȚIONAI și, ca 
urmai e, c] nu au putut face 
față unor echipe superioare ca 
tâiife, robustețe, pregătire tehni
că și tactifeă: Iugoslavii, de pildă, 
nu au pierdut aproape nici o 
minge în atac, iar sub panoul 
nostru voleibolau de parcă ju
cau. . volei. Mai trebuie să spun 
cft JUNIORII NOȘTRT s-au de
moralizat repede si, ÎN LOC SA 
COMPENSEZE HANDICAPUL de 
care aminteam PRlNTR-O COM
BATIVITATE 
DAT LUPTA 
V$OR.

— După ___ _ ,
Sfervații datează de mai mulți 
ani. Cr dumneavoastră, ca 
antrenor federal, ar fi trebuit 
să luați de multă vreme mă
surile de rigoare...

— Tn limita posibilităților, am 
încercat să imprim antrenorilor o 
linie modernă de antrenament, 
ihsistînd asupra necesității pre
gătirilor cu volum, intensitate și 
complexitate sporite. Au fost tri
mise circulare, planuri de mun
că, au fost date indicații me
todice, dar numai la Cluj, Tg. 
Mureș, Constanța și la Școala 
sportivă nr. 2 București s-a fă- 
ciit ceva din ce s-a solicitat. 
Cu prilejul fiecărei competiții 
dfe juniori și la fiecare consfătui
re. s-au repetat indicațiile, 
fost aduse critici, dar fără 
Antrenorii echipelor școlilor 
tive continuă să considere 
principal «cop cîștigarea 
titlu de campion național 
Județean șj atît.

de 
de 
de
Și 

un 
de

SPORITA. AU CE- 
INAbMlSlBIL DE

cite știm, aceste ob

au 
folos, 
spor

ea 
unui 
sau

cipare —- din diferite motive 
printre care însă și lipsa de 
valoare — la K 1—10 000 m. 
Ceea ce a constituit handica
pul important a fost, însă? 
slaba acoperire valorică a al
tor probe in care am fost re- 
prezentați și evoluția nesa
tisfăcătoare a unor echipaje 
care au obținut rezultate cu 
mult sub așteptări (K 1—500 m, 
K 1—1000 m, K 4—10 000 m, 
K 4—1000 m). In unele cazuri 
este vorba de limite de mo
ment ale performanței, în al
tele de greșeli tactice, in altele 
de lipsă de mobilizare. De a- 
ceea credem că se putea mai 
mult, că sportul caiacului și 
canoei din țara noastră are 
încă resurse și că indiferent 
de numărul titlurilor sau al 
medaliilor ciștigate iși păs
trează constanța valorică și 
poziția de prestigiu pe plan 
mondial. Rămîne doar ca 
sursele de care aminteam 
fie mai 
federația 
antrenori.
pentru că in final de abne
gația, de pasiunea și de ca
pacitatea de muncă a acestora 
depinde reușita tuturor mă
surilor de selecție, pregătire 
și reprezentare. Și dacă spe
cialiștii noștri au acum mo
tive să mediteze la orientarea 
tehnică de viitor, sportivii — 
indiferent de poziția pe care 
o ocupă în prezent în ierar
hia valorică a echipei — au, 
la rindul lor, foarte multe lu
cruri de pus la punct, mai 
aleS în ceea ce privește răs
punderea ce le revine o dată 
cu includerea în lotul națio
nal. Dar, cum spuneam, vom 
reveni.

Dan GARLEȘTEANU

Nu mi 
asemenea 
tiv, după 
căzusem 
tatori și , .
rioada postmexicană. 
am mai 
sportive ii pierise pofta 
de viață 
zi fără sport! Măcar de 
ar dura — cum zicea ma
ma lui Napoleon, femeie 
sănătoasă la minte, care 
știa ea ce știa. E o a- 
semenea supraproducție de 
sport, incit ne putem per
mite să dăm ore întregi 
de caiac-canoe din care nu 
ne alegem cu nimic memo
rabil pentru ochi. De de
parte —• căci planurile ge
nerale erau interminabile — 
am asistat la un joc cu 
puncte negre care se miș
cau pe o cîmple alburie. 
Treceau minute lungi pină 
vedeam și noi un chip de 
om. Radu Urzlceanu — 
ochi fin și avizat — a re
simțit ca și noi lipsa spec
tacolului, el însuși 
nervat simbătă și 
de lipsa unor in
formații consis
tente venite de la 
fața locutui, ceea 
ce-l obliga să mo
bilizeze pauzele 
cu mari eforturi. 
Mi-a plăcut sin
ceritatea sa : „...nu 
vedem imagini 

pasionante, e ade
vărat, 
par 
lupta 
peisajul !" Așa e- 
ra: peisajul era 
minunat, tactica - 
se intimpla ceva 
tactica, dacă ni ie explica 
despre ce-l vorba. “ 
nică, lucrurile s-au

ți azi nu t

dar mi se 
interesante 
tactică și

noapte, maeștri in trans
misii de atletism. înțeleg. 
Ne trebuie atleți și con
cursuri. Ne trebuie 
aparatură specializată. Dar 
ce facem cu tehnica in
formației ? Repet: atletism 
fără cifre, fără rezultat 
imediat e o iluzie caligra
fică, o vorbă frumoasă, 
gimnastică plicticoasă. Sub 
vocile lui Țopescu și Mă- 
rășescu — oameni care ști
au ce vor — am auzit în
continuu glasul crainicului 
de pe stadion. Omul acela, 
în loc să informeze, mobi
liza spectatorii: 
pumnii pentru"... 
șa, acum a șa" 
acela credea 
gostea pentru atleții noș
tri poate înlocui infor
marea competentă. Nu. 
Sînt două idei distincte. 
Țopescu a dat un bun e- 
xeniplu în transmisiile de 
box, cînd a deplîns „vic
toria" acordată pe nement 
lui Moraru, vineri. N-avem 
nevoie

parcă 
și cu

eț.;.

Duml- 
>»»lu, »»c îndrep
tat cit de cit, mulțumită 
probelor de viteză, mai 
scurte și dotate cu o miră 

control care permitea 
ceva despre 
pe apă, la - - g

un

tele-

„țineți 
„faceți a- 

etc. Omul 
că dra-

de asemenea „com
pensații", 
simbătă

avut 
infrîngerea

Alexe... Foar- 
blne că nu S-a 

ocolit înregistra
rea unei infrln- 
geri, fie ea a ți
nui campion. Mal 
ales a unui cam
pion. Nu ne pu
tem educa patrio
tismul 
zburînd 
victorie 
rle. 
noapte, 

la fotbal

Iar 
noapte 

parte

sportiv 
doar din 
in ulcto-

re-am 
ți încă 
Obiectiv.

— să 
ce a 

Mi

în groapa cu lei. 
Ideea e foarte bună 
revedem, „la rece'*, 
fost acolo, pe .vulcan, 
se îngăduie, însă o părere 
cu totul și cu totul inti
mă ? Ezit s-o divulg, dar 
hai — mă arunc în apă: 
mi s-a făcut cam leha
mite de discuțiile post-me- 
xicane. Nu doresc să scan
dalizez — dar, cind văd 
cu cită incrîncenare se mai 
polemizează, cu cită pati
mă se cer capete, cu cită 
plăcere meschină se fac 
ironii groase la adresa u- 
nor oameni ca toți oame
nii, cu cită încăpăținare se 
zglndăre8c 
bui lăsate 
in tăcere, 
bolică se
strarea unui eșec acolo un
de n-a fost de loc eșec, cind 
văd toate astea mă cuprin
de un greu de mărturisit 
plictis. N-am obiecții, deci, 
la tonul ales de Urzlceanu 
și Ef. Ionescu in Comenta
riul lor: ton de șuetă a- 
micală, plăcută, la o cafe- 
luță — evitînd tupărările, 
ocolind polemica inutilă. 
Se poate și așa... Dar — 
vorba lui Urzlceanu, la 
moment dat — „știu 
ce să mai spun

BELPHEGOR

de 
să știm cite 
ce se petrece 
capătul lumii, 
comenta din 
spectacol care 
ră atît de departe, e un 
păcat — fie el justificabil 
— care se scrie 
cartea de muncă 
viziunii. Pini lă 
voi spune că fetele acelea 
cu coifuri și pas șăgalnic, 
care aduceau medaliile — 
rni-au plăcut la nebunie.

La drept vorbind, vre
mea e a atletismului. Cu 
el ne-am putea scoate toa
te pirlelile, ne-am deconec
ta, ș.a.m.d. Aș sta oricit — 
intre două campionate, fi
rește — să văd un stadion 
pe care 
concurs 
E atît 
transmisia bogată de 
minică mi s-a părut chiar 
cursivă, decentă, condusă 
cu grijă emoționantă de 
Țopescu. El a cerut regiei 
să vină aici, să plece acolo, 
să nu uite..., să revină... — 
și regia, nu o dată, l-a as
cultat. Au fost multe ima
gini oarecari, cam cenușii, 
cam confuze, fătă elocven
ța chipului — dar le iert, 
fiindcă străduința a fost 
reală. Nu putem fi, peste

Oricum, 
studio 

se desfișoa-

sus, în 
a tele- 

urmi,

răni care ar tre
să se cicatrizeze 
cu ce poftă dia- 
incearcă demon-

re- 
să 
de 
de

bine
de
dar și de sportivi

valorificate 
specialitate,

se desfășoară un 
atletic. E superb, 
de frumos incit 

du-

un
eu

i
i
I

(

i Tineretul a dominat
întrecerile seniorilor

♦ La prima selecție doar 6 candidați pentru C. E. 
® Alcătuirea echipei feminine pentru Balcaniadă ridică

probleme dificile
Ediția „naționalelor* de înot 

recent încheiată în bazinul din 
parcul Dinamo s-a caracterizat 
printr-un viguros asalt al 
„noului val", ai cărui repre
zentanți nu s-au mai mulțu
mit ca în anii trecuți cu locuri 
fruntașe, ci au intrat direct 
în lupta pentru tricourile de

CE SE FACE PENTRU SPORT Șl RECREAȚIE?
(Urmare din pag. 1)

— Există reținere lă sala- 
riați. Sînt foarte mari tenta
țiile orașului. Paradoxal, oa
menii vîrstnici se arată mai 
receptivi la apelurile noastre. 
Duminica trecută, de pildă, un 
meci de fotbal intre secțiile 
Mecanic 1 și Mecanic 2 a a- 
dus mai mulți spectatori decit 
partidele oficiale ale divizio
narei noastre C. Noi ne axăm

activitatea mai mult pe înot, 
fotbal și atletism, in sarcina 
U. T. C. ți Sindicatului re
vin excursiile. S-au făcut pînă 
acum călătorii la barajul Vi- 
draru, Poiana Brașov, Tuș- 
nad. Pentru duminică avem 
SO de înscriși într-o excursie 
la Cheia. Deocamdată. In 
rest, activitatea Obișnuită la 
ștrand și, cine dorește, volei, 
atletism...

Puțin !

DATORI FAȚĂ DE MIȘCAREA IN AER LIBER

De cîteva minute ne aflăm în 
biroul tovarășului Gheorghe Iu
lian, secretarul asociației sportive 
a Uzinelor de prelucrare a ma
selor plastice din Capitală.

— Cum organizăm la sfirșitul 
săptămînii timpul liber al ama
torilor de sport ? Turiștii sînt 
clienții noștri de bază. Simbătă 
și duminica trecută, un grup de 
18 salariați, condus de inimosul 
activist voluntar, Dan Radu, a 
făcut o excursie la Piatra Arsă. 
Simbătă și duminica viitoare se 
pleacă Ia Oltenița și Ostrov, că
lătoria efectuindu-se cu trenul 
și vaporul. De măi multă 
ni s-a repartizat, de către 
tetul sindical, un fond de 
ment, dill caro- ctimpărAm 
le de transport, urmind ca bene
ficiarii să achite în rate costul 
lor. Cu toate acestea, n-am reu
șit să lărgim mai mult grupul 
excursioniștilor obișnuiți. în alta 
ordine de idei, inițiem din cînd 
în cînd divfer.se concursuri.

