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MANIFESTAȚII SPORTIVE

CONSACRATE

MARII 

SĂRBĂTORI

In efervescența creatoare pe care sărbătorirea Zilei de 23 Au
gust o marchează în rîndul poporului nostru, o notă distinctă 
aduce și activitatea sportivă de pe întregul cuprins al țării. 
Din multitudinea eforturilor pe care sportivii le depun la locu
rile lor de muncă și pe terenurile de sport, din preocupările 
organelor sportive de a cinsti prin manifestații festive marele 
eveniment, consemnăm în rîndurile ce urmează cîteva imagini 
semnificative.

Dolj: ÎNTRECERI DE ATLETISM, VOLEI, FOTBAL? 
TRiNTA, HANDBAL, CICLISM

In cinstea zilei de 23 August, 
C.J.E.F.S. Dolj a stabilit un vast 
program competițional. Se de
tașează în mod deosebit com
petiția „TURUL CICLIST AL JU
DEȚULUI DOLJ“ AL CĂRUI 
START FESTIV VA AVEA LOC 
IN ZIUA DE 13 AUGUST din 
Piața Al. I. Cuza din Craiova. 
Turu] măsoară o lungime de 340 
km, împărțit în 3 etape, iar ca
ravana cicliștilor va străbate ora
șele Filiași, Băilești, Calafat și 
Segarcea, numeroase comune de 
pe malul Dunării. Sosirea va a- 
vea loc în ziua de 16 august în 
centrul orașului Craiova. Po lin
gă cicliștii asociației cratovene 
Rovine au fost invitați să partici
pe și sportivi din echipele Dru- 
beta Tr. Severin, C.I.L. Tg. Jiu, 
Alumina Slatina, Voința Brăila, 
Voința Timișoara și Școala spor
tivă București,

IN ZILELE DE 15 ȘI 16 AU
GUST SE VA DESFĂȘURĂ LA 
CRAIOVA FAZA JUDEȚEANĂ A 
„CUPEI TINERETULUI DE LA 
SATE“ LA CICLISM, ATLETISM 
ȘI TRiNTA, pentru ca IN ZILE
LE MARII SĂRBĂTORI, 23 și 
24 AUGUST, în cadrul aceleiași 
competiții să-și dispute finalele 
HANDBĂLIȘTII, FOTBALIȘTII ȘI 
VOLEIBALIȘTII care s-au clasat 
pe primele locuri în întrecerea 
ce a avut loc recent, în cele 
10 centre comunale.

Mai consemnăm din agenda 
sportivă dedicată acestui august 
festiv Festivalul tineretului din 
județul Dolj, care va avea loc 
la 9 august în pădurea Breasta 
și unde pe lingă demonstrațiile 
de lupte, box, judo, trîntă și scri
mă, vor fi prezente dansul, cin- 
tecul și jocul.

ST. GURGUI—coresp.

BRAȘOV: „CUPA 23 AUGUST" LA CICLISM
In organizarea a- 

speiației sportive 
brașovene Dezrobi
rea se va desfășu
ra o competiție cl- 
clistă de amploare 
dedicată aniversării 
zilei de 23 August. 
Toți cicliștii frun
tași al țării, tineri 
și seniori, inclusiv 
membrii loturilor 
republicane, se vor 
întrece in cadrul 
..Cupei 23 August". 
Traseul, măsurind 
aproximativ 350 de 
kilometri, va fi 
împărțit în trei e- 
tape. psțfel; etapa I 
la 12 august pe

ruta Brașov — 
Rîșnov — Pî- 
rîul Rece — Pre
deal — Cioplea — 
Poiana Brașov (ple
carea se va da de 
la km 130 pe șo
seaua spre Cîmpu- 
lung); etapa a Il-a, 
13 august: Brașov— 
Fundata — Brașov— 
Poiana Brașov
(plecarea de la a- 
celași punct); etapa 
a IH-a. 14 august: 
Brașov — Rupea — 
Brașov, cu plecarea 
si sosirea pe noua 
variantă de șosea 
Brașov — Sighișoa
ra.

Evenimentul este

așteptat cu vădit 
Interes de cicliștii 
noștri fruntași care 
vor să cinstească 
ziua de 23 August 
prin performanțe, 
eonfirmînd, totoda
tă. evoluția ascen
dentă din acest an. 
„Cupa 23 August' 
va constitui șl o u- 
tilă verificare a 
potențialului celor 
care, între 18 șl 21 
august, vor fi pre- 
zențl la competiția 
internațională do
tată cu „Cupa Vo
ința".

CAROL GRUIA 
corespondent

MECIUL DE ATLETISM ROMÂNIA—S. U. A.

ATLETELE NOASTRE N-AU PUTUT PĂSTRĂ
AVANTAJUL PRIMEI ZILE: 65-68 ÎN FINAL

SULIȚA A DECIS REZULTATUL ÎN FAVOAREA OASPETELOR
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, Iată că cele 16 puncte cu 
care atletele reprezentativei 
române au condus după pri_ 
ma zi s-au dovedit, în cele 
din urmă, un avans recupe
rabil chiar în pofida faptului 
că ele au evoluat mulțumitor 
(la toate probele de ieri pes
te plafonul valoric atins du
minică în „Cupa Europe?1 !) 
Echipa S.U.A. a egalat și, în 
final, a învins cu 68—65. Ame
ricancele 
un 
forță 
toate probele de 
Surpriza a venit

au 
adevărat 

dominind
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Serviciul rrci rculafiei"...
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Turneul internațional de tenis din Capitală

ÎNTRECERI vie disputate
al

pe 
do- 
că 

dar

Meciurile care au loc pe terenu
rile Centrului da antrenament nr. 
2, stîrnese interesul crescînd 
spectatorilor, cît privește 
concurenți, cei care au dat 
vadă că sînt bine pregătiți; 
stăpînesc tehnica loviturilor,
mal ales cel care au adoptat, de 
la primele schimburi de mingi, 
tactica ofensivei — au avut, în 
marea lor majoritate, cîștig de 
cauză (I. Sântei, C. Dumitrescu, 
V. Marcu, C. Popovici, Gh. Boa- 
ghe, Valeria Balaj șl Ecaterlna

ION SÂNTEI 
favoritul nr. 1 al întrecerilor

Foto : T. MACARSCHI
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^CÎMPULUNG' 
împulung a adăugat în ultimii I 
ani recunoscutelor sale tradiții 
istorice, culturale sau sociale 
și pe aceea sportivă, cu pre
cădere atletică. Fenomenul nu 
este un caz de excepție ci se

înscrie în contextul acțiunii vaste, ener
gice și încununate de roade pe care 
partidul a întreprins-o consecvent spre 
a trezi la viață multilateral localități 
condamnate să ducă timp de decenii 
o existență de hibernare, supranumită 
filistin-patriarhală. A trăi trepidant, în
seamnă a trăi într-adevăr. Și, de bună 
seamă, sportul, acest corolar indispen
sabil al vieții cotidiene, a dat la o par
te bălăriile nepăsării de odinioară. De 
pildă, astăzi, la Cîmpulung —- atletismul 
se scrie cu A mare. Sprijinul dat de 
partid și de sfat a fost valorificat prin- 
tr-o contribuție activă a organelor lo
cale, la care s-au adăugat pasiunea și 
competența unor specialiști. Astfel, a- 
ceastă localitate a devenit unul dintre 
bastioanele înaintate ale atletismului ro
mânesc. La Cîmpulung ființează, cu bune 
rezultate, un liceu sportiv în care spe-I cialitctea nr. 1 este atletismul, tot aici
a fost construit primul stadion dințară, ■ 
amenajat în exclusivitate pentru pracți- I 
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Rivalitatea sportivă s-a încheiat la linia de sosire...
aruncarea suliței pe care 
sportivele de peste Ocean au 
<cîștigat-o clar, clasîndu-se, 
cu ultimele lor încercări, pe 
primele două locuri. Surpriza 
își .pierde poate din caracter 
dacă avem în vedere 
vingătoarea, Barbara 
drich este, de fapt, 
cea aruncătoare din
avînd din 1967 un record de 
60.55 m iar colega sa deține, 
de asemenea, o performanță 
superioară celor ale fetelor 
noastre. Deoarece în acest 
sezon cele două sulițașe a- 
mericance nu obținuseră însă 
cifre la nivelul celor din

~ anii trecuti, am fost totuși 
tentati să credem că victo
ria avea să revină atletelor 
noastre, mai sigure parcă în 
primele lor aruncări.

Clou-ul întrecerii l-a consti
tuit cursa de 100 m garduri, 
foarte echilibrată, și în ca-

că în- 
Frie- 

a cin- 
lume,

> 16? '66'.’:
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Foto : A. NEAGU

„CUPA PRIETENIEIJOCURILE BALCANICE
Șl CAMPIONATELE EUROPENE OE JUNIORI
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realizat joi 
tur de 

autoritar 
alergări, 

însă de la

fotbalistice

......
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O. Hasan (Turcia)

Roșianu. precum și oaspeții J. 
Feher, P. Kleln și Al. Billent).

Iată cîteva rezultate înregistrate, 
turul i : Al. Bulent (Turcia) — 
I. Geantă 6—3. 6—2 ; J. Feher (Un
garia) — N. Costinescu 6—2, 6—3, 
M. Rusu
6—2, 6—0 ; turul al II-lea : I. San- 
teiu — C. HIrju 7—5, 6—S ; Z.
Nemeth — Al. Billent 6—1, 6—2 ; 
j. Feher — Al. Silto 6—2, 6—3, C. 
Dumitrescu — D. Mocanu 6—2, 
6—4, p. Klein (Ungaria) — I. Ke- 
rekeș 6—4, io—8, Gh. Boaghe — 
M. Rusu 2—6, 6—4, (ab.). C. Po
povici — N. Taloș 6—2, 6—1, V. 
Marcu — L. Boldor 6—2, 6—3. Ieri 
s-au disputat șl primele îmîlniri 
de dublu bărbați : Bulent, Ha
san — Geantă, Pîrlea 6—4, 6—2 ; 
Hărădău, Viziru — Hîrju. Mirea 
6—2, 6—3. Rezultate la fete : Lu
cia. Tănăsescu — Semra Altinkaya 
(Turcia) 6—0, 6—0, Ecaterina Ro- 
șianu — Mihaela Nossa 6—0, 6—1, 
Elena Trifu — Serap Anter (Tur
cia) 6—1, 6—2, Valeria Balaj — 
Vera Rado 6—1, 6—1. In turul al 
doilea, Ecaterina Roșianu a dis
pus de Elena Trifu cu 6—2, 6—0. 
întrecerile continuă astăzi, de la 
ora 9 și de la ora 16.

fatiî-i pe cei doi salariați 
al mult solicitatului serviciu 
de competiții și legitimări, din 
F.R. Fotbal, Maria Negoiță și 
Petre Olaru, asistați de co
laboratorii lor voluntari. ar
bitrul Gheorghe Popovici și un 
fost coleg de fluier al aces
tuia, Ion Piscarac, la sfirșitul 
unei perioade — a transferă
rilor — în care n-au avut o 
clipă de răgaz. Dar sînt o- 
bișnuiți. Ca iubitori ai fot
balului, ei știu că transferă
rile nu reprezintă numai po
sibilitatea de „circulație’’ a u- 
nor jucători mereu nemulțu
miți, ci și un schimb de... 
locuri, uneori cu efecte po
zitive, dar întotdeauna urmă
rit cu interes de spectatorii a- 
matori de noutăți pe frontul 
fotbalului.

Săritori
de la trambulină

concurează
la Budapesta

Săritorii de. la trambuli
nă Sorana Prclipceanu, E- 
caterina Dumitriu și Du
mitru Popoaie au plecat, 
ieri, la Budapesta pentru 
a participa, sîmbătă și du
minică, Ia un concurs in
ternational.

V. MIHAIL

(Continuare în pag. a 4-a)

PE AGENDA
Luoa august coincide cu 

o bogata agendă compe- 
tițională pentru luptătorii 
noștri. In programul lor 
figurează importante în
treceri internaționale : 14— 
16 august, la Tata (Unga
ria) „Cupa Prieteniei" ; 18— 
23 august, la Huskvarna 
(Suedia), campionatele eu
ropene de juniori ; 21—23 
august, la Burgas (Bul
garia), Jocurile balcanice.

Colegiul antrenorilor al 
F.R.L. a stabilit ieri, la 
Snagov, loturile de „libe
re" din care vor fi selec
ționate echipele noastre 
pentru aceste reuniuni.

JUNIORI : 43 kg — -
Arapu (Rapid Buc.) ; 
kg — Gh. Dobrănel 
roșu Brașov), 60 kg 
A. Sulea (Comerțul 
Mureș), 70 kg — M. Pîrcă- 
labu (Progresul Buc.), 75

I.
56 

(St.

Tg.

I
I

(Rapid 
Stoian 
kg —

Ga-

kg — St. Popescu 
Buc,), 87 kg — T. 1 
(Energia Buc.).. +87 
V. Enache (Dunărea 
lăți).

„CUPA PRIETENIEI" și 
BALCANIADA : 48 kg — 
candidatul n-a fost încă 
stabilit, 52 kg — E. Bratu 
(Nicolina Iași) șl Gh. Ere- 
mta (Dinamo București), 
57 kg — El. Moț (Steaua 
Buc.), 62 kg — P. Androne 
(St. roșu Brașov), 68 kg 
— E. Cristian (Dinamo 
Buc.), 74 kg — 1. Du
mitru (Steaua Buc.) și C. 
Ardeleanu (A.S.M.T. Lu
goj), 82 kg — V. Țigănuș 
(Nicolina Iași), 30 kg — 
St. Enache șl N. Marcov 
(ambii Steaua), 100 kg — 
E. Panait (Steaua), +100 
kg — L. Simon (Mureșul 
Tg. Mureș).
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carea acestui sport al sporturilor. Din 
acest oraș s-au ridicat o serie de_ per
formere recunoscute ca Maria Diți-Dia- 
conescu. Olimpia Cataramă și încă 
multe alte elemente de bază ale lotu
rilor republicane de atletism.

Avîndu-se în vedere aceste fapte, cît 
și climatul extrem de favorabil creat 
atletismului, Cîmpulungul a fost ales ca 
gazdă a celui mai mare concurs atletic 
de juniori organizat vreodată în țara 
noastră. Este vorba de competiția 
„Prietenia" care, începînd de astăzî, 
reunește la startul diferitelor probe 
speranțele atletismului din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, 
Polonia, Uniunea Sovietică, Ungaria și 
România, juniori și junioare care acum 
bat cu insistență la porțile consacrării, 
dar mîine, cu siguranță, se vor număra 
printre candidafii la lupta pentru_ me
dalii la cea de a XXI-a Olimpiadă, la 
atîtea alte mari competiții 
mului internațional.

De fapt mai mulți dintre 
iau startul la această .ediție 
lui „Prietenia" sînt juniori 
dar... seniori ca performanță. Este do
vada cea mai bună. a creșterii impe
tuoase a atletismului în aceste țări, 
rezultatul atentelor preocupări pentru 
depistarea și formarea ca performeri 
a tinerelor talente.

Concursul de ia Cîmpulung, cu aproa
pe 503 de participanți, oferă un minu
nat prilej nu numai de întrecere di
rectă pe planul valorilor, ci și de schimb 
de experiență, de cunoaștere mai bună, 
de întărire a legăturilor de prietenie 
dintre reprezentanții tinerei generații de 
sportivi. Totodată, oaspeții noștri au 
posibilitatea să vadă și să cunoască 
îndeaproape realitățile noi ale vieții 
poporului român.

Sîntem convinși de succesul deplin al 
întrecerilor care încep astăzi în Cîm
pulung I

ale atletis-

tinerii care 
a concursu- 

ca vîrstă

Romeo VILARA

j

MARELE FESTIVAL ATLETIC DE LA CÎMPULUNG MUSCEL

CONCURSUL
> La marele concurs a- 
tletic — „Prietenia" de Ia 
Cîmpulung, listele de par
ticipanți cuprind nume 
cu totul și cu totul sur
prinzătoare prin valoarea 
performantelor care le 
însoțesc. Despre echipa 
Cubei s-a scris în ziarul 
nostru de miercuri, as
tăzi ne vom ocupa, pe 
scurt, de celelalte echipe.