Din discuțiile purtate, apoi, cu 
muncitori șl funcționari a reie
șit că în materie de sport, 
ferințele multor tineri de 
ceastă uzină bucureșteană 
înotul* voleiul șl fotbalul.

„Drumețiile în provincie 
încă greu 
în Nor din 
costă 
mită

, taiei, 
putem 
(LIVIU 
ni s-ar 
dispuși

distracțiile In grup și, deși, 
noapte» 

o mare 
In 
st

am

aer 
mă 
Din 
mă

vreme 
comi- 

rul- 
bilete-

pre
ia a- 
sînt :

slnt 
accesibile. O excursie 
Moldovei, de pildă, 
400 lei. Ar fi bine pri- 
leșire In Jurul Capl-

circa 
și o 
la Argeș Sau Cernica, unde 

Înota sau juca volei" 
TOMA— strungar). „Dacă 
da un teren viran, am fi 
noi, tinerii, să-l amena

jăm pentru sport. Duminica și 
in celelalte ore de răgaz am or
ganizat jocuri de volei sau fot
bal intersecții. Așa că ne pe
trecem timpul cum putem" (MA
RIAN LEVINȚA — matrițer) ; „E 
de la sine Înțeles că Îmi plac

lucrat în schimbul de 
duminică mi-ar fi făcut 
plăcfete să stau unâev» 
liber, sft joe fotbal ăâu
întrec la înot cu prietenii, 
păcate, am fost nevoit să 
duc singur la cinematograf* 
(GHEORGHE IONIȚA — opera
tor).

Ne oprim aici pentru că numă
rul celor care și-au exprimat 
dorință de a se relaxa în ziua 
de odihnă înotînd Sau jucînd vo
lei și fotbal feste foarte mare. 
Prin urmare, constatăm că memr 
brii consiliului asociației sportive 
Viitorul Mase Plastice rămîn încă 
datori pasiunilor pfentru excursii
le duminicale în împrejurimile 
imediate ale Capitalei, unde se 
pot organiza diferite întreceri 
sportive.

Brașov... Două mari între
prinderi cu o frumoasă tradi
ție sportivă, Tractorul și Stea
gul roșu. Ce oferă ele tinere
tului, masei de salariați în do
meniul activității recreative 
acum, în plin sezon estival ?

La „Tractorul", de pildă, 
duminica trecută a fost orga
nizată o mare acțiune cultu- 
ral-sportivă, cu participarea a 
peste 3 000 de salariați. A 
avut loc, mai întîi, un meci 
de fotbal, unul din multele 
care fac să trăiască o compe-

tiție cu mare trecere între ti
nerii șt vtrstnieii de aici — 
Tractorlâ-da. Ați înțeles, desi
gur, că este vorba de o com
petiție fotbalistică, pe secții 
și sectoare de muncă. !n con
tinuare, cîteva demonstrații de 
box și scrimă. Protagoniști, 
reprezentanții asociației sporti
ve. Aplauze și pentru unii și 
pentru alții. Totul, in ambian
ța cuceritoare a parcului 
„Noua".

Și tot acolo, la ștrand ani
mație neobișnuită. Preferințe 
împărțite intre plajă, înot și 
plimbări cu barca.

Partea artistică a fost susți
nută de cele 12 echipe ale în
treprinderii — orchestre, soliști 
de muzică ușoară și populară. 
A fost realmente o zi plăcută 
pentru toți cei 3 000 de sala- 
riați ai „Tractorului". Pe 16 
august acțiunea se va repeta...

Asta, în timp ce la „Steagul 
roșu" este liniște. O liniște 
care spune mult. Organizatorii 
sportivi au uitat de obligațiile 
lor. Nimic duminica trecută, 
nimic și în ultima zi a acestei 
săptămîni. O tradiție a activi
tăților sportive de masă care 
Se destramă. Nu-i păcat ?

INTRE CERERE Șl OFERTĂ..,

Combinatul de tricotaje nr 
1 din Capitală. Pentru cine nu 
cunoaște încă noua titulatură, 
să o amintim pe cea veche — 
Fabrica de confecții 
rești.

Locul de muncă a 
10 000 de salariați, în 
majoritate femei. Ce 
sportivă deosebită le-a rezer
vat asociația ?

Răspunsul este greu de aflat. 
De mai multe ore, ușa sediu
lui asociației sportive este 
închisă. Președintele Tudor 
Conțu nu-i de găsit. Aceeași 
situație la sindicat, 
telul U.T.C.

Eram pe cale să 
la sondaj, cînd ne-a 
aflăm răspuns la 
tov. Nemeș, președintele Sec
torului 7 pentru educație fizi
că și sport. Esțe organizația 
care coordonează activitatea 
sportivă a acestei asociații.

— Duminică, un număr de 
50 de salariați din combinat 
au fost în excursie la munte 
și la mare...

Cifra ni s-a părut cu totul 
insignifiantă. Am cerut lămu
riri.

Bucu-

peste 
imensă 
acțiune

la corni-

renunțăm 
ajutat să 
întrebare,

— Cererile au fost, însă, cu 
mult mai mari, de ordinul su
telor. Dar, ce să facem, atît 
ni s-au aprobat. La drept 
vorbind, Combinatului i s-a 
acordat o favoare — o treime 
din numărul total al locuri
lor...

— Și duminică ?
— Duminică, alte salariate 

vor călători către stațiunile 
de pe Valea Prahovei sau de 
pe Litoral. Numărul este greu 
de precizat. Poate 100, poate 
mai mult, depinde cite locuri 
se vor repartiza...

Desprindem o dificultate o- 
biectivă : tinerele de la Com
binatul de tricotaje nr. 1 — 
și. desigur, și din alte mari 
întreprinderi — sînt dornice 
să-și petreacă o zi pe săptămî- 
nă în afara orașului, în aer 
liber, în vecinătatea munților 
sau a litoralului însorit. Se 
ivesc însă greutăți : numărul 
biletelor este drămuit. De aici 
o frînă în dezvoltarea gustu
lui pentru excursii, pentru 
drumeții. Cei în cauză, cei în 
drept, nu pot interveni ? Sîn- 
tem doar în plin sezon esti
val...

campioni. Eugenia Grftftescu 
(12 ani), Liliana Dan, Rodica 
Petruică sau Anca Groza (14 
ani), aparținînd grupelor de 
copii. Eugen Aimer, Mircea 
Hohoiu. Liliana Burlacu. Lu
cia Radu din generațiile ime
diat următoare (ca vîrstă) 
și-au materializat buna pre
gătire prin succese incontesta
bile. Este un semn bun, care 
ne lasă să întrevedem perspec
tivele schimbului de mîine 
al înotului românesc.

în domeniul performanței 
— o singură cifră ieșită din 
comun, cea realizată de Eu
gen Aimer (4;21,1) la capătul 
cursei de 400 m liber, cu care 
reșițeanul a reintrat în pose
sia recordului național. Pînă 
la Balcaniadă însă — este de 
părere antrenorul Gh. Dimeca, 
care, puțin afectat de înfrînge- 
rea lui Slavic, ne-a declarat că 
bueureșteanul său este capa
bil să înoate la Atena această 
distanță în 4:19.0. în general 
rezultatele primilor clasați în 
probele masculine sînt de o 
valoare medie pe plan inter
național. Nu e mai puțin ade
vărat însă că antrenorii nici 
nu așteptau la această ediție 
(pentru prima oară programa
tă la începutul lunii august) 
obișnuita avanlașă de recor
duri. Să nu uităm că Jocu
rile Balcanice, obiectiv impor
tant pentru acest sezon, vor 
avea loc peste aproximativ 3 
săptămîni, iar „europenele", 
cînd performerii noștri ar tre
bui să atingă o formă opti
mă, abia în prima decadă a 
lunii septembrie.

îngrijorător de slabe însă ni 
s-au părut (exceptind doar

timpii Agnetei Șterner) rezul
tatele din probele feminine.. 
A mai trecut un an și reviri
mentul mult trîmbițat al îno
tătoarelor întîrzie să devină o 
certitudine. Sprinterele cîști- 
gă cu 66,8 (100 m) și 2:26,8 
(200 m), la bras abia se co
boară sub 3 minute, iar spatis- 
tele au ajuns doar la cifrele 
pe care Cristina Balaban le 
realiza în urmă cu 5—6 ani! 
Dificultățile de a alcătui o e- 
chipă națională, care să facă 
față selecționatelor Iugoslaviei 
și Bulgariei, net superioare, 
sînt cit se poate de evidente, 
astfel că la Atena, avantajul 
pe care-1 mai deținem față de 
adversari în probele masculine 
nu se anunță suficient pentru 
a repeta succesul general de 
la Izmir (1969). Iată un motiv 
foarte serios pentru care pro
blema alcătuirii lotului ce se 
va deplasa la Balcaniadă tre
buie privită cu toată seriozi
tatea, chiar și o singură de
fecțiune puțind avea ca ur
mări pierderea competiției în 
care pornim, totuși, cu prima 
șansă.

Cele 4 zile de concurs de la 
Dihamo au permis tehnicieni
lor o primă selecție a lotului 
care ne va reprezenta la C.E 
de la Barcelona. Dacă ar fi să 
apreciem după acest examen, 
singurii candidați cu posibili
tăți de a se califica în finală 
ar fi Marian Slavic, Eugen Ai
mer, Vasiie Costa și Agneta 
Șterner și lor li s-ar mai pu
tea adăuga, pentru completa
rea ștafetei mixte, Albert Co
vaci și Mircea Hohoiu. Listele 
vor rămîne deschise însă pînă 
la campionatele naționale ale 
juniorilor, programate la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, întru- 
cît ultimul termen de înscrie
re pentru ..europene" este 12 
august.

Sondai efectuat de
Valeriu CHIOSE, Tiberiu STAMA, Mihai BÎRA ji Tr. IOANIJESCU

Meci

La Cluj s-a desfășurat în- 
tilnirea de atletism dintre 
echipele masculine și femini
ne ale orașelor Kutna-Hora 
(Cehoslovacia) și Cluj. Deși 
lipsiți de aportul decatloniști- 
lor, al atleților din lotul re
publican de juniori și al celor 
de la Liceul „N. Bâlcescu", 
clujenii au cîștigat totuși atît 
la femei cit și la bărbați cu 
41—30, respectiv 95—94. Cu 
acest prilej Ileana Silai a ega
lat recordul național în pro
ba neclasică de 300 m cu 
38,8 s. Promițătoare evoluția 
lui Adalbert Darvaș la 200 m 
unde devine al doilea per-

internațional 
la Cluj
former român al anului. Iată 
cîteva din rezultatele înregis
trate : BĂRBAȚI: 100 m. Ad. 
Darvaș 10,5 ; 200 m Ad. Dar
vaș 21,4 ; 400 m V. Majdik 
50,3 ; 800 m V. Brousil (KH) 
1:55,8 ; 1 500 m V. Brousil
3:58,3; 110 mg St. Szatmari 
14,7 ; 400 mg Z. Jelinek (KH) 
57,1 ; ÎNĂLȚIME H. Jaroslav 
(KII) 1,95 ; suliță G. Piculschi 
62,26 : 4 x 100 m Cluj 42,0 ; 
FEMEI: 100 m Ludmila Roh- 
lichova (KH) 12,5 ; 200 m
Ileana Silai 25,0; 100 mg Iu- 
liana Crișan 15,4 ; 4 X 100 m 
Cluj 50,2.