După cum este știut, în
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„PRIETENIA"
Valori prestigioase printre cei

ultimii ani, pe plan euro
pean, atît la seniori dar mai 
ales la juniori, atleții din 
R.D.G, domină cu autoritate. 
Și la Cîmpulung aceștia vor 
fi cei care probabil vor 
culege, majoritatea victori
ilor individuale (nu există 
clasamente pe echipe). Anul 
trecut, spre exemplu, la 
concursul similar de la So
lia atleții din R.D.G. au 
cucerit 75 la suă din tota
lul titlurilor!... La cîteva

aproape 5 00 de concurenți
probe acești băieți de 17 ani 
sînt mai buni ca seniorii 
multor țări. Iată valorile 
cele mai reprezentative ale 
echipei, de peste 60 atleți, 
din R.D.G. c băieți: 100 și 
200 m. — Hans Joachim 
Zenk 10,3 și 21,0; 800 m — 
Hans Henning Ohlert 
1:48,8; 10 km marș — Lutz 
Lipowski 43:58,2 și KarI 
Heinz Stadtmiiller 44:43,4 ; 
suliță — Uwe Mattick 68,57 ; 
ciocan Heinz Mailer

60,42 ; decatlon — Dieter 
Kriiger 7 053 puncte j prăji
nă — Jorg Bottehen 4,90 ; 
lungime — Wolfran Lauters- 
bach 7,61; triplusalt — Nor
bert Gaulke 15,72 ; 4x100 m. 
— 40,8; 4x400 m — 3:11,7; 
fete : 100 m — Monika Me
yer 11,7; 800m — Lore Lan
ghammer 2:07,0; înălțime

Renate Gohre 1,74; sull-

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET „CUPA FEDERAȚIEI

Junioarele noastre învinse la limită de Ungaria
dus în teren cele mai bune 
jucătoare care au reușit, 
treptat, să recupereze handi
capul, . datorită, îndeosebi, 
plusului de . talie și acțiuni
lor deosebit de eficace între
prinse de Csiraky. Junioare^ 
le noastre au făcut față însă 
cu mult curaj adversarelor 
și au pierdut numai din cau
za unei greșeli personale 
comisă în ultima secundă de 
către Balai (a vrut să smul-

Ieri, în ziua a doua a tur
neului internațional de bas
chet feminin dotat cu „Cupa 
Federației”, reprezentativa
de junioare a României, par
ticipantă la competiție în 
afară de concurs, a fost la 
un pas de a produce o mare 
surpriză. Profitînd de slăbi
ciunile ' rezervelor echipei 
Ungariei, care au fost utili
zate în exclusivitate în pri
ma repriză a meciului, tine
rele noastre sportive au do
minat net și au condus la 
încheierea celor
nute cu un avans de 13 punc
te. La reluare,
formației maghiare a intro-

20 de mi-

antrenorul

PROBELE OLIMPICE—„CAPETE DE AFIȘ" LA C.M. DE CAIAC CANOE
• Perspectivele echipei noastre pot fi majorate

Pentru spectatori (și tele
spectatori), 
diată de " 
prezentat 
si, poate, exclus

•frumoasă cursă 
semnarea 
in aceșt sport al caiacului și 
canoei care începe, dezvă- 
luindu-șl tot mai mult far
mecul, să ciștige „teren" pe 
toate continentele.

Îrî lumea specialiștilor finalele 
celei de a VHI-a ediții a C.M. 
de la Copenhaga au fost, însă, 
considerate și un important, de
cisiv chiar, criteriu de apre-

competiția mon
ta Bagsvaerd, a re- 
tnalnte de toate — 
exclusiv — o foarte 
___ J pentru de- 
campionilor lumii

ciere a perspectivelor diferitelor 
echipe sau echipaje pentru Jocu
rile Olimpice de la Miinclien. Se 
știe că In programul J.O. figu-

șl severi selecție pentru cursele 
de 1000 m (băieți) șl 500 m (fete). 
Particularitățile sistemului com
petițional din sportul caiacului

ÎNSEMNĂRI DIN COPENHAGA

rează numai 7 din cele 10 probe 
care s-au disputat la campiona
tele mondiale, că din . această 
cauză întrecerile olimpice eli
mină prezența fondlștllOT șf o- 
bttgă la o extrem de judicioasă

șl canoei reclamă de aceea mă
suri și rezolvări încadrate în cel 
mai favorabil timp. Acum este. 
după opinia noastră. ORA CEA 
MAI POTRIVITĂ PENTRU A 
SCHIȚA PERSPECTIVELE O-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a t-a)

D, STANCULESCU 
Ad. VASILIU

LIMPICE ALE ECHIPEI NOA
STRE, PORNINDU-SE DE LA 
ANALIZA COMPLEXA A CURSE
LOR CARE AU FOST CAPETELE 
DE AFIȘ ALE ÎNTRECERILOR 
MONDIALE.

Așadar, după aprecierea de 
ansamblu a evoluției echip»! 
noastre — cîteva puncte de ve
dere privind situația existentă

(Continuare în pag. a

Cornelia Taflan pătrunde pe lingă o jucătoare a echipei Un
gariei. (Fază din meciul România — Ungaria cîștigat de 

sportivele noastre).
Foto ; N. DRAGOȘ ■(Continuare în pag. t 2 a)
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0 problemă vastă ‘ADIORUL
cu aspecte

IN DEZBATERE — PROGRAMA 
DE EDUCAȚIE FIZICA ȘCO
LARA

sportul Nr. 986 (6420)

diferite
că 

cea 
pre

darea exercițiului fizic este a- 
tractivitatea. Dacă elevul nu 
lucrează cu plăcere, nu vom 
putea realiza ceea ce dorim. 
E| își va influența negativ pă
rinții, care îi vor procura scu
tiri medicale. Există destule 
exemple de acest fel.

Educația fizică în școală nu 
trebuie să urmărească . învăța
rea strictă a unor mișcări care 
să asigure trecerea normelor 
pentru obținerea de note. Ea 
trebuie să-l cucerească pe e- 
lev definitiv, formîndu-i o a- 
numilă etică pentru viață.

Programele actuale impun 
gimnastica și atletismul ca 
sporturi de bază. De ce miș
carea corpului sau alergarea, 
săritura sau aruncarea se cre
de că sînt specifice numai a- 
cestor discipline ? Este ca și 
cum litera, cuvînlul sau fraza, 
ar fi numai apanajul litera
turii, pentru istorie, geografie 
etc. întrebuințîndu-se alte mij
loace de exprimare corectă !?!

Există un fond comun al 
mișcării pentru toate discipli
nele pe care elevul le poate 
învăța mai ușor și mai repede, 
prin mijloace și metode care 
îl interesează și îl atrag. Acest 
fond comun de mișcări, copi
lul poate să-l invele ca pe 
un abecedar în școală. Specia
lizarea ulterioară într-o anu
mită ramură sportivă se va 
face apoi, mai ușor, mai re
pede și mai corect, Pentru a- 
ceasta, profesorul de educa
ție fizică are libertatea de a 
se orienla personal asupra a 
ceea ce poale să facă, ținînd 
seama de condițiile materiale, 
de înclinațiile elevilor, de spe
cificul șl tradiția regiunii, de 
pregătirea lui profesională. 
Sînt convins că lucrîndu-se ast
fel, numărul celor care ocolesc 
orele de sport va scădea pînă 
la dispariție. Nu exagerez : 
lucrînd astfel nu am avut 
niciodată scutiți, A existat o 
situație cînd pe un elev 
rămăsese cu o lipsă de coor
donare a )■
unei paraijzii infantile) l-am 
putut încadra în program. Dra
gostea cu care își privea co
legii cum lucrează la lecțiile 
de sport mi-a dat ideea de a 
iniția în școală un campionat 
de luptă în brațe, „Kanderstek" 
cum I se spune. L-am făcut 
fericit pe elev că a ocupat lo
cul trei pe clasă, fiindcă astfel 
se afla și el alături de ceilalți. 
Am rezolvat și programul u- 
nei școli fără sală și curte, pe 
timpul iernii. Să ny ignorăm 
Situația că în prezent în ma
joritatea școlilor condițiile 
materiale sînț insuficiente, iar 
modalitățile de desfășurare a 
orelor de educație fizică se 
bazează mai mult pe inventi
vitatea și pasiunea profesoru
lui.

Destul de tîrziu, preocuparea 
pentru găsirea unor forme op
time pentru predarea educației 
fizice la copii ia forme con
crete. Conferința organizată 
de Centrul de cercetări știin
țifice și Școala sportivă expe
rimentală Viitorul a arătat că 
sîntem destul de în urmă, ca 
orientare, față de sportul de 
performanță, unde concepția 
de pregătire a cadrelor este 
recunoscută pe plan mondial 
și confirmată prin rezultatele 
obținute.

Să nu greșim făcînd 
transfer de experiență de la 
o categorie la alta cu o re
ducere de nu știu cît la sută. 
Dacă pentru marea perfor
manță sînt valabile 
mijloace și metode, la copii 
poate acestea nu se potrivesc. 
Dacă performerii sînt ghidați 
de conștiință și interese, la 
copii domină plăcerea și di
versitatea.

Pentru a nu porni pe un 
drum greșit — din care să ne 
întoarcem peste ani ca să 
căutăm altul — consider că 
inițiativa luată de ziarul 
„SPORTUL" de a invita la 
dezbateri pe specialiști este 
salutară. Să nu ne pripim ; 
problema educației fizice în 
școală este vastă și cu as
pecte diferite. Să căutăm să o 
punem Tnir-o formă adecvată 
bazîndu-ne pe experiența ace
lora care lucrează de mulți 
ani în acest domeniu. Expe
riență există, dar trebuie — 
doar — puțin curaj în expri
mare.
prof. D. POPESCU-COLIBAȘI 
Liceul nr. 2 cu program de 

educație fizică — Brașov

Practica mi-a arâlat 
prima condiție (și 
mai importantă) în

picioarelor (în 
iizii infantile)

care

un

anumite

TOTUL PENTRU RELANSAREA
SCHIMBULUI DE MÎINE

AL MUȘCHETARILOR ROMANI

„FRASIN 1970
MAI ȘTEARSĂ PRE-■ CM. MINSK, 197S : CEA

ZENTA ROMÂNEASCĂ 8 ESTE POSIBILA PAR
TICIPAREA LA C.M. DE LA CHICAGO? H UN 
PRIM ESALON IN ATENTIA ANTRENORILOR 
COORDONATORI 8 CADET» ALATURI CZ■ CADET» ALATURI 

SENIORI
DE

0 CONVINGĂTOARE PLEDOARIE

PENTRU FOTBALUL ȘCOLAR
Interlocutor — prof. Marinei OANCEA, reprezentantul

Ministerului Învățămîntului
La Frasin, în județul Suceava, într-o ambianță specific 

estivală, finalistele campionatului național de fotbal al școli
lor generale și-au dat întîlnire pentru a desemna pe cea mai 
valoroasă dintre ele. Martor ocular la acest eveniment spor
tiv, prof. Marinei Oancea, reprezentantul Ministerului Învă
țămîntului, a ținut să ne facă unele precizări în legătură cu 
desfășurarea întrecerilor, cu caracteristicile ei, punctînd insă 
și alte aspecte menite să contribuie la promovarea, tot mai 
mult, a fotbalului în rîndul elevilor din școlile generale.

O primă observație a Inter
locutorului nostru s-a referit 
la localitatea care a găzduit 
întrecerea :

— Consider Frasinul, mai 
ales in condițiile vacanței 
de vară a anului 1970, o așe
zare ideală pentru o competiție 
sporțivă școlărească. Organele 
județene, cele locale și-au u- 
nit eforturile pentru a asigura 
micilor sportivi cadrul orga
nizatoric necesar: un stadion 
bine amenajat, model la nive
lul construcțiilor sportive din 
mediul rural, o galerie nu
meroasă — peste 800 de copii 
aflați în diferite tabere de o- 
dihnă în localități din vecină
tatea Frasinului, premii sub
stanțiale oferite nu numai 
campionilor, ci ș; micilor fot
baliști care s-au evidențiat 
prin disciplină, pregătire fi
zică, tehnică, fruntașilor pe 
posturi etc. Intr-un cuvînt, o- 
ficialitățile din județul Sucea
va și din comuna Frasin au 
vrut — și au reușit — să o- 
noreze această frumoasă com
petiție, să-i creeze un început 
de tradiție. Poate faptul că și 
prima ediție a finalei a avut 
drept gazdă tot Frasinul i-a 
făcut pe organizatori să nu-și 
dezmintă ospitalitatea.

Cît privește valoarea în sine 
a finalei, prof, Oancea a avut 
numai cuvinte de laudă:

— Reprezentanții Școlii ge
nerale nr. 16 din București 
s-au detașat net, mai ales prin 
omogenitate, cunoștințe teh
nice și tendință de joc ofensiv 
(nici un meci nul, numai vic
torii). Asemenea atuuri iși ex
plică succesele lor, în cristali
zarea cărora elevii Marian Ma
rin și Constantin Radulescu 
au avut merite deosebite. Prof, 
file Florea s-a dovedit un ex
celent antrenor și, în aceeași 
măsură, un foarte bun peda
gog. Intr-o grupă valorică a- 
propiată campionilor s-au a- 
flat și fotbaliștii Școlii gene
rale nr, 19 din Arad și Școlii 
generale nr. 5 din Buzău. E- 
levii arădeni, cei mai... țineri 
dintre participanți promit ca în 
anul viitor să fie protagoniștii 
finalei, ținind seama, desigur, 
de faptul că lotul ng va su
feri nici o modificare substan
țială

Ca meciuri de certă calitate, 
aș aminti București — Buzău, 
Vaslui — Tg. Jiu, Buzău — 
Tg. Jiu, Arad — Buzău, cu 
aplauze la scenă deschisă pen
tru majoritatea jucătorilor. In
dividualităților remarcate în 
echipa campioană le-aș adăuga 
pe Viorel Duloiu și Ion Ion 
(Buzău), Ladislau Juhasz (A- 
rad), Gheorghe Cuharec și 
Florea Donose (Vaslui), jucă
tori cu o pregătire multilate
rală, cu mult peste vîrsta lor 
și chiar peste așteptările celor 
prezenți, antrenori și observa
tori ai federației de speciali
tate.
Interlocutorul nostru ne-a 

prezentat și un clasament sui 
generis, al jucătorilor eviden- 
țiați, avînd ca reper diferite 
atuuri :

— Elevul l.Golea — Buzău 
de pildă a ocupat locul l în 
ierarhia partarilor; Ladislau 
Juhasz — Arad s-a impus ca 
cel mai bun dintre mijlocași; 
Constantin Rădulescu — Bucu
rești a strălucit prin tehnică; 
Mihai Leac — Arad șilonLea- 
hovici — Buzău s-au dovedit 
a fi campionii eficacității. Un 
asemenea clasament a fost în-

tocmit și în cazul arbitrilor, 
locul intii fiind ocupat de Ro
man Uroș. Dar realitatea a- 
testă că toți arbitrii s-au achi
tat onorabil de misiunea lor, 
incit ml-aș îngădui să-i amin
tesc și pe ceilalți; Constantin 
Alexa, Gh. Halițchi, Radu 
Horbotă și Gh. Bondoc

In finalul discuției purtate 
prof. Oancea a ținut să releve 
interesul pe care elevii din 
școlile generale îl acordă fot
balului, sport prezent, fără 
excepție, în sfera de activitate 
a fiecărui detașament sau uni
tate de pionieri.

— Totușt, pentru succesul 
competiței care a format o- 
biectul acestui dialog, cred că 
ar fi mai util — și mai echi
tabil în același timp — ca un 
campionat al școlilor generale 
să se adreseze în exclusivi
tate elevilor din clasele V— 
VIII inclusiv și nu V—X, cum 
s-au petrecut lucrurile la a- 
ceastă ediție. De aici un deca
laj ae vîrstă între jucători, 
deoarece au fost școli care au 
prezentat echipe cu elevi din 
ultimele clase, altele dimpo
trivă. Voi opina, de aceea, ca 
la viitoarele ediții elevii din 
clasele IX și X ale școlilor 
generale să ia parte la com
petiția de fotbal rezervată li
ceelor. Nădăjduiesc că și alți 
factori de răspundere vor sus
ține un asemenea punct de ve 
de re.

Material realizat de
T. BRADEȚEANU

Campionatelor 
tineret de- ia

• Înaintea 
mondiale de 
Minsk atrăgeam atenția a- 
supra perspectivelor limita
te ce le au scrimeril noș
tri. Forma demonstrată cu 
prilejul unor ecăcursuri-tesț 
anterioare acestui eveniment 
(Sofia, Budapesta), nu lăsa 
aproape nici un dubiu asu
pra rezultatelor slabe ce le 
vor înregistra mușchetarii ro
mâni în 
examen

CSl mai important 
sportiv al anului.

a confirmat —
anticipările 

prima oară, 
ROMÂNIA

MINI AUTOMOBILIȘTII ȘI-AU
DESEMNAT CAMPIONII

RALIUL DUNĂRII

0 COMPETIȚIE

ACESTA, LA

CARE S-A RIDICAT, ANUL
NIVELUL CAMPIONATULUI

EUROPEAN
și o jserie

atmosferă de optimism, 
potrivă.

Soluțiile ?
organizarea

In primul 
unor

Dim-

Minsk-ul
din păcate — 
noastre. Pentru 
după un deceniu, 
N-A MAI AVUT UN REPRE
ZENTANT PE PODIUM. S-au 
căutat explicații, s-au adus di
ferite . motivări, 
mai puțin. 
derația de 
concluziile 
acest eșec 
considerat

obiective și 
Lucidă, fermă, fe- 
resort a tras inșii 

cele mai firești din 
(fiindcă nu putea fi 
altfel), reflectat

rină 
concursuri- 

criierii de selecție. Era impe
rios necesar 
elemente se 
de cît, cine 
în discuție 
participare a 
scrimeri la 
a C.M. a speranțelor, progra
mată în 1971 (aprilie) la Chi
cago.