PETRE NAGY — coresjj.

divfer.se
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pușcă, 
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A-
Trip- 

P- 
Niță 

(Dina-

din „Cupa Steaua"
• Trăgătorii noștri fruntași 
s-au reîntîlnlt, de data a- 
ceasta. pe poligonul din Dom
nești, la întrecerile dotate cu 
>,Cupa Steaua**. Printire 
dențlații primei zile 
Roșea, Tripșa, Atanasiu 
țpistol viteză, Ferecata, 
țea și Ilovici la 
zultate, pistol 
f (manșa I) : 1. 
narno) 297 p, 
tanasiu (Steaua) 
șa (Dinamo)
4—6. Giușcă (IEFS), 
■(Olimpia), Maghiar 
mo) 294 p, armă standard 60 
f culcat juniori : 1. chițea 
•(Activul Brașov) 587 p, 2. 
Ilovici (Activul Brașov) 584 
P, 3. Adriana Nuțiu (Activul 
Brașov) 580 
•(Dinamo) 579 p, 5.
.(Nicolina Iași) 574 p, 6. Ca- 
țprian (Olimpia) 569 p, armă 
liberă calibru redus 60 f se
niori : 
590 p, 
587 p, 
586 p, 
586 p.
586 p, 
585 p.

■ în programul de 
începe la ora 8,30, 
probele de armă liberă ca
libru redus 3x40 f, pistol 
viteză (manșa a II-a) și ta
lare aruncate din șanț.

P. 4. Stoian 
. Delescu

1. Fereca tu (Dinamo) 
2. Tamaș (CFR Arad) 
" Alsany (CSM Cluj) 
4. Vasilescu (Olimpia)
5. Cristescu
6. Vlădan

3.

(Steaua)
(Metalul)

azi, care 
figurează

i MECIURIjo-i mruiuK
K INTERNA

ȚIONALE
DE HANDBAL

La invitația clubului Vo
ința din București, săptămî- 
na aceasta va evolua la noi 
echipa masculină de handbal 
Warszawianka (Polonia) care 
va susține două jocuri cu 
echipa gazdă. Meciurile vor 
avea loc vineri de la ora 13 
pe terenul Voința din Ca
pitală și duminică de la ora 
11 la Brăila.

BKa SE APROPIE 
«SS® MECIURILE

DECISIVE
Cluj, 5 (prin telefon). Cam

pionatele naționale de ju- 
i niori găzduite de orașul de pe 

Someș, se află în plină des
fășurare. în toate categori
ile de virstă au avut loc noi 
partide contînd pentru turul 
doi al campionatului. Pînă în 
prezent favoriții au obținut 
calificarea pentru etapele ur
mătoare. Un joc pasionant a 
oferit R. Bădin (Progresul 
Buc.) șl S. Negru (Pol. Cluj) 
în care primul a învins cu 
6—0, 6—4, 6—4. Dintre ce
lelalte rezultate ale juniori
lor de categoria 17—18 ani 
mai rețin atenția următoa
rele : Gh. Millfay (Șc.
Tg. Mureș) — R. Giurgiu 
(Sănătatea Oradea), 6—2, 8—6, 
P. Santel (Ind. sîrmei C. Tur
zii) — C. Ionescu (Dlnamo 
Buc.) 11—9, 8—6, M. Stoleru 
(Ind. sirmel C. Turzii) — C. 
Burcă (Progresul BucJ 7—5, 
6—4.

Iată cîteva rezultate la Ju
niorii mirt (In turul doi): M. 
Breazu (Dinamo Buc.)—L. Soa
re (Steaua) 6—4, 8—6, R.
Schenlenstein (Constructorul 
Hunedoara) — I* Borbey (Șc. 
sp. Tg. Mureș) 3—6. 13—11,
10—8, I. Rusen (Progresul 
Buc.) — L. Bukaresti (Șc. sp. 
Tg. Mureș) 6—4, 7—5.

La junioarele de categoria 
17—18 ani se profilează trep
tat lista calificatelor în „sfer
turi". Intre primele 8 jucătoa
re se numără : Felicia Bucur 
(Steagul roșu Brașov), 
na Bădin și

sp.

Cristi-
Virginia Ruzici 

(ambele Dinamo Buc.), Elena 
Cotuna (Șc. sp. 2 Buc.).

In sfirșit, iată primele re
zultate de la junioare, cate
goria 15—16 ani : Mirela Co- 
măncscu (Petrolistul Cîmpina)- 
Elena Cristea (Steaua) 8—6, 
7—9, 6—2, Mihaela Dimitriu
(Cutezătorii Buc) — Ana Hiri- 
za (Ind. sîrmei C. Turzii) 8-6, 
6—3, Aneta Enciu (Dunărea 
Galați)—Mariana Ilie (Steaua) 
6—0, 6—1. Competiția conti
nuă.

P. RADVANI — coresp.

LA ORIZONT, CAMPIONATUL!
PETROLUL SE BIZUIE

Pe ' președintele clubului 
sportiv Petrolul, Nicolae Pan- 
tilie, l-am găsit în birou, în
conjurat de un adevărat stat 
major al fotbalului ploieș
tean. Bineînțeles, printre stra
tegii principali, antrenorii 
Constantin Cernăianu șl 
colae Marinescu.

Reporterul a încercat 
afle unele secrete legate 
sezonul viitor. Președintele 
clubului, evitînd cu abilitate 
răspunsurile directe, ne-a pus 
la dispoziție totuși cîteva In
formații interesante.

..Băieții (se referea la fot
baliști) au avut o bine meri
tată vacanță. Unii au plecat 
pe litoral, alăturîndu-se lui 
Bădin. care urma acolo de 
mai mult timp tratamentul 
necesar refacerii după acci
dentul suferit. Printre aceș
tia : Mocanu, Dincuță, Iuhasz, 
Cotigă. Florea și alții. Ceilalți 
au preferat „ozonul" munților 
ți l-au căutat prin diferite 
stațiuni montane".

La insistențele noastre pri
vind achizițiile, președintele 
ne-a... pasat antrenorului 
principal Constantin Cernăia
nu, care a spus :

„Azi (n.r.) toți jucătorii 
s-au prezentat la vizita medi
cală, care va dura două zile. 
Prin cabinetul medical vor 
trece 37 de fotbaliști care, 
sperăm, Vor absolvi cu suc
ces acest prim examen. După 
aceea ne vom muta sediul 
într-o stațiune de pe valea 
noastră, a prahovenilor, unde 
vom pune accentul pe o pre
gătire complexă, o readapta
re corespunzătoare la efort.

MINERUL ANINA -STAHL

Ni-

să 
de

Partida s-a terminat cu 
rezultat alb. Gazdele au 
tat cîteva ocazii clare de 
prin Lang, Munteanu ți Szi- 
lagy. Meciul a fost foarte 
bine arbitrat de Iosif Ritter 
— Timișoara.

DRAGOȘ COJOCARU 
ANTRENOR?

un 
ra- 
gol

Drago? Cojocaru, fostul 
Jucător al echipei Steaua, o 
vreme antrenor, apoi comen
tator de fotbal la radio și 
televiziune, se ’ gîndește să 
redevină antrenor. Iată că 
această profesie, cu toate 
avatarurile sale, dovedește 
și în acefet caz marea ei pu
tere de seducție.

Arbitrii pot fi recuzați!
Federația română de fot

bal reamintește tuturor echi
pelor din campionatele divi
ziilor A, B ți C că pot re
cuza arbitri, maximum trei, 
în ediția 1970—71. Fiecare 
recuzare trebuie motivată și 
depusă la federație pînă la 
data de 10 august 1970.

PE ACEEAȘI ECHIPĂ, Intennezzo medical
Bineînțeles, vom susține șl 
cîteva jocuri de verificare*'.

— Bine, dar lotul cu care 
lucrați sau veți lucra care-i ?

„Un lucru este cert. Nu a- 
vem nici achiziții, nici dezle
gări spectaculoase. Au plecat 
de la noi Sfîrlogea, Dicianuși 
Dragomir. O parte din tinerii 
jucători au fost împrumutați, 
în vederea rodajului pentru 
prima divizie, echipei Metalul 
Plopeni".

— Ce sperați în noul cam
pionat ?

„Vrem să evităm greșelile 
din ediția trecută, care ne-au 
adus în pragul retrogradării, 
de care am scăpat ca prin 
minune. Nu avem un lot cu 
care putem spera prea mult. 
Măcar un loc scutit de griji...**

De ieri, dinamoviștli bucu- 
reșteni au intrat în „purga
toriul" noului campionat. 
Peste două zile vor urca la 
Predeal, pentru ozonificare. 
Deocamdată, trebuie să dea 
piept cu primul „cerber1 
controlul medical, 
care s-au încumetat 
bicicleta de coarne 
tinerii Cavai, Doru 
Cheran și Petre 
Ștefan (în imagine) 
cel mai conștiincios om din 
„vechea gardă" — a și cîș- 
tigat prima bătălie. Cea cu... 
spirometrul ! Cei șase dina- 
moviști, care s-au prezentat 
ieri la Centrul de medicină 
sportivă, ne-au asigurat că 
noul an competițional va fi 
„anul marii... răzbunări di- 
namoviste". Să însemne acest 
lucru titlul de campioană și 
Cupa ?...

Primii 
să ia... 
au fost 

Popescu, 
Nicolae.

— poate

P. IOVAN

La Brașov, primul antrenament
După o vacanță de 13 zile 

inclusiv duminicile — spu
nea Adamache — jucătorii 
Steagului roșu și-au dat în- 
tîlnire miercuri, la Stadionul 
Tineretului. în vederea reluării 
pregătirilor pentru viitorul 
sezon. A fost prezent între
gul lot — Adamache, Dră- 
gănoiu, Ivăncescu, Jenei, Ol- 
teanu, Rusu, Petrică, Girnea- 
nu, Pescaru, Kadar, Balint, 
Serbănoiu, Necula, Flnres- 
cu, Ghergheli, Cojocaru, Du- 
mitriu II, Gyorfi, Drăgoi, ți 
cei doi antrenori, Valentin 
Stănescu și Nicolae Proca. 
Scurta ședință, care s-a des
fășurat într-un climat plăcut, 
a prilejuit antrenorilor ex
punerea unor 
mare asupra 
formației în 
trecut (analiza 
facă în zilele 
pus accent pe
viitor, cînd Steagul roșu va 
trebui să arate adevăratele 
sale posibilități.

„Locul 8 ocupat de noi — 
spunea antrenorul Proca — 
onorează echipa, dar nu re
flectă adevăratul ei potențial". 
De aceea, pentru noul campio
nat, antrenorul V. Stănescu a

aprecieri su- 
comportării 

campionatul 
urmînd să se 
acestea). S-a 
sarcinile de

stabilit ca obiectiv principal 
ocuparea unuia din primele 5 
locuri, aceasta fiind corespun
zător posibilităților lotului.

A fost prezentat programul 
de pregătire. S-a făcut o vi
zită medicală riguroasă, iar 
de vineri, la Poiana, vor 
avea loc antrenamentele și 
jocurile de verificare. Pri
mul dintre acestea este pro
gramat la 15 sau 16 august, 
cînd brașovenii vor întîlni 
formația Olympiakos Pireu, 
sosită la Brașov ca invitată 
a clubului din localitate. La 
17 sau 18 august. Steagul 
roșu va întîlni pe Dinamo 
Bacău, după care sînt pre
conizate alte jocuri de veri
ficare 'cu formațiile din di
viziile A și B. Pînă la 
tul noului campionat, ; 
torii brașoveni au 
condițiile necesare unei 
gătiră temeinice.

★
în cursul zilei de Ieri, 

baliștii Steagului roșu

star- 
jucă- 
toate
pre-

fot- 
au 

luat parte la un antrena
ment de acomodare.

C. GRUIA — coresp. 
principal

Ultima oră a transferărilor
de 

în-

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B, EDIJIA 1970/1971

SERIA I

La Federația română 
fotbal, pînă aseară, la 
chiderea perioadei de trans
ferări, au fost depuse 109 
cereri pentru echipele de di
vizia A, 173 pentru „B“ și 
566 pentru „C“. în ultimele 
zile, au mai fost 
printre altele, cereri 
următoarele ’’echipe :

Petrolul Ploiești : 
(Progresul Brăila.) Cu drept 
de joc după un an : Giba 
(Metalul Plopeni), I. Con
stantin (Flacăra Morehi) șî 
lordache (Steagul roșu).

depuse, 
pentru

Ciupttu

LOTO —PRONOSPORT
Astăzi, este ULTIMA ZI 

în care vă mai puteți procu
ra biletele pentru tragerea 
specială Loto din 7 
1970.

Vă reamintim că la 
tă tragere se atribuie 
măr nelimitat autoturisme : 
DACIA 1300. MOSKVICI 408 
cu caroserie 
1100, SXODA S. 
DA 1000 M.B.

Tot în număr 
se atribuie și 
Belgrad (de ctte 2 locuri și 
1 loc) cu petrecerea Reve
lionului, precum șl premii 
în numerar de valoare va
riabilă și premii fixe în bani.

Pentru atribuirea 
acestor cîștiguri vor 
tuate 5 extrageri în 
— în total vor fi 
36 de numere, fiind 
te 25 de categorii de premii.

Participarea se face pe va
riante de 2, 5 și 15 lei.

Rețineți ! Cu variante 
15 lei puteți participa 
toate extragerile.

Tragerea specială LOTO 
de vineri' 7 august a.c. va 
avea loc la București în sala 
Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2 cu în
cepere de la ora 18.45. Ea 
va fi radiodifuzată și urma
tă de un film artistic. Intra
rea liberă.

august

aceas- 
în nu-

412. DACIA
100 și SKO-

NELIMITAT 
excursii ia

tuturor 
fi efec-
3 faze 
extrase 
atribui-

de 
la

PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL Nr. 32 DIN 5 
AUGUST 1970.

EXTRAGEREA I : 6 5 16 
35 12 30

FOND DE PREMII: 326.090 
lei.

EXTRAGEREA
35 45 16

FOND 
lei.

Plata
concurs se va face astfel :

in Capitală începind de la 
13 august pînă la 19 septem
brie 1970, inclusiv ;

in țară, începînd de la 17 
august pînă la 19 septembrie 
1970. inclusiv.

LOTO
PREMIILE TRAGERII LOTO 

DIN 31 IULIE 1970
EXTRAGEREA I : Categoria 

1: 1 variantă a 72.950 lei; a 
II-a: 4,80 a 15198 lei; a III-a 
33,80 a 2.158 lei : a IV-a : 
28,40 a 2.569 lei; a V-a : 146,80 
a 497 lei; a Vl-a : 206.70 a 
353 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Ca
tegoria B t 1,40 variante a 
75.160 lei: C: 4,95 a 10.629 
lei: D: 20.20 a 2.605 lei; E: 
21,10 a 2.493 lei; F: 32.85 a 
1.602 lei.
AMBELE EXTRAGERI: Ca
tegoria Z : 921.75 a 100 lei.

Premiul de 72.950 lei a fost 
obținut de OPRITA FLOREA 
din Ilia — Hunedoara, iar 
premiul de 75.160 lei de LIT- 
MAN SIMON din București.

Ambii cîștigători beneficia
ză de avantajul de a primi 
un autoturism la alegere și 
diferența în numerar.

a II-a:
29 4 34 41 20

DE PREMII : 290.111

premiilor la acest

Dinamo București : Mus- 
tețea („U“ Cluj) și Constan- 
tinescu (Politehnica Iași).

Dinamo Bacău : Sorin 
vram (Farul Constanța).

Progresul București ;
Popescu (Farul Constanța), 

(Jiul Petroșani), 
București),

A-

D.

Marinescu
I. Dinu (Rapid
Sandu Condurache șl Varga 
(Dinamo București), Rotaru 
(C.S.M. Sibiu), Rotaru (Stea
ua). Cu 
un an : 
Arad) ți 
Brăila).

F. C. Argeș :
(C.F.R. 
(Dinamo 
(Petrolul

Jiul
(A. S. Armata Tg. Mureș). 
Cu drept de joc după un 
an : Pop (Vagonul Arad), 
Bodrojan (Politehnica Timi
șoara). Sleam (A. S. Armata 
Tg. Mureș) și Turcanu 
Argeș).

C.F.R. Cluj: Nichiti 
Cluj) și Mihăilescu 
Petroșani).

C.F.R. Timișoara : Gabo- 
raș (Universitatea Craiova), 
Donca (Minerul Baia Mare), 
Seceieanu (Politehnica Ti
mișoara), Nestorovici (C.S.M. 
Reșița) și N. Ilie (Petrolul 
Ploiești).

Rapid București : Mierosu

drept de joc după 
Gherghel (Vagonul 
Cojocaru (Progresul

M. Popescu 
Cluj), Crăci un eseu 
București) și Mitroi 
Ploiești).
Petroșani : Dodu

(F. C.

(Chimia Tr. Măgurele) Șl 
Badea (Dunărea Giurgiu).

Panait 
Udroaică 
și Ble-

C.F.R. Pașcani
(Dinamo Bacău), 
(Progresul Brăila), 
jușcă (Dinamo Bacău).

Ceahlăul Piatra
Contardo (Politehnica

Progresul Brăila :
(Vagonul Arad),
(Vagonul Arad) 
(Flacăra Moreni).

Știința Bacău :
(Gloria Bîrlad).

Olimpia Oradea
(Crișul Oradea).

Sportul studențesc 
rești : Mățăuanu (F. 
geș) și Bujor (Rapid Bucu
rești).

Gloria Bistrița: Basara- 
■bescu (F. C. Argeș), Damian 
și Stîncel (C.F.R. Cluj).

Dunărea Giurgiu: N. Co- 
man (Dinamo București).

Metalurgistul Cugir : Șoan- 
gher (Progresul București), 
I. Mateescu și Dobre (Meta
lul București).

U. M. Timișoara :
(C.F.R. Timișoara) și 
drea (C.F.R. Arad).

Oțelul Galați • Pac 
tehnica Galați).

Minerul Baia Mare ;
riț (U.T.A.).

Federația va lua în 
ție și cererile care vor pur
ta data poștei de 5 august 
1970.

Neamț:
Iași). 

Mihai 
Stănoaie

și Turcu

Codreanu

Catena

Bucn-
C. Ar-

Guțuli 
Ho-

(Poli-

Mo-

discu-

ETAPA I, 16 AUGUST
Sp. studențesc București — Portul Constanța 
Oțelul Galați — A.S.A. Tg. Mureș 
Știința Bacău — Flacăra Moreni
C.F.R. Pașcani — Metalul Tîrgoviște 
Ceahlăul P. IMeamț — Progresul Brăila 
Dunărea Giurgiu — Poiana Cîmpina 
Metrom Brașov — Politehnica Galați 
Ș. N. Oltenița — Metalul București

ETAPA A II-A, 24 AUGUST
Progresul Brăila — Știința Bacău
Flacăra Moreni — Sp. studențesc București 
Metalul Tîrgoviște — Oțelul Galați 
Portul Constanța — Dunărea Giurgiu 
Poiana Cîmpina — Ș. N. Oltenița 
Politehnica Galați — Ceahlăul P. Neamț 
Metalul București — C.F.R. Pașcani 
A.S.A. Tg. Mureș — Metrom Brașov

ETAPA A III-A, 30 AUGUST
Flacăra Moreni — C.F.R. Pașcani
Ș. N. Oltenița — Ceahlăul P. Neamț 
A.S.A. Tg. Mureș — Portul Constanța 
Știința Bacău — Poiana Cîmpina 
Politehnica Galați — Metalul Tîrgoviște 
Dunărea Giurgiu — Metalul București 
Metrom Brașov — Progresul Brăila 
Sp. studențesc București — Oțelul Galati

ETAPA A IV-A, 6 SEPTEMBRIE
Metalul București — Politehnica Galați 
Dunărea Giurgiu — Metrom Brașov 
Poiana Cîmpina — Sp. studențesc București 
Progresul Brăila — Ș. N. Oltenița
Ceahlăul P. Neamț — Știința Bacău 
C.F.R. Pașcani — A.S.A. Tg. Mureș
Oțelul Galați — Flacăra Moreni
Portul Constanța — Metalul Tîrgoviște

ETAPA A V-A. 13 SEPTEMBRIE
Ceahlăul P. Neamț — Dunărea Giurgiu 
Ș. N. Oltenița — A.S.A. Tg. Mureș 
Metalul Tîrgoviște — Flacăra Moreni 
Metrom Brașov — C.F.R. Pașcani 
Oțelul Galați — Metalul București 
Poiana Cîmpina — Portul Constanța 
Sp. studențesc București—Progresul Brăila 
Știința Bacău — Politehnica Galați

ETAPA A VI-A, 20 SEPTEMBRIE
Metalul Tîrgoviște — Metrom Brașov 
Progresul Brăila — C.F.R. Pașcani 
Metalul București — Știința Bacău 
Politehnica Galați — Sp. studențesc București 
Dunărea Giurgiu — Ș. N. Oltenița 
A.S.A. Tg. Mureș — Ceahlăul P. Neamț 
Portul Constanța — Oțelul Galati 
Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina

ETAPA A VII-A, 27 SEPTEMBRIE
Otelul Galați — Poiana Cîmpina 
Știinta Bacău — Portul Constanta
C.F.R. Pașcani — Politehnica Galați 
Metrom Brașov — Metalul București
Sp. studențesc București — Ș. N. Oltenița 
Progresul Brăila — Dunărea Giurgiu 
Ceahlăul P. Neamț — Metalul Tîrgoviște 
A.S.A. Tg. Mureș — Flacăra Moreni

ETAPA A VIII-A, 4 OCTOMBRIE
Dunărea Giurgiu — A.S.A. Tg. Mureș
Ș. N. Oltenița — C.F.R. Pașcani
Flacăra Moreni — Ceahlăul P. Neamț

SERIA A

Oțelul Galați — Politehnica Galați
Sp. studențesc București — Metalul București 
Metrom Brașov — Știința Bacău 
Poiana Cimplna — Metalul Tîrgovlște 
Portul Constanța — Progresul Brăila

ETAPA A IX-A. 11 OCTOMBRIE
Politehnica Galați — Ș. N. Oltenița 
Metalul București — Poiana Cîmpina 
Portul Constanța. — Metrom Brașov 
Dunărea Giurgiu — C.F.R. Pașcani 
Metalul Tîrgoviște — A.S.A. Tg. Mureș 
Ceahlăul P. Neamț — Oțelul Galați 
Flacăra Moreni — Progresul Brăila 
Știința Bacău—Sp. studențesc București

ETAPA A X-A, 18 OCTOMBRIE 
Progresul Brăila — Metalul Tîrgoviște 
Oțelul Galați — Metrom Brașov 
Sp. studențesc București — Dunărea Giurgiu 
Poiana Cîmpina — Politehnica Galați 
C.F.R. Pașcani — Portul Constanța 
A.SA. Tg. Mureș — Știința Bacău 
Ceahlăul P. Neamț — Metalul București 
Ș. N. Oltenița — Flacăra Moreni