In linii mari, primul con- 
curs-criteriu a fost edificator 
pentru antrenori. Tinărul flo- 
retist Dinu s-a afirmat din 
nou ca un element de nă
dejde, pus pe muncă intensă, 
perseverentă. Și alături de el, 
Hetz și Ursovici. în atenția 
antrenorilor se află, în con
tinuare, alți 5 floretiști — 
Micloș. Ber'ețchi, Hein, Pordea 
și Ruff. Fetele s-au impus 
prin Maria Lazăr și Elena 
Pricop, în timp ce favoritele, 
Eva Pc/lui și — mai ales — 
Magdalena ’ Bartoș

să se vadă pe ce 
poate conta cit 

ar urma să intre 
într-o eventuală 

tinerilor noștri 
Viitoarea ediție

Magdalena Bartos (in stingă) și Viorica Draga, două dintre 
floretistele care pot aspira la un loc pentru lotul României [a 
C. 'M. de la Chicago...
cu toată atenția și seriozita
tea 
pentru a se ieși din impas. 
Intr-o -’■•—‘-'■■-8 — ---- x
mieă de 
absolut 
spatele, ..................... ,
lotului național — nici el fă
ră probleme — nu dovedise 
calități în măsură să creeze o

la găsirea unor soluții

disciplină cu masă 
sportivi de virf este 

necesar 
rezerva.

să-ți asiguri 
Or, rezerva

CAMPIONATUL NAȚIONAL AL JUNIORILOR

SE CUNOSC PRIMELE 
SEMIFINALISTE

De la probele de simplu din 
cadrul campionatului național 

juniorilor ajunse în faza 
atenția

al 
sferturilor de finală, 
a fost îndreptată spre parti
dele de dublu băieți unde par
ticiparea este foarte 
roasă : s-au înscris 44 
rechi. Iată cîteya din 
rezultate înregistrate 
ceasță probă ; Marcu, 
(Steagul roșu Brașov) 
țeanu (Cutezătorii), 
(Steaua) 6—2, 6—2 ;
(Progresul Buc), Bădin 
mo Buc.)—Casapu

nume- 
de pe- 
primele 
in a- 
Neacșu 
— Fe- 

Soare
Nemeș 
(Dina- 

(Dinamo), 
Bello (Șc. sp. 2) 6—4, 6—4 ; 
Crișan, Vilcioiu (U.T.A.)— Vir- 
golici, Chinan (Dunărea Ga
lați) 2—G, 6-4, 6-4 ; “
năianu, (Șc. sp. 2), 
(Pol. - ■
Cluj)

La 
piu 
mele

nioare cat. 17—18 ani cele două 
„extreme" ale tabloului — Fe
licia Bucur (Steagul roșu 
Brașov) și Elena Takacs (Pro
gresul Buc.) s-au calificat în 
semifinală alături de două 
tinere dinamoviste Virginia 
Ruzici și Mariana Simipneseu. 
La junioare miei în turul II 
au avut loc cîteva partide 
foarte disputate : Mariana
Hagiu (Dinamo)—Florența Mi
hai (Dinamo) 6—3, 0—6, 6—3 1 
Rodica Precup (Electrica Ti
mișoara)—Corina Nuțiu (Să
nătatea Oradea) 5—7, 6—4,
6—4.

Despre întrecerea băieților

6-4, 
(Șc. sp.

Buc.)—Mraz, Negru 
8-2. 6—3 ;

probele feminine de 
au fast desemnate 

semifinaliste. La

Cer-
Leonte 

(Pol.
sim- 
pri- 
ju-

putem aminti că majorita
tea meciurilor din turul trei 
s-au încheiat după două seturi, 
învingătorii obținînd victorii 
clare.

I'AȚJL RADVANI
coresp. principal

ION BOBILNEANU

ÎNVINGĂTOR ÎN

INTERNATIONAL

(VOINȚA SIBIU)
PRIMUL CONCURS

DE DIRT-TRACK

Iialchin au rămas deocamdată 
în planul doi. Cu unele pro
misiuni. evoluția Vioricăi Dra
ga, Radical Onu și Anei Gâr- 
bea. La spadă, Podeanu s-a 
situat în fruntea unei verita
bile coaliții oltene 
n-au lipsit Cărămidă 
printre care s-au 
Zidaru, Gaidariuc și 
cu. Inegal, în schimb, Bunea, 
într-o companie de trăgători 
oscilanți și ei, ca Manta, Stan
ca și Nicolescu, dar care nu 
pot ieși, totuși, din sfera de 
lucru a antrenorilor coordo
natori. !n fine, bătălia foarte 
strtnsă la ‘ ‘ ,
Marin și Pop s-au prezentat 
de valori aproape egale, ta- 
lonați de Crelțaru. Busch, Mo- 
canu, Oancea Și Iliescu.

Aceștia ar fi, așadar, scri
merii din loturile de perspec
tivă — reținuți după primul 
concurs-criteriu — și care ur
mează a fi pregătiți și verifi
cați într-o serie de întreceri, 
pînă în februarie 1971.

între " . 
scrimeri vor fi verificați 
prin alte mijloace.
PRIMII 3—4 
AMINTITĂ — SE VOR PRE
GĂTI, IN COMUN. CU LO
TURILE DE SENIORI, LA 
POIANA BRAȘOV (floretiștii 
și florețistele) ȘI LA SNA- 
GOV (spadasinii și sabrerii). 
Iată o modalitate fericită de 
a spori bagajul tehnic și tac
tic al cadeților, de a le asi
gura posibilitatea 
rii sportive.

ÎN CONTINUARE 
FI PREZENȚI LA 
DE CONCURSURI 
(„Cupa 
României' 
tutui •)'—... r....... .......
mori) Șl INTERNAȚIONALE
— o parte dintre ei vor face
parte " ' ’
live ale României la Jocurile 
Balcanice de la Sofia (noiem
brie). De semnalat, în sfîrșit
— faptul că în decembrie, o 
dată cu vacanța de iarnă (ma
joritatea fiind elevi

din care 
și Isăilă, 
intercalat 
Angeles-

sabie, unde Vlad,

timp tinerii noștri 
ș»

De pildă, 
ÎN ORDINEA

maturizâ-

EI VOR 
O SERIE 
INTERNE 

speranțelor", „Cupa 
‘, finala campiona- 

național pentru juniori

din echipele reprezenta-

AL SEZONULUI

Șînt destul de 
tițiile automobiliste 
te la noi pentru ca un raliu 
internațional — contînd pen
tru campionatul european al 
conducătorilor 
porțiile unui 
sebit.

De aceea 
organizat de 
clubul austriac și A.C.R. 
nul acasta la a VlI-a ediție) 
s-a bucurat ca de 
mare interes din 
bitorilor acestui 
păcate, faptul 
cursă ș-a disputat 
zile oarecare ale 
și că marea majoritate a pro
belor speciale 
timpul nopții, 

cei mai 
iubitorii

rare compe- 
organiza-

— să ia pro- 
eveniment deo-
Raliul Dunării, 
Automobil sport 

(a.
obioei, de un 

partea iu- 
sport. Din 
că această 

în două 
săptămînii

au avut loc în 
a făcut ca nu- 
pasionați din- 
automobilismu- 

urmări intrece- 
Chiar brașovenii, care 
trecut au Impînzit dru- 
Poienii, n-au putut să 
de data aceasta in nu
mai mare ' pe serpenti- 
ultimei probe speciale 

■cauza orei matinale a 
(6). S-a pierdut, 

popu- 
care,
pro-

mai 
tre 
lui să poată 
rea. 
anul 
mul 
vină 
măr 
nele 
din 
startului (6). s-a 
astfel, un bun prilej de 
larizare a acestui sport 
pretutindeni, face mari 
grese.

Iată de ce socotim că 
concluzie pe care trebuie să 
o tragă organizatorii privește 
orarul cursei și găsirea moda
lității pentru a fi încheiată — 
ca in 1968 — cu un circuit de 
viteză, chiar dacă el nu cân
tărește prea greu in clasamen
tul final. Mai ales în aceas
tă etapă a dezvoltării spor
tului automobilist este nevoie 
să nu neglijăm popularizarea 
lui în rîndurile publicului larg, 
care poate ajunge sprijinitorul 
— indirect — al lui.

Regretul că au fost puțini 
cei care au putut urmări Ra
liul Dunării vine' și din faptul 
că anul acesta el a numărat 
printre participanți câțiva din 
cei mai buni piloți profesio
niști, al căror nume îl în- 
tîlnim adesea în marile raliuri 
europene. Dintre cei prezenți 
la alte ediții am revăzut pe 
englezul Tonny Fall și belgia
nul Gilbert Staepelaere, ambii 
piloți oficiali ai filialei euro
pene Ford și participanți — 
foarte bine clasați — la ma
rele raliu Țondra-Mexic. A 
participat, de asemenea, fran
cezul Jean-Claude Andruet, 
unul din cei mai buni piloți, 
care vizează anul acesta titlul 
de campion 
zile înainte, 
lipi Poloniei). Lor li s-au a- 
dăugat : H. Bein, campionul 
vest-german de raliuri, cei 
mai buni piloți austrieci (ama
tori, dar sprijiniți temeinic

prima

anul acesta titlul 
european (cu 10 
el a cîștigat ra-

de diferite firme) 
din cel mai buni piloți al 
țărilor vecine : frații Ciubri- 
kov (Bulgaria), Cristof Komor- 
nicki (Polonia) și A. Ferjancz 
(Ungaria).

Parcul mașinilor a fost și 
el de data aceasta mai bogat, 
amatorii de mecanică superi
oară avind prilejul să admire 
mașipile care monopolizează 
de obicei primele locuri în- 
toate raliurlle europene : 
Porsche 911 S, noul Pofsche 
914/6 (la o doua ieșire). Re
nault—Alpine și Lancia Fulvia 
HF în grupa IV (Grand-turis- 
me speciale) : Ford Escort TC. 
B.M.W. Alpina 2002 TI, Volks
wagen 1500, Renault 8 Gordini 
și Mazda 1200 in grupa a Il-a 
(turisme speciale), Opel Ral- 
lye Kadett, Alfa Romeo Giu
lia, Fiat 125 S etc., în grupa 
1 (turisme de serie).

Lupta — cum era de aștep
tat — s-a dat de la început 
între J. C. Andruet (Renault 
Alpine 1600), Gilbert Staepe
laere și 
pe Ford 
Poltinger 
(Ponsehe 
(Porsche 9H S). Duritatea tra
seului care a triat serios rîn- 
durile concujenților, nu a me
najat nici pe favoriți. H. Bein 
(B.M.W. Alpine 2002 TI) și 
G. Staepelaere abandonează în
tre Cluj și Cheile Bicazului. 
primul din cauza unei pane 
la motor, al doilea datorită 
defectării sistemului de ră
cire. J. C. Andruet este eli
minat tot de o defecțiune me
canică — cauzată de o piatră — 
in proba specială de la Fru
moasa. Ieșirea lui din cursă 
s-a produs în momentul cînd 
conducea în clasament și se 
arăta ca cel mai serios pre
tendent la victorie. Ultimele 
etape și in special cea dintre 
Cîmpulung și Curtea de Ar
geș, a provocat întîrzierl și 
respectiv, penalizări altor doi 
favoriți : W. Poltinger și Tom
my Fall. Victoria a revenit 
astfel echipajului pilotat de 
Gr. Janger, un tînăr austriac 
(27 ani) «are ciștigă primul 
«ău raliu internațional. De
sigur, tinărul Janger a avut 
și gramul de șansă necesar 
într-un raliu dur, dar în ace
lași 
mai 
S) 
bite 
sau .
penseze diferența de putere 
a motoarelor.

în această întrecere a , in
tervenit însă traseul. Dar asta 
este o altă problemă care 
merită discutată.

Tonny Fall (ambii 
Escort TC 1600), W. 

și C. Schiiidler 
(914/6), și G. Japger

timp el a dispus de cea 
tare mașină (Porsche 911 

și doar calitățile deose- 
ale unui pilot ca Andruet 
Fall ar fi putut să com-

Gh. EPURAN
JL

PROBELE OLIMPICE

„CAPETE DE AFIȘ“
(Urmare din pag. 1)

Recent, la Brașov, în organi
zarea Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor a avut 
loc finala concursului republi
can de carturi. 180 de concurenți 
și 150 de... mașini, iată două
cifre care vă pot face o imagine 
destul de completă asupra an
vergurii acestei întreceri de mi- 
mautomobile.

Hotărît lucru, concursul copii
lor ar putea fi un exemplu de 
seriozitate și dăruire pentru o 
pasiune, pentru o idee, pentru 
un sport aplicativ care cucerește 
zi de zi, iși formează continuu 
noi șl noi adepți.

Inițial au avut loc concursurile 
din serii cu participarea repre
zentanților tuturor județelor și 
municipiului București. Șase ore 
de prezență pe pistă, într-o am
bianță de dîrzenie și dinamism. 
S-au calificat pentru finala 
propriu-zlsă 37 de concurenți ia 
grupa A (50 cmc) și 27 la grupa 
B (68 cmc). De notat că toate 
cele 10 concurente au Intrat in 
finală.

Acest ultim act al întrecerii a 
dat clștlg de cauză reprezen
tanților Brașovului: 5 pionieri 
de la Casa pionierilor din orașul 
gazdă și din 1udeț. au reușit să 
se numere printre prentiați. A- 
sistența tehnică a ing. Dumitru 
Telescu, instructor la Casa pio
nierilor. a fost într-un fel hotă- 
ri.oaie la obținerea unui aseme-

nea succes net. care le-a con- 
terlt gazdelor locul I în clasa
mentul pe echipe.

Celor mal talentațl 11 s-au de
cernat diplome tehnice ale Con
ciliului Național al Organizației 
Pionierilor și diplomele de aler
gător A.C.R. alături de simbolice 
cununi de lauri și diverse pre
mii în obiecte, aș sublinia, sub
stanțiale.

Este de salutat inițiativa orga
nizării unor asemenea con
cursuri care se impun prin 
spectaculozitate. Ele atestă tot
odată 
acest 
Sper 
ziste

Șl 
LA

situat 
nr. 2 
Delia 
Clara

BA
primul a trecut linia de 
Radu Stelian de la Liceul 
Codlea, talonat de Râul Șilimon 
(Casa pionierilor Brașov) și Dan 
Duță (Casa pionierilor Brașov). 
In fine, la 50 cmc lacob Pinko 
(Casa pionierilor Brașov) s-a do
vedit a fi cel mai curajos și mai 
perspicace. Liyju Zecheru din 
Buzău șl Adrian Beți din Sibiu 
au completat trio ul de pe po
dium...

Mihai BiRA

afinitățile copiilor pentru 
frumos sport aplicativ, 
ca observația mea să re- 
șl la viitoarele concursuri, 
acum, clasamentul: 
FETE, pe primul loc s-a 
Lucia Marcu de la Liceul 
din Făgăraș, urmată de 
Ivașcu (județul Neamț) și 
Torja (jud. Satu Mare). 
BĂIEȚI — cat. 68 cmc — 

— ■ • sosire
din

SIBIU 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Foarte fru
mos, primul concurs interna
țional de dirt-track din ac
tualul sezon a satisfăcut din 
plin pe cei aproape 10 000 de 
spectatori care au umplut ieri 
după-amiază pînă la refuz tri
bunele stadionului „Voința" 
din localitate. Cei 17 alergă
tori din Ungaria, R.F. a Ger
maniei și țara noastră au ofe
rit publicului un' veritabil 
spectacol de curaj și îndemî- 
nare — starturile explozive, 
amețitoarele viraje și șarjele 
în linie dreaptă ale bolizilor 
pe două roți generînd suite de 
emoții în tribunele arhipline. 
Nu putem să nu relevăm nu
mele concurenților : F. Radac
sy, P. Perenyi (Ungaria), Jan 

Dieter Danderer, D.
Ion Bobîl- 

Alexandru Datcu, C. 
și I. Marinascu — 
evoluții au stîrnit 

generală.
consumate

i-au triat pe aler-

mos,

p. 
Keter, 
Keppler (R.F.G.), 
neanu, 
Voiculescu 
ale căror 
admirația

Manșele, 
după alta,

una

gători după valoarea și pre
gătirea lor. După 16 manșe, 
trei concurenți, maghiarii F. 
Radacsy și P. Perenyi și sibi- 
anul Ion Bobilne mu, se aflau 
la egalitate : 11 puncte. Și,
ca un valoros pilot ce se a-

Ion Bobilneanu 1-g sur- 
în penultima manșă (a 

în
nunță, 
clasat 
19-a) 
cursă 
pe P. 
cursul 
a inimoșilor lui suporteri si- 
bieni.

Iată clasamentul: 1.
Bobilneanu (Voința Sibiu) 
p, 2. P. Perenyi (Ungaria) 
p, 3. F. Radacsy (U) 13 p, 
A. Datcu (Met. Buc.) 12 p, 
Jan Keter (R.F.G.) 10 p, 6. 
Danderer (R.F.G.) 9 p, 7. 
Voiculescu (Steaua) 8 p, 
D. Keppler (R.F.G.) 7 p, 9. 
Marinescu (Met. Buc.) 7 p, 10. 
Gh. Ioniță (Steaua) 7 p.

Duminică, are loc la Bucu
rești concursul revanșă.

pe F. Radacsy, iar 
directă l-a întrecut și 
Perenyi, cîștigînd con- 
în explozia de bucurie

lon
14
14
4.
5.

D.
C.
8.
I.

Tr. IOANIJESCU

TURNEUL DE SELECȚIE

AL ȘAHIȘTILOR
In șala Constructorul din 

Capitală (lîngă cinematograful 
Union din Piața Palatului) 
începe mîine, de la ora 16, 
un foarte interesant turneu de 
selecție care reunește opt 
maeștri, candidați la două 
locuri de rezerve în echipa

olimpică a României. Printre 
participant se numără Dolfi 
Drimer, 
Pavlov, 
Traian 
țori cu 
rea noastră șahistă. 
ția va fi coordonată 
norul Liviu Țucă.

Iuliu Szabo, Mircea 
Emanuel Reicher, 

Stancfu și alți jucă- 
stadii vechi în mișca- 

Competi- 
de antre-

jprjtațea fiind elevi și stu
denții ei vor putea participa 
la tabere de odihnă în care 
— într-un regim mai pon
derat — vor fi în măsură 
să-și asigure o pregătire fizi
că geperală și 
mai 
puse __ _ .

Cu alte cuvinte, o plurali
tate de modalități menite să 
apropie — cjt mai repede — 
pe tinerii noștri scrimeri de 
valoarea loturilor mari.

Iată de ce salutăm inițiativa 
Biroului federal, preocuparea 
sa pentru relansarea schim
bului de mîine al scrimei ro
mânești, aducerea lui în prim 
planul performanței. în fond 
este singura soluție pentru a 
reuși să permanentizăm o se
rie de succese pe plan inter
național, să menținem neștir
bită faima școlii de scrimă de 
la noi.

la ora actuală în cele șapte 
probe olimpice. Să spunem, însă, 
că acum esțe mpmeritul hptări- 
tor pentru a consolida ceeu ce 
reprezintă valoare certă șl pen
tru a aplica soluțiile cele mai e- 
ficiente în zonele unde sînt sem
nalate rămîneri in urmă. Consi
derăm că și intr-un caz și în ce
lălalt antrenorii noștri au capa
citatea necesară pentru a ac
ționa astfel incit la Munchen ca
iacul și canoea din România 
să-și onoreze frumoasa carie de 
vizită internațională.

Dar, să vedem ce ne-au arătat, 
in această ordine de idei, pro
bele olimpice din programul 
campionatelor mondiale.

Ix/. canoe — foart^ bine ! Echi
pajul de dublu Covallov—Patzal- 
chin, campion olimpic la Xo- 
chimilco, a ciștigat net finala 
ANUNȚlNDU-SE PRINTRE FA- 
VQRIȚII JOCURILOR OLIMPICE 
DE LA MVNCHEN. Să notăm, 
în plus, faptul că pentru această 
probă pot fi pregătite încă alte 
2—3 echipaje, in prezent de va
loare apropiată de cea a cam
pionilor olimpici și mondiali.

în proba de simplu, A. Bu- 
telchin s-a clasat modest (locul 
t>) în condiții defavorabile de 
vint pentru el (ca și pentru fos
tul campion mondial al probei, 
Detlef Lewe), dar rezultatul in 
sine nu exprimă ficțel perspecti
vele olimpice pentru această pro
bă. Atît Butelchin, cît și alți ca- 
noiști care n-au concurat la Co
penhaga pot acoperi corespun
zător această probă, menționin- 
du-ne șansele la o medalie o- 
limpică.

Dacă la canoe situația de an
samblu nu produce nici o îngri
jorare, ' 
S-AU
GREU
DE ÎNTREBARE.

La K1 -r- W00 m, Vasile Roșea 
s-a clasat pe locul 8! Este proba 
în care de multă vreme echipa 
noastră a rămas descoperită. A- 
vem. desigur, în vedere și posi
bilitățile de creștere ale unor

în
IVIT CITEVA MARI Șt 
DE ---- -------

schimb LA CAIAC

ELIMINAT SEMNE

adecvată
de disciplina

specifică cit 
sarcinilor im- 

indrăgită).

Tibcriu STAMA

Finala pe farâ 
a canotorilor juniori
Astăzi, pe, pistele lacului de 

acumulare Bacău II, se va 
da startul în campionatele 
naționale de canotaj ale 
morilor. Competiția, care 
unește un număr record 
participanți (aproape 400) 
butează cu evoluțiile 
serii, programînd, sîmbătă, 
cursele dip. cadrul recalifică
rilor, iar duminică diminea
ța, finalele. Întrecerile con
stituie o premieră „acade
mică'1, în Moldova, o intere
santă reuniune nautică la 
care își vor disputa întâie
tatea cei mai buni canotori 
juniori din țară.

ju- 
re- 
de 

de- 
din

alți caiaciști tineri, dar repre
zentarea corespunzătoare la a- 
ceastă întrecere rămine o mare 
problemă spre rezol varea ' căreia 
specialiștii noștri vor trebui să-și 
copcentreze toate forțele. Oare
cum asemănătoare este situația 
șt la K2 — 1000 m (reamintim că 
echipajul Coșniță — Simiocenco 
a fost eliminat încă din semifi
nale), probă în care înregistrăm 
o descreștere în ultima vreme, 
mai ales după ce — din motive 
Justificate — Vernescu și Sciot
nic au fqst folosiți in alte în
treceri — cele de 
500 m, sau la K4 —

Pentru rezolvarea

viteză, p» 
1000 m.

. __________ . „ crizei ești
necesar să se ÎNCERCE DE PS 
ACUM ---------------------------- “
CHIPAJ 
DOUA) CARE SA CONCUREZE 
In principal la kz — îooi 
M 1N TOATE COMPETIȚIILE 
VIITOARE (indiferent de obiecti
vele Imediate). Poate chiar din 
nou un echipaj Vernescu — 
Sciotnic. Bineînțeles, dacă cei 
doi mari campioni se vor în
cumeta să-și asume o misiune 
de asemenea răspundere, cu 
toate implicațiile ei.

Nici locul 7 ocupat de echipa
jul ae K4 — 1000 m nu exprimă 
valoarea reali a acestuia (din 
motive subliniate în cronica fi
nalei), dar este cert că — șl da
torită unor progrese remarcabile 
făcute de alte formali 
(Uniunea Sovietică, R.D. Ger
mană. Ungaria, Suedia) — nu 
are, cel puțin prin prisma aces
tei ultime evoluții, poziția de 
prlm-plan pe care a avut-o la 
.1.0. din Mexic. Se pot face — 
și se impun — multe retușuri 
pentru această probă. In plus 
există motive si credem, ca și 
antrenorii lotului, că tineri ca 
lacob, Roșea și alții își pot îm
bunătăți considerabil performan
țele pînă la Jocurile Olimpice.

La probele feminine, după ci- 
teva speranțe dovedite fragile 
și poate prea devreme trăite ne 
reîntoarcem pe... pămlnt. Caiacul 
feminin internațional a atins o 
valoare extrem de ridicată șt 
dacă sportivele noastre vor să 
reintre în plutonul fruntaș este 
nevoie ca ele să-și înzecească 
eforturile tn pregătire, si trăiască 
total sentimentul răspunderii ce 
le revine în reprezentarea Chio
rilor țării la 
șl cu atît mal 
Olimpice.

FOH1MAREA UNUI E-
SPECJAIAZAT (SAU

marile competiții 
mult la Jocurile

discuției de as-Concluzia
tăzi : păstrăm —- ’ spre cinstea 
sportivilor respectivi — pozi
țiile de virf ciștigate lă ca
noe ; în schimb s-au înre^ 
gistrat rezultate care atestă 
un ușor regres la caiac. Exis
tă însă posibilități (selecție, 
pregătire, formule de echi
paje etc.) pentru îmbunătăți
rea perșpecțivelor olimpice.

Totul este ca învățămintele 
de la Bagsvaerd să înceapă 
a fi aplicate cît mai rapid.

C'unoscînd capacitatea fede
rației competența antre
norilor, nu ne îndoim că asa 
se va întimpla.

AZI Șl DUMINICĂ LA BRĂILA

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE 
DE CONTRATIMP PE ECHIPE ȘI SEMIFOND

■ Important test pentru pregătirea olimpică ■ Vor rauși brăilenii să „adung" toate

titlurile ? 8 Semifondul — probă de mare spectacol

Brăila, centru cu vechi tradiții 
în sportul cu pedale românesc 
găzduiește astăzi și duminică 
utimele finale ale campionatelor 
naționale de șosea pe acest an. 
Cicliști seniori, juniori mari și 
mici, din București, Brașov, 
ploiești, Cluj, Tg. Mureș și din 
alte centre se întîlnesc pe malul 
Dunării cu pleiada de tinere ta
lente brăilene — pregătite de 
inimosul și priceputul antrenor 
Mihail Simion — pentru a-i sta
bili. pe „terenul” acestora, pe 
campionii la contratimp pe e- 
chipe și semifond.

Proba de contratimp pe echipe, 
înscrisă pe programul campiona
telor lumii și al Jocurilor Olim
pice, sușcintă un interes deose
bit. După rezultatul meritoriu

tn
in Berlinul

obținut de echipa națională 
competiția disputată 1: ........
Occidental AU RENĂSCUT SPE
RANȚELE **■ ---------
UNUI TEAM _________ _____
SA REPETE PERFORMANȚELE 
ECHIPEI PARTICIPANTE LA 
C.M. DIN FRANȚA lSH (locul 
IV).

La seniori, prima șansă o are 
formația Dinamo. Antrenorul Ni- 
colae Volcu dispune,, de un lot 
valoros, omogen, din care poate 
alcătui un „4“ redutabil, capabil 
să aducă clubului din Ștefan cel 
Mare al treilea titlu național tn 
acest sezon. Emil Rusu. Vasile 
Teodor, Alex. Sofronie, Ion Cos- 
ma, Constantin Ciocan. Constan
tin Grigore — sînt numai cîțiva 
dintre cei ce pot primi creditul

1N CONSTITUIREA
VALOROS CAKE

antrenorului dinamovist. Ținind 
seama de faptul ci acest club dă 
cel mai multi alergători națio
nalei, se așteaptă cu interes 
performanța ce va fi obținută 
Pe cei 100 km. Cu cit ea va fi 
mai aproape de 2 h 10:00, cu atît 
mat mult speranțele vor fi mai 
deplin confirmate. Steaua vi 
Metalul Plopeni sînt echipe care 
luptă cu șanse la medalii.' La 
.iuniori, brăilenii vor încerca — 
și au multe șanse de reușită — 
să recolteze noi succese, pe care 
să le alăture celor de la Brașov.

Campionatul de semifond, pro
bă de mare spectacol, va oferi 
duminică dimineață brăilenilor 
prezenți in centrul orașului lor 
ințreceri dinamice cu învingă
tori imprevizibili.
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DE VORBĂ CU VALENTIN STĂNESCU,

ANTRENORUL ECHIPEI OLIMPICE A ROMÂNIEI

Nici cel mai teribil autor 
de preziceri bombă n-ar 
fi îndrăznit astă-toamnă 
după ce U.T.A. fusese 

ferfenițită de Legia Varșovia. 
Să afirme că echipa arădeană 
va bate iar campionatul. Cu 
toate acestea, U.T.A., echipă- 
metroiiom, s-a ridicat din praf, 
a mers îm^Ieticindu-se vreo 
două, trei săptămîni și trep
tat și-a vindecat rănile, refu- 
zînd să rămînă complexată. 
U.T.A. a fost și rămîne o li
vadă cu pomi de soi mediu, 
curățată la vreme de omizi 
și însorită de astrul seriozită
ții. De aceea, ea rodește mult 
mai bogat decît alte livezi un
de sînt plantate soiuri rare, 
însă, cel mai adesea precar 
grădinărite. Mutați echipa a- 
rădeană în alt oraș, emulge- 
ți-o din climatul ei și schim- 
bați-1 pe Coco Dumitrescu și 
VEȚI OBSERVA CUM SE U- 
SUCĂ VAZIND CU OCHII.

U.T.A. nu este o echipă în 
stare să strivească im adver
sar mai acătării. DAR ESTE 
O MARE ECHIPA PENTRU 
CĂ REUȘEȘTE SA OBȚINĂ 
SUPERRANDAMENT DIN JU- 
CATORI-VEDETE MICI.

Noi credem că nici un alt 
antrenor, în afară de Coco 
Dumitrescu, n-ar fi îndrăznit 
să viseze primul loc al ierar
hiei. cu un asemenea lot de 
jucători și n-ar fi știut să-i 
convingă și pe ei să se afunde 
pe ulițele aceluiași vis. Alții, 
și nu dintre cei mai puțin 
cunoscuți. ar fi optat in locul 
Iui pentru strategia cipguli- 
tului de puncte și a eșecuri
lor onorabile. Fotbalistul de 
Ia U.T.A. este altfel format, 
parcă din alt material uman 
decit cel de prin alte părți. 
Sobrietatea și comportamentul 
său il situează în marele grup 
al celor care dovedesc că ti
nerețea n-are nimic comun cu 
lipsa de maturitate.

Succesul arădenilor impune 
indirect și NECESITATEA IN
TERPRETĂRII CAPACITATII 
CELORLALTE ECHIPE. Cu 
mulți jucători în stare să a- 
prindă seînteia unor planuri 
de dominare în privirea Iui 
Herrera, lui Ramsey, Iui Schon 
sau lui Zagalio Dinamo Bucu
rești stă pe pn umil Ioc 
cinci. UMIL, prin esiintația 
teoretică a valorilor ei. Ra
pid, cu o trupă de fotbaliști 
caracterizată prin citeva nume 
poleite cu har, prin echilibru 
și tinerețe majoritară duce 
trena campionilor. Steaua a 
lansat o serie de tineri (pen
tru asta numai stimă), a cîș
tigat Cupa României (pentru 
asta numai laude), dar în com
petiția cea mai riguroasă os
cilează ca o coloană de mercur 
sprijinită pe alta de aer. De 
ani de zile se simte cum Stea
ua nu mai este o echipă inare 
precum a fost și precum, să 
recunoaștem, ar avea atîtea 
posibilități să redevină. Univer
sitatea Craiova, unde găsești 
lucători nu glumă și un an- 
renor stăpîn pe meserie, a 

devenit în acest sezon o lu
mină chioară revărsată parcă 
dintr-o lampă fără gaz. Dar 
ce, Universitatea Cluj sau Pe
trolul au fotbaliști mai slabi 
decît U.T.A. ? Cu toate riscu
rile pe care le implică în fot
bal orice judecată de valoare, 
inevitabil aproximativă, noi 
credem că nu. Și cu țoale a- 
cestea, la un moment dat și 
clujenii și ploieștenii ră
măseseră agățați într-un de-

get deasupra prăpastiel. F.
Argeș nu poate fi nici ea com
pătimită pentru lipsă de jucă
tori dotați, dar asta n-a îm
piedicat echipa piteșteană 
plonjeze în ultimele luni 
lumea

Am 
echipe 
uman 
dintre 
întemeiată reputație

urîtului.
dat șapte exemple 
înzestrate cu material 

de bună calitate. Unele 
eje cuprind jucători cu 

— ,,1j interna
țională. In casa lor se găsesc 
și antrenori cu nume și re
nume, consilii de conducere, 
personal auxiliar și substratul 
material necesar. Și totuși, 
angrenajele nu merg sau ran
damentul lor e precar. Privite 
în oglinda U.T.A.-ei, carențe
le fiecărui club citat se pot 
sublinia de Ia caz Ia caz. Se
riozitatea internă a acestor 
instituții poate fi pusă une
ori la îndoială. Cînd te apro
pii de regljtatea lor descoperi 
semne de indisciplină, posibile 
prin lipsă de autoritate și prin 
imixtiuni. Afli, de asemenea, 
că antrenamentele se fac în 
multe locuri după stereotipuri 
sau memorizări anacronice. Se 
asudă puțin. Se trăiește puțin 
pentru fotbal. Se gîndește si 
mai puțin. Foarte rari sînt cej 
ce oferă fotbalului atif cît și 
cer de Ia el. Bîntuie frecven
te crize în relațiile dintre ju- 
cători-antrenori și conducători. 
Numeroși fotbaliști deviază de 
Ia drumul datoriilor elemen
tare și sînt tolerați. Echipe 
care beneficiază de jucători 
cu valențe deosebite sjnt lip
site de personalitate tactică 
etc. etc.

Avem de-a face, pc scurt, 
cu un fel de instituții care 
merg în pierdere. Doar U.T.A. 
ar fi excedentară și, spre fi
nal, Farul, iar Steagul roșu 
ar putea fi dat ca un exem
plu de echilibru. E cam puțin 
neutru frontul de elită al fot
balului nostru, pentru momen
tul actual în care așteptăm să 
sporească detenta tuturor clu
burilor din prima divizie. Va
loarea fondului de jucători nu 
sporește printr-o pregătire e- 
xemplară, într-un climat pro
pice. ea stagnează la multe 
cluburi, esțe atinsă de feno
menul plafonării sau chiar se 
destramă treptat.

La originea tuturor acestor 
ginduri stă realizarea U.T.A.-ei. 
Ea,. într-un fel, proiectează a- 
supra celorlalte cluburi o lu
mină crudă în care se văd fi
surile. zonele vulnerabile, punc
tele de rugină, deficitul de se
riozitate și profesionaiitate. Este 
una din consecințele victoriei e- 
chipei arădene. Poale una din
tre urmărije cel mai puțin 
scontate. Fără să vrea, țJ.T.A. 
a devenit o realitate care cri
tică. Și chiar dacă Dinamo 
București sau altcineva dintre 
echipele vizate ar recurge la 
argumentul campionatului mon
dial care le-a sustras jucătorii, 
ele n-ar putea obține decit cel 
mult niște circumstanțe atenu
ante. Prin realizarea ci, tocmai 
fiindcă nu este o echipă cu 
mari valori, tocmai fiindcă este 
un club sărac, tocmai fiindcă 
se sprijină pe un potential 
intern considerabil, U.Ț.A. ros
tește o critică, desigur colegia
lă. celor pe cape i-a învins, 
mizind pe polul seriozității. 
Sperăm că ea va fi recepțio
nată prin toate locurile bin- 
tuite de animozități, infatua
re, suficiență moleșitoare și 
gust pentru mediocritate.