ETAPA A XI-A, 25 OCTOMBRIE
Metrom Brașov — Ceahlăul P. Neamț 
Politehnica Galați — Dunărea Giurgiu 
C F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina
Metalul Tîrgoviște — Sp. studențesc București 
Progresul Brăila — Oțelul Galați
Flacăra Moreni — Portul Constanța 
Știința Bacău — Ș. N. Oltenița 
Metalul București — A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A XII-A, 8 NOIEMBRIE 
Portul Constanța — Metalul București 
Metalul Tîrgoviște — Știința Bacău 
S N. Oltenița — Metrom Brașov 
Oțelul Galați — C.F.R. Pașcani 
Sp. studențesc București — Ceahlăul P. Neamț 
Poiana Cîmpina — Progresul Brăila 
A S A. Tg. Mureș — Politehnica Galați 
Dunărea Giurgiu — Flacăra Moreni

ETAPA A XIII-A, 15 NOIEMBRIE
Știința Bacău — Dunărea Giurgiu 
A.S.A. Tg. Mureș — Progresul Brăila 
Metalul București — Metalul Tîrgoviște 
Ceahlăul P. Neamț — Poiana Cîmpina 
Ș. N. Oltenița — Oțelul Galați 
Metrom Brașov — Flacăra Moreni 
C.F.R. Pașcani — Sp. studențesc București 
Politehnica Galați — Portul Constanța

ETAPA A XIV-A, 22 NOIEMBRIE
Sp. studențesc București — Metrom Brașov 
Portul Constanța — Ș. N. Oltenița 
Otelul Galați — Știința Bacău
Metalul Tîrgoviște — Dunărea Giurgiu 
Progresul Brăila — Metalul București 
Poiana Cîmpina — A.S.A. Tg. Mureș 
Flacăra Moreni — Politehnica Galați 
C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A XV-A, 29 NOIEMBRIE 
Ș. N. Oltenița — Metalul Tîrgoviște 
Metrom Brașov — Poiana Cîmpina 
Metalul București — Flacăra Moreni 
Politehnica Galați — Progresul Brăila 
Ceahlăul P. Neamț — Portul Constanța 
Dunărea Giurgiu — Oțelul Galați 
Știinta Bacău — C.F.R. Pașcani 
A.S.A. Tg. Mureș —Sp. studențesc București

II-a
ETAPA I, 16 AUGUST

U. M. Timișoara — Corvinul Hunedoara 
Olimpia Oradea — C.S.M. Sibiu 
Vagonul Arad — Minerul Anina 
Electroputere Craiova— Gaz metan Mediaș 
Minerul Baia Mare — Olimpia Satu Marte 
Gloria Bistrița — C.F.R. Arad 
C.S.M. Reșița — Crișul Orâdea 
Metalurgistul Cugir — Politehnica Timișoara

ETAPA A II-A, 24 AUGUST
C.S.M. Sibiu — Minerul Baia Mare 
Crișul Oradea — U. M. Timișoara 
C.F.R. Arad — Olimpia Oradea 
Politehnica Timișoara — Vagonul Arad 
Corvinul Huned. — Electroputere Craiovâ 
Minerul Anina — Metalurgistul Cugir 
Gaz metan Mediaș — Gloria Bistrița 
Olimpia Satu Mare — C.S.M. Reșița

ETAPA A III-A. 30 AUGUST 
Electroputere Craiova — Polit. Timișoara 
Olimpia Oradea — Corvinul Hunedoara 
C.S.M. Reșița — Gaz metan Mediaș 
Metalurgistul Cugir — C.F.R. Arad 
Vagonul Arad — Crișul Oradea 
Gloria Bistrița — Olimpia Satu Mare 
C.S.M. Sibiu — Minerul Anina 
U. M. Timișoara — Minerul Bala Mara

ETAPA A IV-A, « SEPTEMBRIE
Vagonul Arad — C.F.R. Arad 
Gloria Bistrița — Minerul Anina
Corvinul Hunedoara — Olimpia Satu Mare 
Minerul Baia Mare — Gaz metan Mediaș 
U. M. Timișoara — Politehnica Timișoara 
Metalurgistul Cugir — C.S.M. Sibiu 
C.S.M. Reșița — Electroputere Craiova 
Olimpia Oradea — Crișul Oradea

ETAPA A V-A, 13 SEPTEMBRIE
Minerul Anina — U. M. Timișoara 
Politehnica Timișoara — C.S.M. Reșița 
Electroputere Craiova — Gloria Bistrița 
Crișul Oradea — Metalurgistul Cugir 
Minerul Baia Mare — Olimpia Oradea 
Olimpia Satu Mare — Vagonul Arad 
C.F.R. Arad — C.S.M. Sibiu 
Gaz metan Mediaș — Corvinul Hunedoara

ETAPA A VI-A, 20 SEPTEMBRIE
Olimpia Satu Mare — Crișul Oradea 
Vagonul Arad — Minerul Baia Mare 
C.S.M. Reșița — Corvinul Hunedoara 
C.S.M Sibiu — Gloria Bistrița 
Minerul Anina — Gaz metan Mediaș 
Metalurgistul Cugir — Electroputere Craiova 
Olimpia Oradea — Politehnica Timișoara 
U. M. Timișoara — C,F.R. Arad

ETAPA A VH-A, 27 SEPTEMBRIE
Minerul Baia Mare — Minerul Anina 
Corvinul Hunedoara — Metalurgistul Cugir 
Gaz metan Mediaș — C.S.M. Sibiu 
Electroputere Craiova — Olimpia Satu Mare 
Politehnica Timișoara — Crișul Oradea 
Gloria Bistrița — U. M. Timișoara 
C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița
Olimpia Oradea — Vagonul Arad

ETAPA A VIII-A, 4 OCTOMBRIE
C Ș.M. Reșița — Gloria Bistrița 
Minerul Baia Mare — Politehnica Timișoara 
U. M. Timișoara — Olimpia Oradea

Vagonul Arad — Metalurgistul Cugir 
C.S.M. Sibiu — Electroputere Craiova 
Crișul Oradea — C.F.R. Arad 
Olimpia Satu Mare — Gaz metan Mediaș 
Minerul Anina — Corvinul Hunedoara

ETAPA A IX-A, 11 OCTOMBRIE
C.S.M. Sibiu — U. M. Timișoara 
C.F.R. Arad — Gaz metan Mediaș 
Metalurgistul Cugir — C.S.M. Reșița 
Crișul Oradea — Electroputere Craiova 
Politehnica Timișoara — Olimpia Satu Mare 
Corvinul Hunedoara — Vagonul Arad 
Minerul Anina — Olimpia Oradea
Gloria Bistrița — Minerul Baia Mare

ETAPA A X-A, 18 OCTOMBRIE
C.F.R. Arad — Politehnica Timișoara 
Olimpia Oradea — Olimpia Satu Mare 
Electroputere Craiova — Minerul Anina 
Gaz metan Mediaș — Vagonul Arad 
U. M. Timișoara — Metalurgistul Cugir 
Gloria Bistrița — Crișul Oradea 
C.S.M. Reșița — Minerul Baia Mare 
Corvinul Hunedoara — C.S.M. Sibiu

ETAPA A XI-A, 25 OCTOMBRIE
Minerul Bala Mare — Corvinul Hunedoara 
Crișul Oradea — Gaz metan Mediaș 
Metalurgistul 
Olimpia Satu 
Electroputere 
C.S.M. Sibiu

Cugir — Olimpia Oradea 
Mare — Minerul Anina 
Craiova — C.F.R. Arad 
- C.S.M. Reșița

Vagonul Arad — U. M. Timișoara 
Politehnica Timișoara — Gloria Bistrița

ETAPA A XII-A, 8 NOIEMBRIE
Olimpia Oradea — C.S.M. Reșița 
Minerul Anina — C.F.R. Arad
Corvinul Hunedoara — Crișul Oradea 
Vagonul Arad — Gloria Bistrița
Gaz metan Mediaș — Politehnica Timișoara 
U. M. Timișoara — Electroputere Craiova 
Metalurgistul Cugir — Minerul Baia Mare 
Olimpia Satu Mare — C.S.M. Sibiu

ETAPA A XIII-A, 15 NOIEMBRIE
Gaz metan Mediaș — Metalurgistul Cugir 
Gloria Bistrița — Corvinul Hunedoara 
Politehhica TimiSoara — Minerul Anina 
C.S.M. Reșița — U. M. Timișoara 
Electroputere Craiova — Olimpia Oradea 
C.F.R. Arad — Olimpia Satu Mare 
C.S.M. Sibiu — Vagonul Arad 
Crișul Oradea — Minerul Baia Mare

ETAPA A XIV-A, 22 NOIEMBRIE
C.S.M. Sibiu — Crișul Oradea 
Minerul Baia Mare — C.F.R. Arad 
Vagonul Arad — Electroputere Craiova 
Olimpia Oradea — Gloria Bistrița 
Metalurgistul Cugir — Olimpia Satu Mare 
U. M. Timișoara — Gaz metan Mediaș 
Corvinul Hunedoara — Politehnica Timișoara 
Minerul Anina — C.S.M. Reșița

ETAPA A XV-A, 29 NOIEMBRIE
Olimpia Satu Mare — U. M. Timișoara 
Politehnica Timișoara — C.S.M. Sibiu 
Gloria Bistrița — Metalurgistul Cugir 
C.F.R. Arad — Corvinul Hunedoara 
Electroputere Craiova — Minerul Baia Mare 
Crișul Oradea — Minerul Anina
C.S.M. Reșița — Vagonul Arad 
Gaz metan Mediaș — Olimpia Oradea

CU 15 LEI PARTICIPAU LA TOATE EXTRAGERILE

MAI MULTE BILETE, MAI MULTE ȘANSE DE ClȘTIG

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR J

DACIA 13OO-DACIA 11QO-MOSKVIC 408 SKODA S 100

autoturisme
ATRIBUIE: AUTOTURISME, EXCURSII LA BELGRAD, CU PETRECEREA 
REVELIONULUI, PREMII DE VALOARE VARIABILĂ Șl PREMII FIXE ÎN BANI



Turneul internațional feminin de volei

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT

Tragerea la sorți

CONSTANTA, 5 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).— 
Turneul internațional femi
nin de volei al României a 
început ieri, în Sala sportu
rilor din Constanța, cu par
tida dintre formațiile repre
zentative ale României și 
Italiei. Datorită disproporției 
de valoare dintre combatan
te, jocul a constituit mai mult 
un prilej de verificare pen
tru echipa română, profeso
rii Gh. Bodescu și N. Humă 
folosind întregul lot de 13 
jucătoare, mai mult rezervele. 
Echipa României a cîștigat, 
fără prea multe eforturi, cu 
3—0 (4, 4, 4), în 45 de mi
nute. Reprezentativa italiană 
n-a constituit nici un mo
ment un adversar incomod 
pentru românce. De altfel, 
din lotul deplasat la Constan
ta, lipsesc cîteva titulare ale 
Squadrei Azzurra ce va repre
zenta Italia la campionatele 
mondiale. în meciul de ieri 
a fost aliniată, de fapt, echi
pa care va purta tricourile 
albastre la Universiada de la 
Torino. Au evoluat următoa
rele formații : România — 
Rebac, Căunei, Popescu, Ba
ga, R. Popa, Bogdan, Itu, 
Bincheci, Marinescu, G. Popa, 
Dobrogeanu, Cengher și 
Ghiță ; Italia : Vicenza Fo- 
restelli, Stella Sapori, Da
niella Pulcini, Julli Camilla, 
Ana Jaffaldano (Giuseppina

TIRIAC Șl NĂSTASE 
JOACĂ LA MONCHEN
Mt'NCHEN, 5 (Agcrpres). 

Au început campionatele in
ternaționale de tenis ale Ba- 
variei. în prima zi s-au în
registrat următoarele rezulta
te : Ilie Năstase (România) — 
Andrew Pattison (R.S.A.) 
9—7, 6—1, 6—3 ; Ion Țiriac 
(România) — B. Bertram 
(R.S.A.) 6—1, 6—1, 6—3 ; Pi- 
lici (Iugoslavia) — Schroeder 
(R.F.G.) 6—0, 6—1. 6—2 ; Po
korny (Austria) — Elzer 
(R.F.G.) 6—2, 6—3, 6—3 ; A- 
lexander (Australia) — Mailer 
(R.F.G.) 6—2, 7—5, 7—5 ;
Maud (R.S.A.) — Spannagel 
(R.F.G.) 6—1, 6—3, 6—2 ; Da
vidson (Australia) — Schoen- 
berger (R.F.G.) 7—5, 6—0,
6—1 ; Dent (Australia) — 
Warwick (Australia) 6—4, 
6—1, 6—1.

ONISCENKO LIDER IN C. M.
DE PENTATLON MODERN

Cea de a patra probă 
(înot) a campionatului mon
dial de pentatlon modern 
de la Warendorf, a fost cîș- 
tigată de americanul Ri
chards Charles, cronometrat 
pe distanța de 300 m cu 
3:24,0. în clasament conduce 
Boris Oniscenko 4.167 punc
te, urmat de Peter Kelemen, 
(Ungaria) 4 097 puncte. Pal 
Bako, (Ungaria) — 4 054
puncte; Andras Balczo (Un
garia) 4 040 puncte; Robert 
Beck (S.U.A.) — 3 899 puncte.

Pe echipe în frunte se a- 
flă selecționata Ungariei cu 
12189 puncte, urmată de 
URSS 11 800 puncte și SUA 
11 171 puncte.

• Ungaria—Polonia
Casarico, Luisa Salsi, Alba 
Mazza), Paola Riva (Giovan
na Fabbri). Au arbitrat bine 
Karl Otto Pohle (R.D.G.) și 
Rolf Andresen (R.F. a Ger
maniei).

în continuare, s-au întîl- 
nit formațiile Ungariei și Po
loniei. Jucînd foarte sigur în 
apărare și atacînd variat și 
eficace, voleibalistele ma
ghiare au cîștigat clar pri
mele două seturi, impunîn- 
du-se, în special, în partea a 
doua a fiecărui set. Se între
vedea o surprinzătoare victo
rie la zero a maghiarelor, 
însă în partea a treia polo
nezele și-au organizat mai 
bine jocul și, după ce au fost 
conduse cu 3—0 și 4—I, au 
egalat la 4 și apoi s-au de
tașat, cîștigind la fel de clar 
acest set (15—5). Speranțele 
polonezelor de a egala situa
ția au renăscut spre finalul 
setului IV, cînd au refăcut un 
handicap de 3 puncte și au 
luat apoi conducerea cu 12— 
10. Tn final, voleibalistele 
maghiare s-au mobilizat și au 
cîștigat, totuși, setul la 12 și 
astfel și partida, cu 3—1 (7,10, 
—5, 12). A fost un meci de 
foarte bun nivel tehnic, care 
a satisfăcut exigențele nume
rosului public prezent în 
sală. Ambele echipe au arătat 
o valoare ridicată, anunțîn- 
du-se adversare puternice 
pentru echipa română. Arbi
traj bun prestat de Todor 
Todorov (Bulgaria) și Karl 
Fink (Cehoslovacia).

După acest meci a avut loc 
festivitatea de deschidere a 
turneului.

în ultima partidă a serii 
s-au întîlnit formațiile Ceho
slovaciei și R.D. Germane. 
Victoria a revenit voieibalis-

VICTORIOASA
3-1!

telor din R.D.G. cu 3—2 (—10, 
7, 9, —7, 13).

Iată programul zilei a doua 
(de la ora 16) : România — 
Cehoslovacia, Polonia — Italia 
și Ungaria — R.D.G.

Aurelian BREBEANU

FL. GHEORGHIU 
A REMIZAT CU NAJDORF

BUENOS AIRES 5 (Ager- 
pres). — Turneul internațional 
de șah de la Buenos Aires a 
continuat cu partidele cuprin
se în runda a 11-a. Marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu, jucind cu piesele negre 
a remizat in 24 de mutări cu 
marele maestru argentinian 
Miguel Najdorf. Alte rezulta
te : Fischer—L. Szabo 1—0 : 
Rubinetti—Smîslov remiză :
Bisguier — Damianovici re
miză.

în „Cupa Europeană a
Aseară, Ia Luxemburg, a avut loc tragerea la sorți a me

ciurilor din primul tur al „CUPEI EUROPENE A TÎRGURI- 
LOR“. In competiție au (ost admise 64 de echipe, repartizate 
în 8 serii.

Reprezentantele țării noastre in această importantă între
cere internațională sînt UNIVERSITATEA CRAIOVA (grupa 
a 6-a) și DINAMO BUCUREȘTI

Sorții au decis urmâtoarela 
meciuri :

UNIVERSITATEA CRAIOVA—
PECSI DOZSA (UNGARIA).

DINAMO BUCUREȘTI — 
P.A.O.K. SALONIC (GRECIA).

Partidele tur-retur dintre a- 
ceste echipe, ca de altfel toa
te meciurile din turul I al 
„C.E.T.", urmează să se 
dispute între 1—30 septembrie.

lată și celelalte jocuri din 
grupele în care vor evolua

(grupa a 7-a).
Universitatea Craiova și Di
namo București t

GRUPA A 6-A :
Trachia Plovdiv (Bulgaria)— 

Coventry (Anglia).
Colemaine (Irlanda de 

Nord)—Kilmarnock (Scoția).
Kattovice (Polonia) — F. G 

Barcelona (Spania).

Tîrgurilor"
GRUPA A 7-A:

F. G Koln (R. F. a Germa
niei) — Sedan (Franja).

Zeleznicear Sarajevo (Iugo
slavia) — Anderlecht (Belgia).

Juventus Torino (Italia) — 
U.S. Rumelange (Luxemburg).

Dintre celelalte partide, se 
remarcă : Chortov (Polonia)— 
Florentina (Italia), Liverpool 
(Anglia) — Ferencvaros (Un
garia), Spartak Trnava (Ceho
slovacia) — Olympique Marseil
le (Franfa), Internazionale (Ita
lia) — Newcastle (Anglia), 
Partizan Belgrad (Iugoslavia)— 
Dinamo Dresda (R.D. Germa
nă), Hajduc Split (Iugoslavia)— 
Slavia Sofia (Bulgaria).

MECIUL ATLETIC ROMÂNIA-S.U.A.
(Urmare din pag. 1)

să se Întrevadă victoria culo
rilor noastre.

MAVIS LAING 
O MARE ATLETA

Tinăra sportivă de culoare 
Mavis Laing s-a arătat din 
nou de neînvins așa cum a 
mai făcut la Stuttgart și la 
Leningrad, cîștigind clar 
cursa de 200 m, impresionind 
printr-o alergare de... felină. 
Foarte bine au evoluat și ce
lelalte americance. Campioana 
țării noastre, Mariana Goth a 
făcut eforturi lăudabile dar... 
REZULTATE : 1. Mavis Laing 
(S.U.A.) 23,4, 2. Catz Ham
mond (S.U.A.) 23,8, 3. Ma
riana Goth (R) 23,9, 4. Ma
riana Filip (R) 24,3 ; HC.
Tam Green (S.U.A.) 23,5,
Cathy Smallwood (S.U.A.) 
24,2, Sanda Angelescu 24,5, 
Aura Petrescu 24,8.

DACA IERI AR FI FOST 
DUMINICA !

După insuccesul din „Cupa 
Europei'*, Cornelia Popescu a 
concurat ieri la valoarea sa 
cea mai bună din acest se
zon și cu 1,84 m (înălțime 
trecută din a doua încercare) 
și-a egalat recordul personal, 
dovedind, încă o dată, ma- 
rile-i posibilități. REZUL
TATE : 1. Cornelia Popescu
(R) 1,84 m, 2. Virginia Bonei 
(R) 1,68, 3. Brenda Simpson
(S.U.A.) 1,65, 4. Sally PUhal 
(S.U.A.) 1,60.

„Cupa Federației4* la baschet
(Urmare din pag. I)

bregon (4), Torerro (10), 
Charro (14), Mojeno (5) și 
Ponce (25). Au arbitrat I. Her- 
czeg (Ungaria) și M. Rizea 
(România).

Reprezentativele Poloniei și 
Franței ne-au oferit o întâl
nire disputată, la sfîrșitul că
reia sportivele poloneze au 
învins cu scorul de 56—48 
(31—25). începutul a aparți
nut formației franceze, care 
a speculat insuficienta mobi
litate în apărarea om la om. 
aplicată de adversara sa. Ta
bela de scor a indicat 12—7 
(min. 7) și 18—14 (min. 11). 
dar pe parcurs selecționata 
poloneză a trecut la apărarea 
în zonă, ceea ce a determi
nat schimbarea radicală a ra
portului de forțe. Neavînd 
precizie în aruncările de la 
distanță și nici o circulație 
suficient de rapidă a balonu
lui, sportivele franceze au 
pierdut deseori mingea sub 
panoul formației poloneze, 
unde Okoszinska și Wojtal au 
dominat cu autoritate. Polo
nia a egalat în min. 12, a 
luat imediat conducerea, pe 
care nu a mai cedat-o pînă 
la sfîrșitul partidei. Au în
scris : Kazmierczak (1). O-

pala (1), Halisewska (2), 
Fromm (16), Rogojska (1), 
Korbasiuska (10), Budich (8), 
Wojtal (6), Marciniak (8), 
Piernitzka (3), pentru Polo
nia, respectiv Guitti (8). Du
lac (1), Delachet (3), Passe- 
mard ’ (11), Guinchard (2), 
Riffiod (19) și Peter (4). Au 
arbitrat P. Marin și G. Chi
ral eu (ambii România).

în ultimul meci al serii, 
echipa de senioare a țării 
noastre a făcut o partidă 
bună, impresionind prin cla_ 
ritatea acțiunilor ofensive, și 
a dispus de Ungaria cu 
66—61 (33—28). Au înscris 
Diaconescu 14, Pruncu 4. 
Gugiu 5, Bițu 3, Szabados 5, 
Ciocan 11, Savu 2, Taflan 10, 
Racoviță 10, Nicola 2 pentru 
România, respectiv Mihalfi 
2, Horvath 3, Csiraky 16, 
Geiszaver 4, Koroknai 7, 
Hegodus 9, Rajki 5, Bakk 15. 
Au arbitrat M. Lewis (Fran
ța) și A. Kwiatkowski (Po
lonia).

Azi, de Ia ara 17, pe tere
nul Floreasca au loc parti
dele : România (junioare) 
— Ungaria, Cuba — Franța 
șl România (senioare) — 
Polonia.

NICI O PROBLEMA 
PENTRU ARUNCĂTOARELE 

DE DISC
Lia Manoliu, Olimpia Ca

taramă, dar și două dintre 
atletele noastre care au evo
luat in afara concursului au 
înregistrat performanțe su
perioare celor ale adversare
lor lor, impunîndu-se de o 
manieră categorică. REZUL
TATE : 1. Lia Manoliu (R)
56.36 m, 2. Olimpia Catara
mă (R) 54,94 m, 3. Ranne
Kledchka (S.U.A.) 47,16 m,
4. Linda Langford (S.U.A.) 
42,42 ; HC. Argentina Menis 
54,10 m, Ștefania Lesenciuc 
48,84 m, Carmen Ionescu 
45,38.