Romulus BALABAN

Cine va fi in ciștig?
Frățilă a trecut la F. C. Argeș, iar N’uțu

va juca la Dinamo București
rind am încercat să discutăm cu Puiu Rapaport, vice-

" ■' ‘ ' ■’ s ac-
Citeva zile Ia i' ' ____ 7..Î-.

președintele clubului E. C. Argeș, pentru a cunoaște preocupările 
tuale ale clubului piteștean, Dar, din cauza sarcinilor multiple pe care 
trebuie să le rezolve, de-abia ieri dimineață am reușit să-l găsim la 
sediul federației.

— Cînd veți începe pre
gătirile ?

— în ziua dș 5 august a 
foșt efectuată vizita medica
lă. Apoi, în dimineața zilei de 
6 august, întregul lot s-a de
plasat cu autobuzul la hotelul

VL.4D (F. C. Argeș)
„Trei- brazi", de lingă Predeal. 
Se vor face două antrenamen
te pe zi (unul dimineața — 
ds pregătire fizică, iar după- 
amiază — antrenament teh- 
nic-tactic). De asemenea, 
în această perioadă, este pre
văzută susținerea unor meciuri 
de pregătire cu echipe din lo
calitățile de pe Valea Praho
vei. Primul meci, în care vom 
juca cu un partener de di
vizia A, va avea loc la 16, 
august, la Brașov, cu Steagul 
roșu. După trei zile, ne vom 
înapoia la Pitești, unde vor 
continua pregătirile și meciu
rile amicale (23 august, la Pi-

CUPLU

Zilele trecute, ne-am reîntilnit cu Valentin Stănescu, 
numit de scurt timp antrenorul echipei olimpice. Inter
locutorul, volubil ca întotdeauna, ne-a împărtășit preo
cupările sale în legătură cu selecția și pregătirea „olim
picilor", cu participarea acestora Ia partidele din seria 
preolimpică.

obiectiv 
v-ați propus ?

— Cîștigarea 
seriei, indiferent 
de adversarii pe 
care îi vom intîl- 
nl. Piuă în pre
zent nu au fost 
alcătuite seriile, 

oricum, bă- 
trebuie să 

pregătiți de 
natură incit

• ••

ace-

cu-
dez-

foști cu Petrolul ; 26 august 
eu Dacia Pitești).

— Ce noutăți veți pre
zenta în viitoarea ediție a 
campionatului ?

T- în afara jucătorilor pen
tru care am depus cererile de 
transfer în ultima zi (Dobres- 
cu de la Olimpia Satu Mare, 
M. Popescu—C.F.R. Cluj, Mi- 
troi—Petrolul Ploiești, Crăciu- 
nescu—Dinamo București) prin 
poștă am trimis, în cursul zi
lei de miercuri, și pe a iui 
Frățilă, in urma înțelegerii 
dp ultim moment intervenită 
cu Dinamo București.

— In rest, a rămas 
lași lot ?

— Nu. După cum este 
noscut, D. Ivan a primit
legare pentru echipa Wansee 
dip Berlinul Occidental, iar 
Barbu pentru Beșiktas Istan
bul. Biroul clubului a hotărît 
să le acorde dezlegarea, ca o 
recompensă pentru îndelunga
ta și rodnica activitate a a- 
cestor jucători în echipa noas
tră. De asemenea, au mai pri
mit dezlegare : Mățăuanu pen
tru Sportul studențesc (cu 
care clubul nostru a încheiat 
o convenție de colaborare, în 
interes reciproc), Tureanu— 
Jiul Petroșani, Nuțu—Dinamo 
București. Totodată, arp cău
tat să-l sprijinim pe fratele 
noștru mai mic, divizionara C— 
Dacia Pitești, țransferîndu-I 5 
jucători din formația noastră 
de tineret. Așa că în prezent 
lotul mai cuprinde jucătorii : 
Niculescu, Vintiță, Pigulea, 
Olteanu, Vlad, Ivan II, _Ștefă- 
nescu, Prepurgel, D. 
Radu, Dobrin, Jercan, 
Cîrciurnărescu, Ariciu.

V. POMPILIU

dar, 
ieții 
fie 
așa 
să fie în stare să 
cîștige în fața u- 
nor adversari ari
cit de puternici.

— Cînd veți 
fncepe pregăti
rile ?

— După startul 
campionatului 
viziei A. Ele „T 
vor desfășura pa
ralel cu cele 
primei reprezen
tative. Dar, înain
te, toți jucătorii 
supuși unui riguros 
medical, 
medicului 
Stănescu.

— Ne puteți 
teriile selecției 
celor pe care îi 
selecționată ?

di- 
se

ale

tn

Stefan,
Roșu,

NOU DE ANTRENORI LA „U“ CRAIOVA:

VALENTIN STĂNESCU 
văzut de AL. CLENCIU

vor fi 
control 

sub supravegherea 
lotului, Nicolae

spune cri- 
și numele 
„vedeți-1 în

— Ne-am gindit, in primul 
rind, la acei care in '72 vor 
fi capabili să joace in tur
neul final al Olimpiadei. A- 
poi, am dat viată criteriilor 
prea bine cunoscute t jucăto
rii să fie cit mai tineri, cu 
dezvoltate cunoștințe tehnice, 
să fie în stare să realizeze

sarcitti duble în joc (atac și 
apărare) și, în sfirșit, să fie 
în forma cea mai bună. Din
tre cei care însumează cali
tățile amintite maț înainte, 
ne-am oprit la; Suciu, Gor- 
nea, Rămureanu — portari, 
Cheran, Pop, Bădin, Măndoiu, 
Olteanu (Steagul roșu), Vlad. 
Grama, Broșovsclii, Veleq, 
Popovici — fundași, Strîm- 
beanu, Sălceanu, Tănase, Arc 
gelescu, Axente — mijlocași, 
Grozea, Uifăleanu, Tuf an, Ca-, 
raman, Oblemenco, ion Con
stantin, Kallo, Gyorfi și Țâ- 
rălungă — înaintași.

— Veți lucra singur?’.
— Nu, fiindcă mi-e imposi

bil, Am nevoie de un cola
borator apropiat și în acest, 
sens am propus ca antrenor 
secund pe prof. Victor Stăg- 
culescu. Eu sper, de altfel; 
că toți antrenorii echipelțir 
ne vor ajuta, ocupîndu-se cu 
multă atenție de „olimpici1'. 
Este știut doar că jucătoffl 
vor efectua pregătirea de bază 
la echipele lor, în scurtele 
noastre convocări vom stabili 
sistemul de joc, pe care îț 
vom verifica în mai multe î'rț- 
tîlniri amicale internaționale, 
în compania unor parten'eîi 
redutabili, ț"'

— Atunci, pe cînd prt- 
nw intîlnire a .olimpi^ț-

— Deocamdată, nu am fi
xat-o, dar după discuția din 
biroul federal vă voi împăr
tăși și alte preocupări ațe 
noastre, ale „olimpicilor".,,

P. VINTILA

SE APROPIE STARTUL...

mai 
Spor

res-

Noul sezon fotbalist bate la 
qșă. La 16 august vor intra 
în întrecere echipele de di
vizia B, care-și fac rodajul 
de două săptămîni, participînd 
la ,,Cupa de vară“. Peste încă 
o săptămînă, yor susține pri
mele partide cele 128 de e- 
chipe din divizia C. în sfîrșit, 
la 30 august intră, în... focul 
luptei formațiile primei noas
tre divizii.

în aceste zile, fotbaliștii pri
mului eșalon s-au reîntîlnit 
la 
un 
iar 
au
antrenamente de acomodare.

Apropierea startului se sim
te și din întîlnirile amicale, 
eare sporesc la număr. Cu a- 
cest prilej, șe definitivează 
formațiile de bază, se încear
că integrarea în „mecanis
mele" echipelor a noilor ve- 
niți.

La Sighișoara s-au întîlnit 
într-o partidă de verificare 
GAZ METAN MEDIAȘ și 
A.S.A. TG. MUREȘ. Scor 3—2

(1—1) pentru prima echipă. 
Ambele formații au dovedit 
o pregătire fizică bună. Go
lurile au fost înscrise de Filip 
(min. 22), Scheau (min, 78) 
și Farcaș (min. 90) pentru 
medieșeni, respectiv Lucaci 
(min. 41) și Naghi (min. 62). 
De remarcat evoluția ultimu
lui, după ce cu cîtva timp 
înainte șe anunțase retragerea 
lui din activitatea competi- 
țională.

INDUSTRIA SÎRMEI — 
C.S,M SIBIU 2-0 (0—0). Au 
marcat Simon (min. 61) și 
Stîngă (min. 70). După cum 
ne relatează corespondentul 
nostru P. Țonea, meciul a 
foșt frumos, iar gazdele, mai 
hotârîte în repriza a doua, 
și-au apropriat victoria.

La Slatina, în joc amical, 
Gloria Slatina (fosta Gloria 
Bîrlad) a învins pe Electro- 
putere Craiova cu 3—0 (1—0.) 

în zilele următoare vftin 
consemna, firește, un număr 
tot mai mare de partide a- 
mieale. *

cluburile lor, au efectuat 
riguros control medical, 
cei mai vrednici dintre ei 
și luat parte la primele

CONSTANTIN 
ÎN AȘTEPTAREA 
UNUI RĂSPUNS

într-un recent interviu, 
l-am întrebat pe Jenei cum 
au fost apreciați de către 
conducerea echipei turce 
el și Constantin. Modest 
ea întotdeauna, Jenej a 
răspuns scurt: bine. A fă
cut, apoi, referiri doar la 
persoana sa, spunîndu-ne, 
printre altele, că va 
rămâne la Kayzeri 
încă un an.

Dar, iată, rîndurile
pective Fau creat lui Con
stantin (aflat și el în con
cediu în țară) impresia că 
despre el n-am vrut să se 
spună nimic, că lumea ar 
putea să creadă ră n-a co
respuns la formația turcă. 
Dar nu e așa. Știm că e- 
voluția atacantului român 
a fost apreciată, în cele 30 
de jocuri disputate de 
echipa sa a lipsit doar de 
două ori din formație, da
torită unor accidentări. Că 
a fost apreciat pe măsu
ra calităților sale — înde
osebi cele tehnice, o con
firmă faptul că formația 
turcă nu vrea să-i acorde 
dezlegare, deși Constantin 
și-a manifestat dorința să 
activeze în Turcia Ia o 
echipă din prima categorie, 
pentru a evita deplasările 
lungi și obositoare, cu ma
șina. Dar, Constantin mai 
are răbdare și speră să 
fie înțeles.

COIDUM—NUȚESCU
grupe de copii din cadrul 
centrului craiovean.

Ultimele noutăți privind lo
tul echipei divizionare: Pa
puc și Tacoi au renunțat de 
a-și mai cere transferul, Ga- 
boraș și Țană au primit dez
legare, primul pentru C.F.R. 
Timișoara, secundul pentru E- 
lectroputere Crăiova. în lot 
au

a avut loc ședința 
a secției de fotbal

Miercuri 
de analiză 
din cadrul clubului craiovean 
Universitatea. Cu acest prilej, 
a fost numit noul cuplu de 
antrenori al primei echipe : 
ȘT, COIDUM și GH. NUȚES- 
CU. C. DELIU se va ocupa 
de echipa de tineret-rezerve, 
medicul echipelor răminind 
dr. FRINCULESCU. Prof. C, 
OȚET a trecut la catedra de 
educație fizică a Universității, 
dar se va ocupa și de citeva

ven.it fundașul
în lot 
central
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PECSI DOZSA, CEA MAI BUNA ECHIPA
DIN PROVINCIE

ora 
cea 
din

de

De ce a fost aleasă tocmai 
Pecsi Dozsa ca reprezentantă 
a Ungariei în „Cupa europea
nă a tîrgurilor ? Răspunsul 
este destul de simplu. La 
actuală, Pecsi Dozsa este 
mai bună dintre echipele 
provincie ale Ungariei.

Pecsi Dozsa activează
peste 10 ani în prima ligă a 
campionatului și s-a situat 
întotdeauna în prima jumăta
te a clasamentului. în campio
natul din acest an, (de tran
ziție), Pecsi Dozsa a evoluat 
în grupa B, în care din 8 for
mații a ocupat locul al pa
trulea, 
Honved și Csepel. 
jocuri a cîștigat 6, a terminat 
4 la egalitate și a pierdut tot 
atîtea, realizînd un golaveraj 
de 18—11. Susținînd apoi un 
meci de baraj (tur-retur) cu 
formația clasată pe locul IV 
în grupa A, Pecsi Dozsa a 
învins cu 4—1 și 5—3 peDios- 
gyori Vasutas, ocupînd în 
.clasamentul general locul VII. 
Fără a străluci, echipa Pecsi

Dozsa este o formație bună, 
cu jucători tineri, talentați, 
cîțiya dintre ei fiind selecțio
nați în reprezentativa olimpi
că și aceea de tineret : fun
dașul Maurer, mijlocașul 
Kocsis și înaintașii Mată și 
Toth. Iată formația obișnuită 
aliniată de Pecsi Dozsa : Rapp 
— Hernadi, Maurer, Konrad, 
Kineses, Daka, Tuske, Kocsis, 
Berczesi, Mate, Toth.

Antrenorul echipei este dr. 
Mihaly Czibulka. După tra
gerea la sorți, în „C.E.T.”, 
care programează în primul 
tur meciul Universitatea Cra
iova — Pecsi Dozsa, antreno
rul echipei maghiare a decla
rat : Nu cunosc valoarea ad
versarilor noștri, dar sînt 
convins că meciul va fi foar
te greu. După poziția ocupată 
în clasament de echipa din 
Craiova și după valoarea pe 
care o are în prezent fotbalul 
românesc, 
ni se pare destul de dificilă.

Pal PORBELY
— Nepsport —

LOTO—PRONOSPORT

misiunea noastră

Smarandache (de la propria 
echipă de juniori) și — totuși, 
cu un semn de întrebare — 
Pareșcura (de la Progresul 
Brăila).

Echipa craioveană a ple
cat la Predeal, unde-și va 
continua pregătirile în ve
derea noului campionat. 
Prima evoluție publică la 
Brașov (19 august), în 
compania echipei Steagul 
roșu.

după Ferencvaros, 
~ Din 14

H PlRTIA-
RECUZĂRILOR

A FOST DESCHISA...
S-a făcut cunoscut că 

echipele din campionatele 
diviziei A, B și C au drep
tul de a trimite Colegiului 
central al arbitrilor nume
le celor trei cavaleri ai 
fluierului pe care asocia
ția sau clubul respectiv îi 
recuză pentru campionatul 
viitor. Primele epistole au 
și sosit. Deschizătorii... pîr- 
tiei recuzărilor sint Meta
lul București ți Gloria Bis
trița. De necrezut, dar ul
tima abia a promovat în 
divizia B.

Problema are și un alt 
aspect. Pentru a nu crea 
complexe, nu publicăm 
numele celor 
faptul în sine 
dea de gîndit 
care au greșit 
unele partide 
vorizat o formație sau al
fa. Deci .atenție.

publicăm 
recuzați, dar 

trebuie să 
unor arbitri 
flagrant la 
și au defa-

PAOK SALONIC PREFERA ALT ADVERSAR
ATENA 6 (prin telefon).— 

Vestea că PAOI> Salonic va 
juca în primul tur al „C.E.T." 
cu cunoscuta echipă româ
nească Dinamo București nu 
i-a prea bucurat pe suporte
rii acestei formații. Iubitorii 
fotbalului din Grecia cunosc 
valoarea echipei bucureștene, 
care numără mulți interna
ționali, și, ca atare, consideră 
că șansele de calificare ale e- 
chipel din Salonic sînt mult 
diminuate. Aceasta este cel 
puțin părerea conducătorilor 
de la PAOK, cu care am stat 
azi de vorbă, și a antrenoru
lui Horvath (fostul interna
țional iugoslav), care ar fi 
dorit ca prima evoluție în- 
tr-o competiție oficială euro
peană să fi avut loc în com
pania unui adversar mai slab. 
Dar, așa sînt sorții...

In realitate, PAOK nu este 
O echipă slabă. De cîțiva ani 
ea se afirmă în campionat și 
în meciurile de cupă, pentru 
că fostul antrenor Jeno Csak-

• • •
ȘT. GURGUI, 

coresp. principal

Seară de lutru 
încărcată

Aseară, Comisia de com
petiții și disciplină a Federa
ției române de fotbal a avut 
de lucru mai mult ca ori- 
cîpd. Pe agendă au figurat 1 
discutarea unor probleme pri
vind jocurile de baraj pentru 
promovarea in divizia C ; re
zolvarea unor solicitări de a 
șe programa meciuri pe te
renuri din apropierea loca
lităților lovite de calamități, 
pină la refacerea bazelor spor
tive de aici; fuziuni de e- 
chipe; afilieri regulamenta
re 1 programări de jocuri etc.

Programul concursului Pro
nosport de duminică 9 șugust 
1970, cuprinde 13 meciuri din 
cadrul „Cupei de vară". în- 
tîlniri interesante și echilibra
te care fac concursul și mai 
atractiv. Dar iată acest pro
gram :

I. Ceahlăul Piatra Neamț — 
Chimia Suceava ; II. Portul 
Constanța — Politehnica Ga
lați ; III. Oțelul Galați — 
Progresul Brăija ; IV. FJgcăra 
Moreni — Metalul București ; 
V. Gaz metan Mediaș — 
C.S.M. Sibiu ; VI. Poiana Cîm- 
pina — Metrom Brașov ; VII. 
C.S.M. Reșița—Politehnica Ti
mișoara ț VIII. Metalul Cugir— 
C.F.R. Timișoara ; IX. Metalul 
Hunedoara—C.F.R. Arad ; X. 
Chimia Rm. Vîlcea—Elecțro- 
putere Craiova ; XI. Metalul 
Tîrgoviște — Progresul Bucu
rești ; XII. Olimpia Satu-Mare- 
Vagonul Arad ; XIII. Minerul 
Baia Mare—Olimpia Oradea.

înainte de a vă completa 
buletinele, este bine să con
sultați „Programul Loto-Pro- / 
nosporf de marți, 4 august 
a.c. care cuprinde amănunte 
asupra meciurilor incluse în 
programul de concurs.

• Tragerea specială LOTO 
de astăzi va avea loc ' la 
București in sala Clubului 
Finanțe Bănci din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de Ia 
ora 18,45. Tragerea va fi ra
diodifuzată, după care va itr- 
ma un film artistic. Intrarea 
liberă.

PRONO r 
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iar 
con-

în- 
său.

riadi a imprimat elevilor săi 
un stil ofensiv, bazat pe o 
bună concepție tactică, 
actualul coach, Horvath, 
tinuă cu succes munca 
cepută de predecesorul

în campionatul Greciei din 
acest an, PAOK a terminat 
pe locul V. Ea s-a calificat și 
în finala Cupei Greciei, pier- 
zînd după o luptă dramatică 
în fața celeilalte echipe din 
Salonic, Aris, doar cu 1—0. 
Cei mai cunoscuți jucători de 
la PAOK sînt internaționalii 
Ivoudas și Sarafis. Recent. în- 
tr-un meci amical. PAOK a 
terminat la egalitate (2—2) cu 
Milan, la Salonic.

PAOK își susține meciurile 
pe stadionul propriu, care are 
o capacitate de 30 000 
locuri și care — e bine 
știut — este întotdeauna 
hiplin de entuziaștii săi 
porteri...

de 
de 
ar- 
su-

lanis VANDOROS
Ziarul „Omada" — Atena

Meci de fotbal internațional

C.F.R. TIMIȘOARA-STAHL RIESA (R.D.G-) 2-0 (2-0)
TIMIȘOARA, 6 (prin tele

fon). Peste 5 000 de specta
tori au asistat Ia meciul ami
cal internațional de fotbal 
dintre echipele C.F.R. Timi
șoara și Stahl Riesa. Partida 
a oferit multe faze de bună 
calitate și s-a încheiat cu vic-

toria feroviarilor, 
goluri au fost 
Nestoroviei (min. 13 și 2J). A 
arbitrat corect I, Boroș 
mișoara.

Cele două 
realizate de

— Ti-

P. ARCAN — coresp. 
principal

PROGRAMUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C EDIȚIA 1970/1971
Cimentul Bicaz

SERIA I
ETAPA I, 24 AUGUST

Mlnerul Co-
Chimia Su-

Penicilina Iași — Textila Boto
șani

i.t.a. Pașcani 
mănești

Textila Buhuși 
ceava

Fulgerul Dorohol — Minobradul 
V. Dornel

Cimentul Bicaz — Foresta Făl
ticeni

Rarăul Cîmpulung 
Roman

Minerul
Bacău

Petrol ul
Iași

etapa

Victoria

G. Humorului r- Letea
Mot neștl Nicolina

A II-A, 6 SEPTEMBRIE

Fălticeni — Textila Bu-Foreșta
huși

Letea Bacău —
Textila Bctoșanl —

Humorului 
Roman —

Penicillna 
Minerul

Petrolul

Iași
Gura

Victoria
neștl

Chimia
rohol

Minerul
Bicaz

Nicolina
Minobradul Vatra Dornel 

răul Ctmpulung
ETAPA

Suceava —

Moi-

Fulgerul Do-
— CimentulComăneștl

Iași — I.T.A. Pașcani 
...........  “ P.a-

A III-A, 13 SEPTEMBRIE

Moinești
Dornel

Fălticeni — Fulgerul Do-
Iașl — Minerul Co-

MlnobradulPetrolul
Vatra

Foresta 
rohol

Penicilina 
mănești

I.T.A. Pașcani — Letea Bacău
Rarăul Cîmpulung — Textila 

Botoșani
Textila Buhușf — Nicolina Iași
Cimentul Bicaz — Victoria P,o- 

man
Minerul Gura Humorului — Chi

mia Suceava
etapa A IV-A, 20 SEPTEMBRIE

■ Chimia Suceava — Rarăul Cîm
pulung

Petrolul Moinești
Comăneștl

Minerul

Letea Bacău
neștl

Minobradul Vatra Dornel — I.T.A.
Pașcani

Letea Bacău -> Chimia Suceava 
Penicilina Iași — Nicolina {ași 
Fulgerul Dorohoi — Penicilina 

Iași
Nicolina Iași — Minobradul Va

tra Dornei
I.t.a. Pașcani — Minerul Gura 

Humorului
Textila Botoșani — Foresta Făl

ticeni
Victoria

hușț,
ETAPA
Foresta

canl
Victoria
Rarăul ____ _

Dorohol
Minerul Gura Humorului — Ni

colina Iași
Penicilina Iași — Petrolul Moi

nești
Minobradul

Textila
Minerul

Suceava 
Cimentul

toșanl
ETAPA A VI-A, 4
Textila

Roman
Chimia , ___ „__ _______

Vatra Dornel
Nicolina Iași — Cimentul Bicaz 
Letea Bacău — Foresta Fălticeni 
Fulgerul Dorohol — Minerul Co

măneștl
I.T.A. Pașcani — Penicilina Iași
Textila Buhuși — Rarăul Cîmpu

lung 
Minerul 

trolul
ETAPA
Cimentul

Vatra Dornei 
Foresta Fălticeni

Iași
I.t.a. Pașcani — Rarăul Cîmpu

lung 
Petrolul 

toșanl 
Victoria 
ceava 
Mineru!
Penicilina lași 
Humorului

A VIII-A, 18 OCTOMBRIE
Buhuși — Petrolul Moi- 
Cîmpulung — Cimentul

Botoșani — Fulgerul Do-

Victoria

Roman Textila Bu-

A V-A, 27 SEPTEMBRIE 
Fălticeni — I.T.A. Paș- 

Roman — Letea Bacău 
Cîmpulung — Fulgerul

A IX-A, 25 OCTOMBRIE
Tașl — Letea Bacău 

Moinești — Foresta Făl-

Ml-

Vatra
Buhuși 
Comăneștl
Bicaz —

Bornei

Chimia
Textila Bo-

OCTOMBRIE
— VictoriaBotoșanl

Suceava — Minobradul

Gura Humorului — Pe- 
Mojneștl
A VII-A, 11 OCTOMBRIE

Bicaz — Minobradul

Nlcollna

Moinești — Textila Bo-
Roman Chimia Su-

Comăneștl — Letea Bacău 
Minerul Gura

Fulgerul Dorohol — Textila Bu
huși

ETAPA
Textila 
Rarăul

Bicaz 
Textila 

rohol
Minerul Comăneștl —

Roman
Minerul Gura Humorului — Fo

resta Fălticeni
ETAPA
Nicolina 
Petrolul 

tlcenl
Minobradul Vatra Dornel — 

nerul Comăneștl
Victoria Roman — Fulgerul 

rohoi
Textila

huși 
Rarăul

Gura „„___
Cimentul Bicaz — I.T.A. Pașcani 
Chimia ----------- '---------- ---

Tașl
ETAPA
Fulgerul

neștl
I.T.A. Pașcani

toșanl
Penicilina Tașl — Victoria Roman 
Foresta "x' ----- -------- -----

Vatra 
Minerul

Iași 
Chimia

Bicaz 
Textila

Humorului 
Letea Bacău

lung
ETAPA a XI-A, 8
Foresta Fălticeni —

mănești
Cimentul Bicaz —

huși
Minerul Gura Humorului — 

nobradul Vatra Dornei
Rarăul Cîmpulung — Penicilina 

Iași
Textila Botoșani — Chimia Su

ceava
Petrolul Moinești — Letea Bacău 
Nicolina Iași — Fulgerul Do- 

rohoi
I.T.A, Pașcani — Victoria Roman

Botoșani — Textila
Cîmpulung 

Humorului
Suceava

A X-A, 1
Dorohol —

Fălticenl ■ 
Dorn el
Comăneștl

Suceava

Do-

Bu-
Mlnerul

Penicilina

NOIEMBRIE
Petrolul Moi-

Textila Bo-

Minobradul

Nicolina

Cimentul
Buhuși — Minerul Gura

Rarăul Cîmpu-

NOIEMURIE
Minerul Co-

Textila Bu-

Ml-

ETAPA A XH-A, 15 NOIEMBRIE
Penicilina Iași — Foresta Făltl- ' 

cenl
Minobradul Vatra Dornel — Tex

tila Botoșani
Letea Bagău -- Textila Btlhușl 
Fulgerul Dorohol — Cimentul 

Bicaz
Victoria Romarț —
Chimia Suceava — 

câni
Rarăul Cîmpulung

Moinești
Minerul Comăneștl

Gura Humorului
ETAPA A XIII-A, 23
Minerul 

gerul
Foresta 

ceava
Nicolina 

lung
Textila 

mănești
Textila Botoșani
Minobradul Vatra 

toria Roman
Cimentul Bicaz —
Petrolul

canl
ETAPA
Textila
Rarăul

Comăneștl
Cimentul Bicaz — Minerul Gura 

Humorului
Chimia Suceava — Petrolul Moi

nești
Penicilina Iași — Textila Bithușl 
I.T.A, Pașcani — Fulgerul 

rohol
Letea Bacău — Minobradul 

tra Dome!
Roman — Foresta

Nlcollna lași
I.T.A. Faș-

— Petrolul
Minerul

NOIEMBRIE
Gura Humorului — Ful- 
Dorohoi
Fălticeni — Chimia Su-
Iașl — Rarăul Ctrtțpu-

Buhușl — ' Minerul Co-

- Letea Bacău 
Dornel — Vic-

Moinești
Penlolllna Tașl

— I.T.A. Paș-

29 NOIEMBRIEA XIV-A,
Botoșani — Nicolina Iași 
Ctmpulung — Minerul

Do-

Va-
Victoria

tlcenl
etapa
Minerul

toria 
Petrolul Moinești — Cimentul

Bicaz
Nicolina Iași — Chimia Suceava 
Foresta Fălticeni — Rarăul Cim- 

pulung
Minobradul Vatra Dornel — Pe

nicilina Iași
Minerul Comăneștl

Botoșani
Textila Buhuși — I.T A Pașcani 
Fulgerul Dorohol — Letea Bacău

Făl-

A XV-A, 6 DECEMBRIE
Gura Humorului — Vic- 

Roman

Textila



(Ungaria)

MONDIAL
IA PENTATLON ATLETELE NOASTRE N-AU PUTUT PĂSTRĂ

Lucrările celei de a X-a sesiuni

a Academiei Olimpice Internationale

ACTIVITATEA LABORIOASĂ 
A DELEGAȚIEI ROMÂNE

AVANTAJUL PRIMEI ZILE: 65-68 ÎN FINAL TIRIAC -NĂSTASE
• Numai trei secunde 

i-au lipsit lui Balczo • A- 
lergarea a răsturnat toate 
calculele !

(Urmare din pag. 1)

Proba de alergare din ca
drul campionatului mondial 
de pentatlon modern care s-a 
desfășurat la Warendorf a 
fost hotărîtoare pentru desem
narea primului loc. Sportivul 
sovietic Oniscenko, care a 
condus autoritar după patru 
probe și candida cu mari 
șanse la titlul mondial, a 
avut o comportare slabă în 
proba de cros (4 000 m) fiind 
la. un pas de abandon. Nu
mai voința și dirzenia l-au a- 
jutat să termine cursa: cu 
200 m înainte de start el a 
leșinat, apoi pe ultimii 10 me
tri a depus eforturi vizibile 
pentru a ajunge la 
parcurgînd cei 4 000 
14:40,0, față de 13:16,0 
realizat fostul campion
dial Andras Balczo, clasat pe 
primul Ioc în această probă. 
De altfel, lui Balczo i-au lip
sit doar trei secunde pentru 
a-și menține titlul de cam
pion al iumii! Astfel, noul 
campion mondial a devenit 
maghiarul Peter Kelemen 
(22 de ani), fost campion mon
dial de juniori în 1965, care 
cu 7 ani în urmă și-a în
ceput activitatea sportivă prin 
practicarea înotului.

•djul căreia cele două hurdle- 
re din tara noastră au avut 
satisfacția egalării recordului 
de senioare (.Butanul și a ce
lui de junioare (Mîrza). Noi

PUNCTAJUL ÎNTÎLNIRII

S.U.A. România

100 m 8 3
400 m 8 3
1500 ni 8 3
100 mg 6 5
4x400 m 5 2
greutate 3 8
suliță 8 3

46l'otol ziua II 
Total g-ral 68

27
65

țintă, 
m în 
cît a 
mon-

recorduri au mai fost înre
gistrate și în probele de 1500 
m (senioare și junioare) și la 
ștafeta de 4x400 m. Intere
sant de subliniat faptul că

în cadrul unei veri
ficări pentru Jocurile 
Balcanice, sprinterul 
Gheorghe Zamfirescu 
a realizat ieri de două 
ori 10,3 s pe 100 m, 
performanță care ega
lează recordul țării.

--------------------------------- ■ _
Doina Bădescu (R) 54,4 ; HC- 
,Gayle Fitzgerald (S.U.A.) 54,4, 
.Georgeta Zaharia 55,7 - 1500 
m : 1. Fran-cie Larrieu (S.U.A.) 
,4:17,3, 2. Francie Johnson, 
,(S.U.A.) 4:17,3, 3. Maria Lin
ca (R) 4:23,0 — record, 4. Na
talia Andrei (R) 4:25.8 ; HC- 
Maria 
Maria 
.Bucur 
Petty

!. Valeria Bufanu (R) 13,5
- record egalat, 3. Elena 

Mîrza (R) 14,0 — record de 
junioare egalat, 4. Mamy Ral- 
lins (S.U.A.) 14,0; HC-Viori- 
ca Enescu 14,2, Anemarie 
.Vitalios 14,5, Niculina Manea 
.14,6 ; 4x400 m : S.U.A. (Scott, 
Laing, Toussaint, Hammond) 
3:34,0, 2. România 3:37,8 — 
record ; greutate ; 1. 
Sălăgean. (R) 15,90, 2. 
Manoliu (R) 14,92, 
Matthews (S.U.A.) 
Maren. Seidler (S.U.A.) 14,61 ;
HC-Elena Cocuț 14,37 ; suliță: 
,1. Barbara Friedrich (S.U.A.) 
54,00, 2. Shery Calvert (S.U.A.) 
.53,06, 3. Ioana Stancu (R)

9

Steams (S.U.A.) 4:26,5, 
Luca 4:36,8, Elisabeta 
4:45,0 ; 100 mg ;

Johnson (S.U.A.)
1.

13,4,

3.
14,70,

Ana
Lia

Alice
4.

5

sprinterul

51,16, 4. Elisabeta Prodan 
(R) 50,70 ; HC-Linda Lang
ford (S.U.A.) 47,54, Ssrafina 
Moritz 46.90, Angela Zirbo 
45,20.

★
întreceri- 

o scurtă 
Pat. Rico,

ÎNVINGĂTOR
LA MiîNCHEN

Iată CLASAMENTELE : 
Individual: 1. Peter Kelemen 
(Ungaria) — 5 220 puncte. 2. 
Ralczo (Ungaria) 
3.
P,
p.
P.

5 211 p, 
Oniscenko (URSS) — 5 086
4. Balko (Ungaria) — 5 054
5. Bielov (URSS) — 4 981 

Șaparnis (URSS) —
7. Richard (SUA) —
8. Frings (RFG) — 
9. Beck (SUA) —

10. Fox (Anglia) — 
Pe echipe : 1. Unga- 

15 483 p, 2. URSS — 
14 983 p, 3. R. F. a Germaniei 
— 14 314 p. 4. SUA — 14 140 
p, 5. Franța — 13 590 p, 6. 
Suedia — 13 446 p.

6.
4 925
4 895
4 815
4 806
4 776 
ria —

P,
I». 
P. 
P, 
P.

autoarele lor, Maria Lincă și 
echipa Fița, Bădescu, Filip, 
Silai, realizaseră aceste P©1-- 
formanțe-record în întrece
rile de duminică din cadrul 
„Cupei Europei".

Iată acum rezultatele înre
gistrate în probele zilei a 
doua a meciului: 100 m : 1. 
Iria Davis (S.U.A.) 11,4.
Mattline Render (S.U.A.) 11,5, 
3. Mariana Goth (R) 11,7, 4. 
Sanda Angelescu (R) 11,9; 
HC-Viorica Enescu si Aura 
Petrescu 12,0 ; 400 m : 1. Cat- 
zy Hammond (S.U.A.) 53.1,
2. Mavis Laing (S.U.A.) 54,3.

2.

0 FRUMOASĂ PARTIDĂ DE CONTRAATAC
(Urmare din pag. 1)

gă mingea adversarei). Hor
vath a înscris a doua arun
care și, astfel, victoria a re
venit la limită reprezenta
tivei de senioare a Ungariei 
cu 47-46 (14—27). Deși în
vinse, șportivele noastre au 
avut o evoluție remarcabilă. 
Au înscris : Csiraky 20, Mi- 
halfi 13, Horvath 
dus 3, Torjanyi 4, 
pentru Ungaria, 
Roșianu 13, L. Rădulescu 12, 
Balai 6, " ~
T.
A. 
M.