ȘI TOT AȘA 
PENTRU SĂRITOARELE 

IN LUNGIME
Dacă pentru victoria Vio- 

ricăi Viscopoleanu n-am a- 
vut emoții, în schimb le-am 
avut pentru Elena Vînt.ilă în 
duelul său cu experimentata 
campioană americană White, 
pe care însă l-a cîștigat mai 
ușor decât arată cifrele per
formanțelor. REZULTATE: 
1. Viorica Viscopoleanu (R) 
6,34 m, 2. Elena Vintilă (R) 
6,18 m, 3. Willy White 
(S.U.A.) 6,12 m, Vicky Betts
(S.U.A.) 5,80 m ; HC. Debo-
ran Smith (S.U.A.) 5,84 m, 
Maria Salamon 5,66 m.

ILEANA silai 
LA ÎNĂLȚIME

Recordmana țării a evoluat 
așa cum o cunoaștem, adică 
bine, controlînd cursa și de- 
tașîndu-se în câștigătoare a- 
tunci cind a sesizat momen
tul cel mai bun pentru finiș. 
Remarcabilă și comportarea 
tinerei gălățence Rafira Fița. 
care a stabilit un nou record 
republican da junioare. RE-

ZULTATE : 1. Ileana Silai
(R) 2:93.3, 2. Chery Tous
saint (S.U.A.) 2:04,8, 3. Fran- 
cie Johnson (S.U.A.) 2:04,8, 
3. Francie Johnson (S.U.A.) 
2:04,8, 4. Rafira Fița (R)
2:07,2 ; HC. Terry Huli 
(S.U.A.) 2:05,1, Claudia Iacob
2:09,3, Natalia Andrei 2:10,3, 
Gheorghina Iordache 2:10,7.
VICTORIE NEAȘTEPTATA 

LA 4x100 M...
...dar datorată descalificării 

echipei S.U.A. (45,1) care a 
depășit — evident — spațiul 
de sphimb. REZULTATE : 
1. România (Monoranu, Filip, 
Angelescu, Goth) 45,8 ; HC. 
S.U.A. II 46,1.

★
In probele de azi vor evo

lua următoarele concurente, 
în ordinea culoarelor ssu a 
încercărilor : 400 m : Silai
(R), Laing (S.U.A.), Bădescu 
(R), Hammond (S.U.A.) ; HC.

— Fitzgerald (S.U.A.), Za- 
haria și Filip ; suliță : Zirbo 
(R), Lanford (S.U.A.), Moritz; 
Prodan (R), Calvert (S.U.A.), 
Stancu (R), Friedrich (S.U.A.); 
greutate : HC. — Cocuț,
Smith, Moldoveanu ; Mat
thews (S.U.A.), Săiăgean (R). 
Seidler (S.U.A.), Manoliu (R), 
100 m : HC. — Petrescu,
Hawkins (S.U.A.) ; Rendes 
(S.U.A.), Goth (R), Davis
(S.U.A.), Angelescu (R) :
HC. — Enescu, Jones (S.U.A.); 
1500 m : Larrieu (S.U.A.),
Linca (R). Johnson (S.U.A.), 
Andrei (R) ; HC. — Stearus 
(S.U.A.), Luca, Brown (S.U.A.), 
Baciu, Bucur ; 100 mg : Vita- 
lios, Manea ; Raliins (S.U.A.), 
Bufanu (R), Johnson (S.U.A.), 
Mirza (R) ; HC. — Enescu, 
Angelescu ; 4x400 m : S.U.A.
(Scott, Laing. Toussaint, Ham
mond), România (Fița, Zaha- 
ria, Bădescu, Fiiip).

De azi, la Atena,

„Europenele" baschetbaliștilor juniori
Azi începe, la Atena, ediția 

a IV-a a campionatului euro
pean de baschet pentrru ju
niori la care, printre cele 12 
echipe calificate, se află, pen
tru prima dată și reprezenta
tiva României. Ea face parte 
din grupa B alături de forma
țiile Iugoslaviei, Spaniei, Gre
ciei. R.F. a Germaniei și Po
loniei. Grupa A este alcătuită 
din selecționatele U.R.S.S.. Ita
liei, Cehoslovaciei, Belgiei, 
Bulgariei și Turciei. Sistemul 
de desfășurare a competiției 
este identic cu cel al „europe- 
nelor“ de seniori. Adică, după 
turneele din grupe, prima cla
sată din grupa A joacă cu a 
doua din grupa B, prima din 
grupa B cu a doua din grupa

A. nrmînd ca învingătoarele 
să se întreacă pentru locurile 
1—2 și învinsele pentru locu
rile 3—4. Tot așa se procedea
ză pentru stabilirea locurilor 
5—8 și 9—12.

Pentru această competiție, 
antrenorul G. Dîrjan s-a ho- 
tărît asupra următorului lots 
Berceanu, Oțelac, Scutaru, Șt. 
Nagy, Gernait, Niculescu, 
Zdrenghea, Vintilă. Poleanu, 
Vidican, Barna și Braboveanu.

Echipa română va juca, în 
ordine, cu Grecia (joi), Polonia 
(vineri) Iugoslavia (sîmbătă) 
R.F. a Germaniei (luni) și 
Spania (marți). Joi 13 august 
se vor desfășura meciurile se
mifinale, iar vineri finalele.

Feijenoord—Honved 3-2
Da Rotterdam s-a disputat 

meciul amical de fotbal din
tre echipa olandeză Feije-

GRAEBNER L-A ÎNVINS 
PE NEWCOMBE

In campionatele de tenis 
ale profesioniștilor care se 
desfășoară la Brookline, 
(Massachusetts), Graebner 
l-a învins cu 6—2, 6—4 pe 
John Newcombe. Alte rezul
tate : Laver — T. Ulrich 
6—3, 6—3; Stolle — Comejo 
6—2, 8—6; Ismail el Shafei — 
Okker 1—6, 6—4, 7—5; Ries- 
sen — Richey 2—6, 6—4,

noord ți formația maghiară 
Honved Budapesta. întâlni
rea s-a încheiat cu scorul de 
3—2 (1—1) în favoarea fot
baliștilor olandezi. Au mar
cat pentru gazde Hasil, Van 
Daele (2), iar pentru oaspeți 
Kozma și Kocsls.

★
într-un med taiternațlona) 

amical de fotbal disputat la 
Viena, Rapid a întrecut cu 
scorul de 4—0 (2—0) forma
ția F.C. Sevilla.

GUY DRUT - 
urmașul lui Ottoz

„UNDE ESTE CUPA NOASTRĂ
Timp de trei săptămîni. „Cupa 

Jule's Rimei" a fost expusă, sub 
o pază severă, într-una din 
principalele săli de expoziție ale 
orașului Sao Paulo. Dar la a- 
ceasta nu s-a ajuns așa de ușor, 
după cum vom vedea.

Intr-adevăr, imediat după ce a 
fost adusă pentru totdeauna In 
țară, ca urmare . a cuceririi pen
tru a treia oară de către Brazilia 
a titlului de campioană mondia
lă la fotbal. „Zeița de aur" a 
fost instalată intr-un seif, la se
diul central al Confederației bra
ziliene a sporturilor din Rlo de 
Janeiro.

Dar locuitorii orașului Sao

Paulo, cal mai mare din țară, 
nu s-au declarat mulțumiți. Ei 
au desfășurat o puternică miș
care de protest, unit dintre ei 
punîndu-și pe automobile inscrip
ția : „Unde este cupa noastră?"

Pină la sfirșit, oficialii fede
rației au fost nevoiți să capitu
leze și celebra cupă a putut să 
fie văzută cu propriii ochi si de 
„paulistas".

Acest „manechin" 
de 35 kg și 1,80 
m înălțime, in
venție suedeză, se 
dovedește un spa- 
ring-partener ide
al . pentru antre- 
nardentele luptă

torilor

6—3.

CORESPONDENTĂ PENTRU SPORTUL

Criza fotbalului cehoslovac
® Cauzele eșecului din Mexic

® Erori fundamentale care persistă de multă vreme
Se află fotbalul cehoslovac in

tr-o criză ? O întrebare la care 
se poate răspunde afirmativ, dacă 
ne referim la comportarea echi
pei reprezentative in Mexic, și 
la unele aspecte care frămtntă 
de mai mult timp pe toți cel 
angrenați in activitatea fotbalisti
că din Cehoslovacia.

Ziarele noastre și-au înche
iat analizele de la finele sezo
nului de fotbal și pe baza cri
ticilor aduse, vot încerca să trec 
In revistă principalele concluzii. 
De la început trebuie să arăt că 
principalul acuzat de eșecul me
xican este fostul antrenor fede
ral Jozef Marko, care _ con
form unei opinii cvasiunanime — 
nu a pregătit in cele mal bune 
condiții echipa națională. Tre
buie Insă arătat că, sub aspect 
formal, Marko nu a fost des
tituit pentru greșelile sale, pen
tru că ti expirase contractul ime
diat după terminarea campionatu
lui mondial...

Să vedem, totuși, care tint 
principalele greșeli de care este 
acuzat antrenorul Marko.

ELEVII LUI ENGHIBARIAN
Vă mai amintiți de celebrul bo

xer sovietic Vladimir Enghibanan, 
cîștigător al unej medalii olimpice 
de aur și a trei titluri de cam
pion european? Ei z bine. Enghi-, 
barian, care și astăzi a rămas un 
excelent tehnician în sportul cu 
mănuși, conduce în prezent o 
școală de box la Erevan, capitala 
R.S.S. Armene. Antrenamentele 
maestrului sînt frecventate de 
nu mai puțin de 620 de tineri. 
„Mina" luj Enghibarian se simte 
din plin, întrucît la ultimele 
campionate de juniori ale 
U.R.S.S., elevii săi au cucerit 
două medalii de aur șl s-au 
clasat pe locul secund la mal 
multe categorii de greutate.

Alpiniști caută aur...
Un grup de opt alpiniști englezi 

a hotărtt să escaladeze piscul El 
Toro (peste 4 000 m), unul din 
cele mai importante din America 
de Sud. în același timp, cei 8 
vor căuta să descopere și epava 
unui avion de pasageri, care s-a 
prăbușit în anul 1954, lovlndu-se 
de creasta muntelui. în afară de 
performanța propriu-zisă, pe te
merarii cuceritori al înălțimilor 
li așteaptă și o răspla
tă mai „pămînteană** (în căzui 
tn care vor da de urma apara
tului) : la bordul avionului se 
găseau lingouri de aur tn va
loare de 100 000 de dolari...

KEINO AMENINȚAT
înaintea finalei probei de 1500 

m din cadrul Jocurilor Common- 
wealthulul, desfășurate la Edin
burg, renumitul atlet kenyan 
Kipchoge Keino a primit ame
nințări.' scrise și chiar telefonice 
care sunau cam așa : „Veți fi u- 
cis în momentul startului de un

Masuri drastice
Scoruri neobișnuite au fost 

înregistrate într-una din ultimele 
etape ale campionatului marocan 
de fotbal, divizia B. Echipa Khe- 
misset a dispus de A.S.F. Oujda 
cu... 20—0, In timp c© formația 
U.B.Z. din Rabat a învins cu 
15—0 pe W.A. din Fez. Lucrurile 
erau prea bâtă »are la ochi pen
tru a nu determina deschiderea 
unei anchete din partea federa
ției de fotbal a Marocului. Con 
cluzla a fost unanimă : cele pa 
tru echipe s-au dedat la „aran
jamente** In legătură cu promo
varea tn divizia națională A. 
Drept urmare, toate au fost sus
pendate din ediția viitoare a cam
pionatului, la fel ca și arbiirii de 
centru al celor două partide care 
s-au Ies cu suspendarea pe via- 
t*.

Antrenament la domituiu...
(din .SPORTOWJEC'-Varșovia)

Tiparul i L F. Informația", str Utezoiaon wr, Z3-25, București

CU MOARTEA!
glonț tras de. la o fereastră a 
clădirii din vecinătatea stadio
nului

S-au luat, desigur, măsuri pen
tru protejarea lui Keino și însăși 
regina Elisabeta a ținut să-l pre
mieze pe kenyan după, cîștigarea 
probei. Keino a terminat cursa 
tn 3:36,6 — a doua performanță 
mondială a anului — dorind să 
plece cit mat repede de la locul 
in care t se prezisese moartea.

Reamintim că profesiunea l'i.i 
Keino este aceea de.,, polițist !

Tradiție infirmată
Campionatele de atletism ale 

S.U.A. desfășurate la Bakersfield 
cu puțin timp înaintea turneului 
european al reprezentativelor a- 
merlcane au prilejuit Infirmarea 
unei tradiții care împlinea 12 ani. 
Intr-adevăr, din 1958 de etnd 
Bobby Morrow — campion olim
pic In 1956 la Melbourne la 100 
șl 200 m — clștlga titlul american 
In proba de 200 m, nici un atlet 
alb nu reușise să urce pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
lntr-o alergare de viteză. „Necon- 
formistt;l“ de scum se numește 
Ben Vaughan, dar proba de 200 
m care l-a adus tltli de cam
pion a fost lipsită de prezența 
Iul John Carlos, celebrul sprinter 
de culoare, care de la Olimpiada 
din Mexic nu mal pierduse nici 
o cursă de 200 m.

1. Unele succese repurtat, de 
echipa Cehoslovaciei înaintea C.M. 
au dus la o supraestimare a for
țelor, la înfumurarea jucători
lor, la o subevaluare a adversari
lor de la Guadalajara. Victoria 
netă repurtată în meciul de ba
raj cu Ungaria a constituit prin
cipalul motiv al apariției unui în
treg lanț de lipsuri care aveau 
să se vadă mal tirziu. Apoi, prin 
prisma rezultatelor, in meciul 
amical cu Austria (4—1), s-a con
siderat că formația Cehoslova
ciei va putea învinge și Brazi
lia l (Echipa Austriei realizase 
două scoruri strînse cu Brazilia, 
la Rlo de Janeiro). Apoi, fără a 
lua în considerare faptul că în 
1966 echipa României a barat 
drumul spre calificare formației 
cehoslovace, antrenorul șl jucă
torii au mizat pe o victorie fa
cilă In fața echipei tricolore, la 
Guadalajara !... tn fine, cu aces
te 4 puncte (cucerite... pe hîrtie) 
se considera ca șt sigură cali
ficarea fotbaliștilor cehoslovaci in 
sferturile de finală I Cit de gre
șite au fost aceste calcule. s-a 
văzut tn Mexic.

2. Marko a selecționat tn lot o 
serie de jucători teșiți din formă 
sau insuficient pregătiți. Este ca
zul lui Horvath, nerestabilit după 
traumatismul suferit la genunchi 
șl a „belgianului" Kvasnak venit 
tn lot cu o foarte slabă pregă
tire fizică, tn general, jucătorii 
s-au resimțit in urma meciurilor 
de campionat (cile două etape 
pe săptdmtnă), tar perioada de a- 
comodare în Mexic a fost folo
sită drept odihnă, tn locul unor 
antrenamente și meciuri de „în
călzire".

3. tn cadrul lotului s-au mani
festat o scrie de aspecte negative

care au dezbinat jucătorii și au 
avut repercusiuni dăunătoare a- 
supra spiritului colectiv, element 
atît de prețios în obținerea per
formanței. Una din cauzele dez
binării a fost determinată și de 
unele avantaje materiale accep
tate de cițiva jucători, care au 
consimțit să poarte echipamen
tul firmei Puma în locul celui o- 
ferit de Adidas !

Acestea ar fi principalele acu
zații post-mexicane. Dar la a- 
cestea se mai adaugă cîteva care 
persistă de mai mulți ani în rîn- 
dul cluburilor cehoslovace. Voi 
aminti numai puține dintre ele, 
deși sînt convins că la apropia
ta analiză a activității fotbalisti
ce pe care o va face federația 
de specialitate, vor mai apare 
și alte lipsuri.

De pildă, dacă pentru unele 
motive de indisciplină un jucător 
este sancționat de un club, ime
diat ce vine perioada transferă
rilor, alte cluburi îi oferă găz
duire, asigurîndu-i și avantaje 
materiale I Prin urmare se face 
simțită lipsa unei unități de ve
deri în privința remunerării ju
cătorilor.

Pe de altă parte, dreptul de a 
recuza arbitrii delegați de fede
rație este profund dăunător: Con
form unei greșite dispoziții, orice 
echipă gazdă poate recuza ar
bitrii desemnați să conducă 
jocul. Firește, în asemenea ca
zuri, „cavalerii fluierului* devin 
arbitri de casă al formațiilor 
gazdă 1

în fine, este dăunătoare șl in
dulgența arătată față de unele 
vedete. Viața și atitudinea ne
sportivă, pe teren sau în afara 
lui, este trecută cu vederea, cind 
cei în culpă marchează două 
goluri tn meciul respectiv. A- 
tunci, el va fi cu siguranță ier
tat !

Jan SOKOL

După retragerea lut Ottoz, 
locul rămas vacant în supre
mația „hurdlerilor" europeni 
va fi ocupat, se pare, de fran
cezul Guy Drut. La Ziirich, 
in cadrul semifinalelor „Cupei 
Europei", el s-a apropiat la 
0,1 sec de recordul mondial al 
probei, alergind 13,3.

CONCURS DE SCHI 

ÎN AUSTRALIA
MELBOURNE 5 (Agcrpres). — 

In Australia, unde acum este 
iarnă, sezonul de schi este în 
plină desfășurare. Proba de sla
lom uriaș din cadrul concursului 
„Threadbo Cup“ a fost cîștigată 
de sportivul vest-german Max 
Rieger, care în cele două manșe 
a totalizat timpul de 167,21. Pe 
locul secund s-a clasat compa
triotul său Christian Neureuther 
167,26, iar locul trei a fost ocupat 
de americanul Eric Poulsen 167.79. 
Schiorul francez Jean Pierre Au- 
gert s-a situat pe locul 9 cu 111 s.Fraga, august

Miltimele știri-ultimele rezultate-ultimele știri-
Tn campionatele europene de tenis de masă 

ale juniorilor

Echipele României au
TEESSIDE, 5 (prin telefon). In 

ultimele meciuri din cadrul gru
pelor mici ale campionatelor eu
ropene de tenis de masă ale ju
niorilor, echipele României au ob
ținut alte două victorii : la băieți 
cu Anglia 5—4 (Nicolae-Taylor 
0—2, Ovanez-Horsham o—2, Teodor- 
Fletcher 2—0, Ovanez-Taylor 0—2, 
Nlcolae-Fletcher 2—1, Teodor- 
Horsham 2—0, ovanez-Fletcher 
2—0, Teodor-Taylor 1—2, Ntcolae- 
Horsham, 2—1), iar la fete cu 
Suedia 3—2 (Spiridon-Hellman 
0—2. Ille-Andersson 2—1. Spiri
don, Ilie-Andersson, Hellman 
2—1, Spiridon-Andersson o—2, Ille- 
Hellman 2—0). Prin aceste me
ciuri ctștigate, reprezentativele 
tării noastre s-au clasat In gru
pele semifinale, a căror compo
nență este următoarea : băieți, 
er. A : Cehoslovacia, U.R.S.S.. 
R. F. a Germaniei, România, gr. 
B : Ungaria. Suedia, Anglia, Fran
ța : fete, gr. A : U.R.S.S., R. F. 
a Germaniei, Ungaria, gr. B : 
Cehoslovacia, Anglia, România.

Iată șl primele rezultate din 
aceste grupe. Masculin : Ceho- 
slovacla-Românla 5—4 (Posplech- 
Ovanez 0—2, Orlowskl-Nlcolae 
2—1, Ovcarlk-Teodor 1—2. Orlow- 
ski-Ovanez 2—0, Posplech-Teodor
1— 2, Ovcarik-Nlcolae 1—2, Orlow- 
skl-Teodor 2—0. Ovcarlk-Ovanez
2— 0, Posplech-Nleolae 2—1),
U.R.S.S.-România 5—4 (Llndmea- 
Teodor 2—0, Rodelis-Ovanez 0—2, 
Erenttuk-Nlcolae 0—2, Llndmea- 
Ovanez 2—0, Erentluk-Teodor 2—1, 
Rodells-Nlcolae 1—2, Erentluk-

comportări meritorii
Ovanez 2—0, Ltndmea-Nlcolae 0—2, 
Rodelis-Teodor 2—1). Feminin : 
Cehoslovacla-România 3—0 (Ket- 
tnerova-IUe 2—0, Vostova-Splri- 
don 2—0, Vostova. Kettnerova- 
Ilie, Spiridon 2—0).

Sportivii români au avut pînă 
acum o comportare meritorie. Pe 
lingă victoriile cucerite și 
cele două Infringed lâ limită, slnt 
de reținut evoluțiile tinerel Lfdia 
Die (n-a Împlinit, Încă 15 ani), 
învingătoare asupra celei de a 
doua favorite a campionatelor, 
suedeza Lena Andersson. De a- 
semenea, ca și jocul Iul Nicol ae 
Stellan. neînvins în partida cu 
selecționata U.R.S.S.

Joi, echipele României susțin 
meciurile cu R. F. a Germaniei 
(masculin) șl Anglia (feminin).

Tenismanii români 
învingători la Sofia

Ieri au început la Sofia în
trecerile campionatului euro
pean de tenis rezervat ama
torilor. Iată și primele rezul
tate ale sportivilor români j 
Mărmureanu—Braseur (Lu
xemburg) 6—1, 6—4; Dron— 
Kruz (Cehoslovacia) 6—4,
6— 1; Judit Dibar — Raciko-
va (Bulgaria) 6—3, 2—6,
7— 5.

★
Finala inter-zonală a „Cu

pei Davis“, care va opune 
echipele R.F. a Germaniei și 
Spaniei, se va desfășura la 
Dusseldorf în zilele de 14, 15 
și 16 august.

GUNNAR LARSS0N-4:42,9 LA 400 M MIXT!
Suedezul Gunnar Larsson 

a fost vedeta concursului In
ternațional de natație des
fășurat la Los Angeles. Lars
son a cîștigat de o manieră 
impresionantă cursa de 400 m 
mixt în fața celor mai buni 
specialiști din S.U.A., fiind 
cronometrat în 4:42,9 (nou re
cord suedez), la numai 0,4 s

MiKE WfNDfN Â SPUS ADIO PISCIMI DE CONCURS
Mike Wenden, celebrul înotător australian, dublu campion 

olimpic la Ciudad de Mexico, a anunțat că se retrage din 
activitatea competițională. în ultima sa evoluție (Jocurile 
Commonwealth-ului, de la Edinburg) Wenden a contribuit în 
mare măsură, alături de compatrioții săi Rogers, Devenish ți 
White, la stabilirea noului record mondial (7:50,8) în ștafeta 
de 4x200 m liber.

de recordul continentului, de
ținut de vest-germanul Hans 
Passnacht

Rapid la a doua victt ?
In R. F a Gnr
Echipa <1< r<xb„ i

București ■ susținui as< <u , 
al doilea meri din cadru) 
turneului ce-l întreprinde in 
R.F. a Germaniei. Jucind la 
Bielefeld, cu echipa locală 
Arminia (proaspăt promovată 
în prima ligă a campionatu
lui vest-german), fotbaliștii 
bucureșteni au obținut vic
toria cu 1—0 (1—0) prin golul 
marcat de Dinu în min, 5

40368