3, Hege- 
Rajki 4 

respectiv

Ionaș 10, Buga 4, 
Radulescu 1. Au arbitrat 
Kwiatkowskj (Polonia) și 
Aldea (România).

Deoseh# do atrăgătoare 
a fost partida dintre Franța 
și Cuba. „Zona’-’ franceză 
s-a dovedit greu penetrabilă, 
mai cu seamă că baschetba
listele cubaneze, deși exce

lent© tehniciene și exem
plar pregătite fizic, au 
tat foarte 
semidistanță 
în plus, Riffiod 
au dominat cu 
ambele panouri, 
substanțial la i 
mației franceze, 
■căreia 

idida 
Chazalon. 
(33—28). 
ciotti 18, 
fiod 25, 
Passemard 3 pentru . .
respectiv Reynoso 8, Serket 
16, Charro 5, De La Paz 4, 
Pilar 7, Skeete 12. Vasquez 
4. Au arbitrat I. Petruțiu și 
M. Rizea (ambii România).

Naționala feminină a Ro
mâniei, în vervă, a cîștigat 
aseară o splendidă partidă de 
contraatac în fața redutabilei

ra- 
mult și de la 
și de sub coș. 

și Martin 
autoritate 

contribuind 
succesul for- 

, din rîndul 
am remarcat splen- 

evoluție
Scor final : 
Au
Chazalon 

Peter 6,

a cunoscutei
72—56
Gui-
Rif-

înscris
15, 

Martin 5. 
Franța,

formații poloneze, medaliată 
cu bronz la ultimele „euro
pene". Exceptînd primele mi
nute, cînd oaspetele, mai teh
nice, au ț 
punctele 
„om . la om1 
vele lui Gr. Costescu, român
cele .au dominat evident. De 
la scorul de 22—25, „5“-iil 
nostru reprezentativ avînd in 
teren pe Szabados, Tallan, 
Bițu, Savu și Nicola a trecut 
la ’ o zonă foarte strinsă, in- 
chizînd culoarele de pătrun
dere jucătoarelor 
în această situație, formația 
antrenată de fostul interna
țional A. Pstrokonskl a încer
cat să concretizeze prin arun
cări de la distanță, dar cele 
mai multe și-au greșit ținta 
și au însemnat tot atîtea po
sibilități de contraatac pen
tru gazde. Aflate în posesia 
mingii, româncele au pasat 
rapid, ingenios, prinzînd jie- 
seori pe picior greșit apăra
rea adversă. în repriza se
cundă, jocul a purtat ace
leași caracteristici, astfel că 
arbitrii Herczek (Ungaria) și 
Lewis (Franța) au consfințit 
o meritată victorie a echipei 
române cu 68—56 (37—29). Au 
înscris : SZABADOS 18, SAVU 
16, TAFLAN 6, Diaconcscu 7, 
Gugiu 9, Bițu, 2, CIOCAN 
8, Nicola 2 de ’ la învingătoare 
și Opala 2, Fromm 6, Rogos- 
ka 4, Oglozinska 2, KORBA- 
SINSKA 4, BUDICH 10, WOJ- 
TAL 17, Marciniak 4, Szi- 
ma’nska 2, Haleszewska 2, 
Kazmierezak 3 pentru învinse.

Etapa de azi se dispută 
pe terenul Floreascj, de la 
ora 17, după următorul pro
gram : România (senioare)— 
România (junioare), Franța— 
Ungaria, Cuba—Polonia.

găsit cu ușurință 
slabe ale apărării 

i“ aplicată de ele-

poloneze.

In „Cupa Steaua" la tir

MARCEL ROȘCA Șl PETRE ȘANDOR CONFIRMA
■ întrecerile de tir din ca
drul ' competiției dotată cu 
..Cupa Steaua" au continuat, 
feri, pe poligonul Domnești cu 
desfășurarea probelor de armă 
Jiberă calibru redus și pistol 
Viteză (manșa a II-a).
Rezultate tehnice, armă libe

ră calibru redus 40 f culcat: 
f. Sicorschi (Dinamo) 397 p, 
2. Tamas (CFR Arad), 3. Ma
rin (Metalul) 395 p„ 4. Șan
dor (Steaua) 393 p, 5. Alsany 
(CSM Cluj) 392 p, 6. Vasiles
cu (Olimpia) 391 p ; 40 f pi- 

Șandor 373 p, 2.
3. Ciulu 
Ferecatu 

5. Caban

cioare : 1.
Vasilescu 365 
(Steaua) 365 p, 
(Dinamo) 365 p,
(Dinamo) 359 p,. 6. Alsany 
358 p; 40 f genunchi: 1. Ca-

P,
4.

ban 385 p, 2. Sicorschi 383 p, 
3. Ferecatu 383 p, 4. Vasiles- 
cu 382 p, 5. Șandor 382 p, 6. 
Ciulu 380 p ; 3x40 f : 1. Șan
dor 1148 p, 2. Vasilescu 1138 
p, 3. Ferecatu 1138 p, 4. Ca
ban 1134 p, 5. Alsany 1128 p, 
6. Sicorschi 1127 p ; pistol 
viteză 60 f (ambele manșe) : 
1. Roșea (Dinamo) 593 p. 2. 
Tripșa (Dinamo) 591 p, 
Atanasiu (Steaua) 589 p, 
Maghiar (Dinamo) 589 p. 5. 
Giușcă (IEFS) 587 p, 6. Niță 
(Olimpia) 584 p.

Programul de azi, care în
cepe la ora 9, cuprinde pro
bele de armă standard 3x20 
f seniori, pistol standard se
niori și armă standard 60 f 
culcat senioare.

3.
4.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In cadrul campionatelor de na- 

tație ale R. F. a Germaniei, care 
se desfășoară la Wuppertal, s-a 
înregistrat un nou record euro
pean. Inotătoarea Angelika Kraus 
a parcurs 200 m spate în 2:27,1. 
Vechiul record a aparținut ajorti- 
vel maghiare Andrea Gyi-Wmati 
eu 2:27,6.■

In cadrul unei gale de box 
■■ desfășurate la Madison Square 

Garden, din New York, pugi- 
llstul de culoare George Fo
reman (campion olimpic la 
categoria grea la Ciudad de 

■■ Mexico) l-a învins prin k.o. 
tehnic în repriza a 3-a pe 
canadianul George- Chuvalo. 

■ Aceasta este cea de-a 22-a vic
torie consecutivă (și a 19-a 
înainte de limită) obținută de 
Foreman ca profesionist.

Roy Emerson l-a întrecut cu 
6—1, 6—2 pe Mark Cox, Arthur 
Ashe a dispus cu G—3, 6—1 ele 
Ismail el Shafei, iar Ray Ruffcls 
l-a eliminat cu 6—1, 4—6, 6—2 
pe Andres Gimeno.

In „optimile" de finală ale 
■turneului internațional de tenis 
de la Brookline (Massachusetts),

In semifinalele „Cupei Un
gariei" la fotbal, echipa U.ipest 
Dozsa a învins cu 4—2 (4—0) 
pe Vasas Budapesta, Iar Komlo 
a dispus cu 2—1 (2—1) de for
mația Diosgyor. Finala compe
tiției (Ujpest — Komlo) se va 
desfășura la Budapesta, la 
20 august.■

Etapa a 18-a a turului ci
clist al Portugaliei, desfășurată 
pe distanta Tavira Montemor 
Novo, a fost cîștigată de rutierul 
portughez Paulino Domingues, 
cronometrat pe 229 km cu tiranul 
de 6h 47:10. în clasamentul ge
neral individual continuă să con
ducă Joaquim Agostinho de la 
clubul Sporting Lisabona.

t > ■ 0 al., BuzoiMtf. AE,

La încheierea 
lor am solicitat 
declarație d-nei 
membră în consiliul A.U.A., 
si în Comitetul Olimpic din 
S.U.A.

„A fost cel mai frumos 
meci din întreg turneul nos
tru european. La București 
ne-am simțit cel mai bine 
și ne-am bucurat de cea 
mai călduroasă primire. 
Sînt foarte mulțumită de 
rezultate și de ambianță și 
sper să revin cu atletele 
noastre în frumoasa idv. 
țară. Am convingerea că 
această întîlnire va deveni 
tradițională și că în viitor 
la ea vor lua parte și e- 
chipele masculine.

Mulțumesc Federației ro
mâne de 
primirea 
care ne-a

Campionatele internaționale 
de tenis ale Bavariei au con
tinuat la Miinchen, progra
mme! și primele partide din 
proba de dublu bărbați. Cuplul 
român Ilie Năstase — Ion Ti
riac a învins cu fr—1, 6—3' pe
rechea Schroder (RFG) — 
Schoenberger (Austria). Iugo
slavul Pilici, în pereche cu 
australianul Davidson au în
trecut cu 6—2, 6—3 cuplul 
Kuki (Japonia) — Warwick 
(Republica Sud-Africană). Re
zultate din proba de simplu 
bărbați : Hewitt (RSA) — Kuki 
(Japonia) 6—0, 6—1, 6—1 ;
McMillan (RSA) — Clifton 
(Anglia) 7—5, 7—5, 6-1 ; 
Dent (Australia) — Warwick 
(RSA) 6—-4, 6—1, 6—1,

atletism pentru 
excepțională pe 
făcut-o".

„CONCURSUL PRIETENIA"
(Urmare din pag. 1)

ță — Jaqueline Todten 50,62 
4x100 m — 45,9.

O altă delegație 
bilă este și cea a 
care cuprinde câteva 
dualități deosebite:
— Vladimir Arefin 
3000 m — Iurî Koroenkov 
8:20,2 ; 10 km marș — Ana
toli Solomin 45:35,6 ; disc — 
Alexandr Nejiniov 53,60 ; su
liță — Valentin Rîtov 73,58 ; 
ciocan — Serghei Korobov 
66,96 ; decatlon — Leonas 
Andriaskas 7 255 ; înălțime
— Viaceslav Goch 2,11 ; lun
gime — 
7,72 ; 4x100 
m — Alia 
lungime — 
6,11.

Din lotul 
mal

reduta- 
U.R.S.S.
indivi- 
100 m 

i 10.5 ;

Valeri Podliiini
m — 40,9 ; 100
Seredina 11,8;
Larisa Stroțkaia

Cehoslovaciei, cei 
valoroși atleți sînt : 

Vlastimil Zwiefeihofer 8:19,2 
la 3000 m, Vladimir Maly 
2,09 la înălțime, Jarmiia 
Nygrynova 6,11 la lungime 
fete.

Polonia va prezenta câțiva 
tineri de un remarcabil ta
lent și cu o mare valoare 
în perspectivă. Menționăm 
dintre zecile de participanți

CLAUDIA CLAVENGER
PE URMELE 

LUI CATIE BALL
. Cel mai bun rezultat înre
gistrat Ia concursul de la 

Los Angeles aparține înotă
toarei Claudia Clavenger — 
1:16,4 Ia 100 m bras, 
performante 
McBreen 1:58,1 
4:09,8 — 400 m 
68,6 și G. Betz 
— 100 m bras ;
(R.F.G.) 2:08,9—200 m delfin 
(rec) ; G. Larsson (Suedia) 
2:13,6 — 200 m mixt ; Ann 
Simmons 2:11,6 și Wilk 
2:12,1 — 200 m liber (f);

Alte 
remarcabile : 
— 200 tn și 
liber ; Bruce 
(R.F.G.) 68,8 
H, Fassnacht

pe : Jerry Ciskonski 48,8 la 
400 m, Daniel Janczuk 3:49,0 
la 1500 m, Andrzej 
16,00 la greutate,
Goska 55,9 la 400 m fete, 
Barbara Wasniewska 4208 
puncte la pentatlon.

Reprezentativa Ungariei va 
alinia la start o serie de va
loroși atleți dintre care se 
impun Marton Hack cu 10,6 
la 100 m, Ferenc Paragi 
69,50 la suliță, Gabor Katona 
15,32 la triplusalt și Erika 
Rudolf 1,72 la înălțime fete.

Bulgarii au cei mai buni 
atleți pe Alexander Janev 
47,9, la 400 m, Ivan Kolev 
2,03 la înălțime, Ivan Stoev 
16,58 la greutate, Emil Vladi
mirov 49,70 Ia disc, Sofia Ka- 
zandjieva 11,9 la 100 m, 
Margarita Ilieva 46,72 la su
liță.

Ce prezentăm noi ? In 
curs, așa cum am arătat, 
prezenta, în general, o 
echipă decît cea care se 
gătește pentru campionatele 
europene de juniori, o for
mație mai tînără, cu mulți 
debutanți într-o întrecere in
ternațională.
. Printre cei care au cele 
mai bune rezultate mențio
năm pe Sandu Mitrofan 
10,6 la 100 m, Nicolae Sacaci 
1:53,3 la 800 m, Constantin 
Enache 47:36,4 la 10 km 
marș, Costel Ionescu 7,41 la 
lungime, Ștefan Lengyel 15,00 
la triplusalt, Eleonora Mono- 
ranu 11,9 la 100 m și 24,6 la 
200 m, Leontina Sălăjan 56,2 
la 400 m și 2:14,3 la 800 m, 
Marta Szatmari 14,2 la 100 
m garduri, Lucia Jinga 6,04 
la lungime, Eva Zargo 49,88 
la suliță, Roxana Vulescu 
1,68 la înălțime etc.
. De la aceștia, ca și de la 
ceilalți tineri care vor parti
cipa așteptăm o comportare 
pe măsura valorii lor.

★
Competiția începe vineri 

dimineață la ora 9,00 și se 
termină duminică seara la 
ora 20,00.

Jezwik 
Danuta

con- 
vom 
altă 
pre-

t

DEBUT
ÎN

CAMPIONATELE
MONDIALE DE CICLISM 

PE VELODROM
La Leicester (Anglia) au început 

campionatele mondiale de ciclism 
pe velodrom. Prima probă, 1000 
m cu start de pe loc, nu s-a în
cheiat, deoarece întrecerea a fost 
întreruptă din cauza unei ploi to
rențiale. După ce au luat startul 
9 concurenți, cel mai bun timp a 
fost realizat de sovieticul Serghei 
Kravțov cu 1:09,23, urmat de aus
tralianul Perkins cu 1:10,19.

OLIMPIA (prin telefon). —
Toți participanții la cea de 

a X-a sesiune a Academiei 
Olimpice Internaționale poar
tă la butonieră, în afara căr
ții de vizită, o insignă sim
bolică. Este vorba de emble
ma Academiei, un A grecesc, 
înscris într-un. O perfect, in- 
cercînd, parcă, sâ ne sugere
ze că instituția aceasta repre
zintă alfa și omega mișcării 
olimpice. într-una din inter
vențiile sale, dr. Henry Pou- 
ret, eseistul din Limoges, a 
făcut o . aluzie asemuind-o 
chiar cu un U.N.E.S.C.O. al 
sportului.

De fapt, Academia este un 
centru important (pe cît de 
controversat) de răspîndire a 
ideilor olimpice, a regulilor 
morale sportive în cercuri tot 
mai largi. Acestui scop i-au 
răspuns pînă acum conferințe 
prezentînd titluri ca: „Filozo
fia mișcării olimpice moder
ne’’ (susținută de profesor u- 
niversitar Slsto Favre — I- 
talia), sau cea inaugurală, a 
rectorului Academiei, Otto 
Szymiczek — Grecia. în a- 
celași scop, participanții sînt 
introduși prin mijloace va
riate în ambianța atît 
grăitoare a vechii Olimpia. 
Ei au vizitat dumbrava sacră, 
cu importante vestigii ale pa
lestrei gimnaziului stadionu
lui antic, apoi au parcurs să
lile evocatorului muzeu arhe
ologic local și au depus, lin
gă stela lui Pierre de Cou
bertin, o coroană de flori la 
mormîntul fondatorului Aca
demiei.

O dată cu interesantele con
ferințe prezentate de directoa
rea presei și relațiilor publi
ce din C.I.O., Monique Berli- 
oux, despre problemele actua
le ale C.I.O., de membrul 
C.I.O. pentru România, Ale
xandru Siperco („Despre sta
tutul sportivului amator"), a 
început seria dezbaterilor pa
sionante, în cursul cărora se 
manifestă net atașamentul ti
nerilor participant! la proble

de

mele sportive ale timpului! . 
lor. în seminarii de loc a- 
patice, ei și-au spus părerea 
despre compoziția C.I.O. și 
despre programul olimpic. Dar, 
mai ales, au subliniat fap
tul că performanța sportivă 
nu dăunează cu nimic filozo
fiei olimpice și că oUmpismul 
poate da lumii modelul com
prehensiunii și fraternității pe 
care Ie favorizează iu rîndul 
sportivilor.

După înfocate discuții in 
cele cinci grupe, și după con
fruntarea directă cu confe
rențiarul, participanții au că
zut de acord asupra necesi
tății de a acorda statutul 
sportivului de performanță da 
astăzi cu evoluția concepțiilor 
sociale și a vieții moderne • 
în general. In proporție ma
joritară, propunerile conferen
țiarului român au fost consi
derate oportune, exprimindu-se 
dorința ca ele să fie adop
tate, fără amînare, I_ - ’
nea C.I.O. de Ia 
anul viitor.

Cu mult interes 
mărite expunerile 
vocat importanța 
de informație și a . 
tive în lumea olimpică, 
tervențiile ziariștilor C

la eesiu- 
Luxemburg,
au fost ur
care au e- 
mijioacelor 

presei spor- 
“. In- 

____ __  Gaston 
Meyer,’ redactor șef al cotidia
nului parizian l’Equipe, și ale 
autorului acestor rînduri, au 
fost urmate de fructuoase 
dezbateri.

In aceste zile, în mod spe- 
romănă pre- 

s-a distins 
remarcată, 

r__  ____  , .. prezentate,
prin participare dinamică la 
seminarii, prin colaborarea la 
activitățile extra-școlare ale. 
Academiei Olimpice. In cursul 
serii de joi, cei aproape 200 
de invitați lectori și cursanți 
au aplaudat la cinematogra
ful local filmul sportiv româ
nesc „Lupta, la semicerc", de
dicat frumuseților noului sport 
olimpic, handbalul.

Victor BANCIULESCU

cial,' delegația 
zentă la sesiune 
printr-o activitate 
prin conferințele

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE VOLEI

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 3-1
CONSTANTA, 6 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). — 
Turneul internațional femi
nin de volei al României a 
continuat ieri în Sala Spor
turilor din Constanța cu cî
teva jocuri deosebit de dis
putate. Partida cea mai im
portantă s-a desfășurat la în
ceputul programului, cînd 
s-au întîlnit selecționatele 
României și Cehoslovaciei. E- 
chipa română, superioară la 
ora actuală din punct de ve
dere al pregătirii, a obținut 
o meritată victorie cu scorul 
de 3—1 (—14, 4, 14, 2), după 
un joc disputat și, în gene
ral, de bun nivel tehnic.

Jucătoarele românce s-au de
tașat de la început, grație 
eficacității în atac și bunei 
organizări în teren, conducted 
cu 5—1, 6—2, 10—5 și 14—10. 
In final, însă, coordonatoarele 
de joc au servit atacului pase 
dificile, ce nu au putut fi 
fructificate și. astfel, volei
balistele cehoslovace au refă
cut handicapul și au cîștigat

setul. In următorul, evoluția 
româncelor s-a schimbat ra
dical : pasele au căpătat) mai 
multă precizie, atacul a acțio
nat cu mai multă vigoare, 
surprinzând deseori apărarea 
la fileu adversă, iar blocajul 
a fost .prompt și agresiv. în 
această situație, echipa noas
tră s-a impus .clar, egal te d 
scorul : 1—1. începutul setu
lui trei a fost dominat tot de 
formația României, care a 
luat conducerea cu 6—0. La 
acest scor, voleibalistele noas
tre s-au relaxat, crezînd că 
adversarele nu le mai pot 
da o replică hotărîtă. Dar 
s-au înșelat. Sesizând scăderea 
din terenul nostru, echipa 
cehoslovacă a trecut la un 
joc combinativ în atac și a- 
tent în apărare, care le-a per
mis refacerea handicapului 
și, spre final, o distanțare ce 
părea decisivă. încercarea de 
revenire a româncelor fusese 
pînă atunci greoaie, dar, o 
dată intrate în mînă, ele au 
realizat 7 puncte consecutiv,

într-un final dramatic în care 
au fost tot timpul amenințate 
de setbal.

Așadar, ele și-au adjudecat 
cu destule emoții acest set. 
Remontate moral, jucătoarele 
noastre au cîștigat cu dezin
voltură setul patru și, cu a- 
cesta, partida. Iată formațiile 
folosite : România — REBAC 
(Marinescu, Bincheci), Căunei. 
POPESCU, Baga (G. Popa), 
R. POPA (Cengher), BOG
DAN. Cehoslovacia — Svobo
da (Kodajova), Malisova, Vin- 
duskova (Steffkova), Vlasako- 
va, Baniova (Halkova, Senec- 
ka), Mifkova. Au arbitrat bine 
Rolff Andersen (R.F. a Ger
maniei) și Todor Todorov 
(Bulgaria).

Al doilea joc al zilei a o- 
pus echipele Poloniei și Ita
liei. Cum era de așteptat, vic
toria a revbnit formației po
loneze cu 3—0 (3, 7, 7). în 
ultimul meci. R.D.G. — Unga
ria.

7,

1—3 (—6, —12. 14, —15)
Aurelian BREBEANU

PROGRAMUL
AL „CUPEI

GRUPA I: A. B. Kopenhaga 
— Sliema Wanderers, Internazio- 
nale Milano — Newcastle United, 
Lausanne Sports — Vitoria Setu- 
bal. Partizan Belgrad — Dynamo 
Dresda.

GRUPA A n-A : Bayern Miin-

Trimisul nostru special, Radu VOIA, transmite:

DIFICIL AL TENISMANILOR ROMÂNI
„EUROPENELE” DE LA SOFIA

Numa) o zi și _ 
joc, în aceste campionate euro
pene de tenis, a și adus o 
triere serioasă a concurenți- 
lor în probele de simplu. 
Din păcate, printre cel nepro
movați se allă aproape toți 
concurenții români, cu sin
gura excepție a lui Petre Măr- 
mureanu. Ceilalți n-au putut 
trece de al doilea tur și își 
vor încerca șansele acum doar 
în probele de dublu, care în
cep în a doua după-amiază 
a turneului.

Să facem scurta istorie a aces
tor clacaje românești, surprinză
toare numai în parte. Dacă Se
ver Dorn s-a prezentat bolnav 
de gripă în partida inaugurală cu 
cehoslovacul Jan Kurz, evident 
eliminarea sa poate fi conside
rată ca normală, învingătorul 
dovedind excelente calități de 
luptă și altele suficiente la ca
pitolul tehnicii. Dacă, apoi, Iu- 
dit Dibar — care a fost obligată 
să joace în calificări, cîștigînd la 
tenacea bulgăroaică Liuba Itad- 
kova (6—3, 2—6, 7—5) — pierde 
în sferturi de finală la maghiara 
nr. 1, Katalin Borka, cu 3—6, 
2—6, de asemenea faptul nu tre
buie să suprlndă. Dibar, jucă
toare atît de talentată. ARE PREA 
PUȚINE CONCURSURI IN PI
CIOARE ȘI NU II ESTE SUFI
CIENT LUCRATA FORȚA BRA
ȚELOR LA ANTRENAMENT. Cit 
despre voință și ambiții, acestea 
au fost totdeauna îu deficit la 
campioana noastră. In fine, Sever 
Mureșan. Acestuia, eliminat de 
maghiarul Baran.vi, n-avem nimic 
să-i reproșăm. învinsese în pri
mul tur, cu 6—3, 5—7, 6—1, pe 
luxemburghezul Neuman, luptind 
apoi cu multă dîrzenie și în fața ..... . titiuiiii

i Ba
de

jumătate de

actualului deținător al 
continentai. Dar, Szabolcs 
ranyi are dorința justificată

tre- 
s-a 

par- 
, 6—4. In 

setul decisiv, campionul a forțat 
irezistibil, cîștigînd cu 6—2. 
tuși, o notă bună și pentru 
reșan.

Să ajungem, așadar, la . 
îormanțele mai reconfortante, 
datorate inimosului nostru te
nisman nr. 3, Petre Mărmu- 
reanu.

După ce l-a învins în par
tida de debut pe luxembur
ghezul Brasseur (6—1, 6—4).
Iul Mărmureanu i-a fost opus 
un adversar foarte periculos, 
cel mai în formă 
maghiar, Geza Varga, 
a fost acum o săptămînă fi
nalist în turneul internațional 
de la Budapesta. O luptă grea, 
în care n-am fost scutiți de 
emoții, dar MĂRMUREANU 
NI LE-A RISIPIT IN FINAL, 
cîștigînd convingător 
CU 5-7, 6—4, 6—1.
Cite ceva despre rezultatele 

celorlalți. Din optimile de finală 
desprindem partida Lihaciov — 
Majoli, cîștigată de sportivul, 
sovietic cu 4—6, 8—6, 6—4. după 
unele emoții însă, pentru că ita
lianul a condus în setul al trei
lea cu 4—2 șl 40—0 pe serviciul 
adversarului. De asemenea, tot 
de la același nivel al întrecerii, 
evidențiem frumoasa evoluție a 
lui Jan Kurz, care l-a pus la 
grea încercare pe reputatul Me- 
treveli. cîștigător în „prelungiri”: 
7—5, 13—11 !

Iată, de altfel, și celelalte re
zultate ale turneului : masculin 
tur I : Rybarcyk (Polonia) — Gi- 
lardelli (Italia) 8—6, 6—4, Varga 
(Ungaria) — M. Pampulov (Bul
garia) 5—7, 6—0. 8—6, Soke (Un
garia) — Fistedis (Grecia) 6—2, 
6—2, B. Pampulov (Bulgaria) —

de anul 
ceea ce 

vădit după egalarea scorului 
tidei cu Mureșan : 4—6,

a-și pleda victoria 
cut, de la Torino,

To- 
Mu-

per-

tenisman 
Acesta

Ga vini (Franța) 7—5, 2—6, Machan 
(Ungaria) — Hutka (Cehoslovacia) 
6—2, 4—6, 6—2, Lejus (U.R.S.S.) — 
Logelin (Luxemburg) 6—0, 6—0, 
Majoli (Italia) — E. Pampulov 
(Bulgaria) 6—2, 6—2, Lihaciov
(U.R.S.S.) — VasUidis (Grecia)
6—1, 6—4 ; tur II („optimi4*) : Ko
rotkov (U.R.S.S.) — Ribarcyk 6—3, 
6—3, Szoke — B. Pampulov 0—7, 
6—1, Lejus — Machan 6—2, 6—2. 
In sferturile de finală sînt pro
gramate meciurile : Korotkov — 
Mărmureanu, Metreveli — Szoke, 
Lihaciov — Baranyi, Lejus cu 
învingătorul dintre Ghenov și 
Gonsiorek ; feminin („optimi**) : 
Morozova (U.R.S.S.) — Lendlova 
(Cehoslovacia) 6—2, 6—1, Berbe- 
rian (Bulgaria) — Szorenyi (Un
garia) 3—6, 6—3, 6—2, Ceakîrova 
(Bulgaria) — Wieczorek (Polonia) 
2—6, 6—3. 6—1, Krall (Polonia) — 
Nigris (Italia) 6—1, 6—1, Neuma- 
nova (Cehoslovacia) — Teodorova 
(Bulgaria) 6—2, 6—3.

TENIS - PENTRU PRIMA OARA
PE GAZONUL UNUI

DUSSELDORF 6 (Agerpres). 
Pentru prima oară în istoi'ia 
federației de tenis de cîmp, 
din R.F.G. o întîlnire pentru 
Cupa Davis va fi organizată 
pe gazonul unui teren de fot
bal. Este vorba de finala in
terzonală programată între 14 
și 16 august la Dusseldorf pe 
Rhcinstadion, intre echipele 
R.F.G. și Spaniei. Jucătorul

TEREN DE FOTBAL
vekt-german Ingo Buding a 
declarat: „Un alt teren mai 
bun nu cred că se putea găsi. 
Chiar dacă aici s-ar -uca cu 
o zi înainte fotbal, terenurile 
se vor prezenta în cele mai 
bune condiții". După cum se 
știe, cîștigătoarea acestei 'male 
va întîlni, la Cleveland, pe 
deținătoarea „Salatierei de ar
gint", ( echipa S.U.A.

COMPLET AL PRIMULUI TUR
EUROPENE A TÎRGURILOR"

chen — Glasgow Rangers, A.E.K. 
Atena — F.C. Twente Enschede, 
Sparta Praga — A.C. Bilbao, Wie
ner S.K. — S.K. Beweren (Bel
gia).

GRUPA A III-A : Barreirense 
(Portugalia) — Dynamo Zagreb, 
Spartak Trnava — Olympique 
Marseille, F.C. Liverpool — Fe- 
rencvaros Budapesta, Nârrkopiug 
— Herta B.S.C.

GRUPA A IV-A : Hibernian
Edinburgh — Malmo F.F., Ilves- 
Issa (Finlanda) — Slurni Graz, 
Sparta Rotterdam — Akranes (Is
landa), Sarpsburg 
Leeds United.

GRUPA A V-A : 
înaraes (Portugalia) 
(Fțanța), La Gantoise Gent

(Norvegia)

Vitoria Gui- 
— Angouleme

Hamburger S.V., Ruch Chorzow 
— Fiorentina, F.C. Sevilla — Es- 
kisehir Spor (Turcia).

GRUPA A VI-A : Trakia Plov
div — Coventry City, Colleraine 
(Irl. de Nord) — Kilmarnock F.C., 
Universitatea Craiova — Pecsi 
Dozsa. G.K.S. Katowice — F.C. 
Barcelona.

GRUPA A VII-A • Juventus To
rino — Ruemelingen (Luxem
burg), F.C, Sarajevo — Ander- 
lecht, F.C. Koln — R.C. Paris- 
Sedan, Dinamo București — 

P.A.O.k. Salonic.
GRUPA A VIII-A : Hajduk

Split — Slavia Sofia, Corke Hi
bernians (Irlanda) — F.C, Valen
cia, Dundee United — Grasshop
pers Zurich, Lazio — Arsenal 
Londra.

MENU 67,4-100 m BRAS, A DOUA
PERFORMANTA EUROPEANA A SEZONULUI

Campionatele naționale de 
înot ale Franței s-au încheiat 
cu cîteva rezultate excelente : 
Rousseau 53,4 și Vigne 53,8 
la 100 m liber; Rousseau 
1:59,3 și Vigne 2:00,4 la 200 
m liber, Mosconi 4:19,4. Ra- 
velinghien 4:19,9 la 400 m li
ber ; Berjeau 62,4 — 100 m 
și 2:13,7 (rec.) — 200 m spa
te ; J. P. Menu 67,4 — 100

m (rec.) și 2:30,6 (rec.) — 200 
m bras; Mosconi 59,9 — 100 
m și 2:12,2 (rec.) — 200 m 
delfin; CI. Mandonnaud 60.9 
(rec.) — 100 m, 2:12,6 — 200 
m și 4:48,1 —• 400 m liber;
Desobry 1:11,5 — 100 m spa- 
tei; CI, Beraud 2:35,0 — 200 
m spate; Noel 1:10,6 — 100 
m delfin; Simone Bourlet 
2:36.8 — 200 m delfin (rec.).

Azi, la europenele de tenis de masă ale juniorilor
ECHIPELE ROMÂNIEI ASALTEAZĂ LOCURILE 3 (FETELE) 

Șl 5 (BĂIEȚII)
TEESSIDE, 6 (prin telefon). In 

grupele semifinale ale campiona
telor europene de tenis de masă 
ale juniorilor, formațiile Româ
niei au recoltat alte două victo
rii. Astfel, jucătoarele noastre au 
dispus de Anglia cu 3—1 : Spiri- 
don-Howartl 0—2, Ilie-Lisle 2—0, 
Spiridon, Ilie-Susan șl Linda Ho
ward 2—1, Ilie-Howard 2—1. Din 
nou, cea mai , bună jucătoare a 
fost Lidia Ilie, revelația de pînă 
acum a competiției. în urma a- 
cestul succes, echipa României va 
întîlni (vineri dimineața) formația 
Ungariei sau pe aceea a U.R.S.S.,

meciul contînd pentru locurile 
3—4.

In sfîrșît. și băieții au obținut 
încă - ------ - --------
gînd 
5—2 :

un rezultat favorabil, învin- 
I echipa R. F. a Germaniei cu 
: Ovauez-Sommer 2—0, Țeo- 

dor-Baum 0—2, Nlcolae-Wollnilc 
2—1, Ovanez-Baum 1—2, Nicolae- 
Sommer 2—0, Teodor-Wollnik 2—1, 
Nicolae-Baum 2—1. 
Stellan Nicolae s-a 
formă excelentă, 
toți adversarii. Tot 
zeutantiva masculină a 
va juca în compania 
Franței, pentru locurile

Alte rezultate, echipe băieți, gr. 
A • Ceboslovacia-K. F. a Germa
niei 5—1. gr. B : Ungaria-Franța 
5—3 ; echipe femei, gr. A : 
U.K.S.S.-R. F. a Germaniei 3—1, 
Ungaria-R. F. a Germaniei 3—2.

Concurs internațional 
de dirt-track

Competiția internațională

Abia se va încheia campio
natul republican de tenis al 
juniorilor și publicul clujean 
va avea prilejul să urmăreas
că o nouă competiție a spor
tului alb. Este vorba de ..Tur
neul speranțelor", care se va 
disputa la Cluj toată săptă- 
mîna viitoare (10—16 august). 
Vor lua parte 29 de jucători 
și jucătoare din Bulgaria, Ce-

încă o dată, 
dovedit într-o 
învingîndu-și 

vineri, repre- 
României 
formației 
5—6.

Duminică. de la ora 10, va 
avea loc pe stadionul Meta
lul, din șos. Pantelimon, un 
concurs internațional de dirt- 
track, la care vor lua parte 
alergători din Ungaria, K. F. 
a Germaniei și România.

de tenis „Turneul speranțelor" începe luni, la Cluj

români. Vor avea loc meciuri 
la două categorii de virsiă, 
15—18 ani și 19—20 de ani.

VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN TURNEUL DE TENIS 
DE LA MUNCHEN

în optimile de finală ale turneului de tenis de la Miinchen 
Ilie Năstase l-a eliminat pe Ploetz (R.F.G.) cu 6—3, 6—0, 6—4, 
iar în sferturi de finală cuplul Tiriac, Năstase a învins perechea 
australiană Alexander, Deni cu 6—2, 6—2.

hoslovacia. Cuba. R.D. Ger
mană, U.R.S.S., Ungaria, Tur
cia, precum și 42 de lonlsinani


