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PRIMIRE ATMOSFERĂ SĂRBĂTOREASCĂ LA CIMPULUNG-MUȘCEL

LA CONSILIUL DE MINIȘTRI Concursul internațional de atletism „PRIETENIAu

Mușchetarii români 
la Universiadă

Tovarășul Leonte Răutu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit ieri dimi
neață delegația Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al Uniunii Sovietice, condusă 
de tovarășul S. P. Pavlov, președintele Comitetului, care, la 
invitația Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, 
a făcut o vizită de prietenie în România.

La primire, care s-a desfășurat într-o 
tovărășească, a participat tovarășul Anghel 
iele C.N.E.F.S.

atmosferă caldă, 
Alexe, președin-

(Agerpres)

DELEGAȚIA SPORTIVA SOVIETICA
SI A ÎNCHEIAT vizita in tara noastra5 7

La invitația Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, în perioada 3—7 au
gust a.c. a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în țara
noastră delegația Comitetu
lui pentru Cultură Fizi
că și Sport de pe lingă
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
.condusă de S. P. Pavlov, pre
ședintele Comitetului. Din de- 

. legație au făcut parte V. V, 
Kulik, președintele C.C.F.S. de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 

: ăl R.Ș.S. Ucrainene și 
Novoiilov, șef. de sector 
drul C.C.F.Ș.

Delegația a vizitat 
și complexe sportive 
București, Centrul de cercetări 
și de medicină sportivă și 
alte obiective social-culturale 
din județele Ilfov și Constan
ța. De asemenea, a avut con-

Anghel_ Alexe, 
“ șl cu

vorbiri cu 
președintele C.N.E.F.S., ,
alte cadre de conducere ale 
Consiliului
Educație Fizică și Sport.

S-a procedat la o informare 
reciprocă asupra celor mai 
importante aspecte ale dezvol
tării educației fizice și spor
tului de masă și de perfor
manță in țările lor, s-au trecut 
in revistă relațiile dintre or
ganizațiile sportive din Româ
nia și Uniunea Sovietică, au 
fost discutate măsurile pentru 
lărgirea și diversificarea aces
tora, s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la proble
mele actuale ale activității 
sportive Internaționale. Tot
odată, a fost stabilit planul 
întrecerilor sportive dintre Ro
mânia și Uniunea Sovietică 
pe anul 1971.

Național pentru

a debutat cu performanțe valoroase
CIMPULUNG MUSCEL, 7 

(prin telefon, de la trimisul 
nostru). Se poate afirma fără 
exagerare că, dintr-o dată, li
niștita lbcalițâta argeșeană s-a 
transformat, trăind în aceste 
zile o atmosferă vibrantă, pli
nă de vioiciune și tinerețe. Ca
drul, cu totul inedit pentru 
străvechiul oraș, este creat de 
prezența gureșă a celor apro
ximativ 500 de atleți și atlete 
din opt țări, participanți la 
cea de a IV-a , ediție a tradi
ționalului concurs internațio
nal al speranțelor — „PRIE
TENIA".

Pentru a asigura condițiile 
corespunzătoare acestei compe
tiții, în ultimele săptămîni în 
Cimpulung s-a muncit neobo
sit. Roadele acestei activități 
se văd astăzi concretizate în

manîera atrăgătoare în care 
se prezintă stadionul „23 Au
gust" — o mică bijuterie pen
tru atletism — căruia, în afa
ra amenajărilor tehnice nece
sare. i s-a construit o tribună 
de 3000 de locuri și i-au fost 
pavate căile de acces. O mun
că intensă pentru care foru
rile locale merită sincere feli
citări.

Concursul „PRIETENIA’’ a 
fost inaugurat vineri după-a- 
miază, într-un. cadru festiv. 
Cuvin tul de deschidere a fost 
răstit de tov. GHEORGHE 
NASTASE, prim secretar al Co
mitetului județean de partid, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular ju
dețean Argeș. Apoi, pe pista 
stadionului au pătruns 9 auto
turisme M 461 (produse în u-

zinele din Cimpulung), mașini 
care au cîștigat în acest an 
Raliul „Smircurilor", in Ma
roc, și pe cel al „Pădurilor", 
in Belgia. Fete în frumoase 
costume argeșene au coborî t 
din mașini și au oferit flori 
conducătorilor și participanți-

celor la competiție, în timp 
pionieri lansau baloane multi
colore și porumbei.

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a <-a)

Blroul federal a stabilit, îp ul
tima sa ședință, loturile JJore- 
tiștllor romani pentru Universia
da de vară de la Torino.

Lotul de floretă fete cuprinde 
pe Suzana Ardeleanu, campioana 
tării pe anul 1970, Marina Filip, 
una din trăgătoarele care s-au 
afirmat net în concursurile Inter
naționale programate în prima 
jumătate a anului. Ecaterin» 
Iencic-Stah), cage și-a făcut o 
convingătoare reintrare în acti
vitatea compelițională, după o 
întrerupere de 15 luni a ansre- 
namentelor, Kodica văduva, fi
nalistă a ultimei ediții a „națio
nalelor" și Adriana Moroșan, ti
tulară într-una din formațiile 
fruntașe ale diviziei A,. Progre
sul București.

Din lotul florefiștlior fac parte 
Costeacu. Ilabala, Petrtiș, Alexiil 
și Cliișu, toți trăgători care acti
vează în echipe din prima divi
zie.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET „CUPA FEDERAȚIEI"

România, singura neînvinsă după trei etape

O. STANCULESCU

S. N. 
In ca-
unități 

din

PLECAREA DELEGAȚIEI SOVIETICE

Programului—nota 10!

IN INTIMPINAREA
Chazalon, excelentă și ieri, intr-o pătrundere caracteristică.
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Primele secvențe ale antrenamentului 
lungul terenului. Fotbalul modern

MARII SĂRBĂTORI

RESPONSABILITATE ]
n universul acesia atît de agitat 
al sportului de performantă, fi
gura responsabilului de club sau 
a celui, de echipă (mai uzual — 
conducător de secție pe ramură 
de spori) continuă încă a fi,

din păcate, insuficient pusă în evidentă. 
Pentru publicul larg al stadioanelor 
au deveni) foarte familiare numeroase 
figuri de sportivi și antrenori, chiar și 
de medici sportivi sau de masori, dar 
rămîn aproape complet necunoscute 
numele acelora aleși să conducă și 
să îndrume efectiv destinele unei gru
pări sportive.

I Desigur, dacă 
vina este, în n

Ieri la amiază a părăsit Ca
pitala delegația Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., condusă de 
tovarășul S. P. Pavlov, preșe
dintele Comitetului, care, la 
invitația Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
din Republica Socialistă 
mânia, a făcut o vizită 
prietenie în țara noastră.

La plecare, pe Aeroportul 
internațional Otopeni, oaspeții 
au fost salutați de tovarășul 
Angliei Alexe, președintele 
C.N.E.F.S., Emil Ghibu, vice
președinte, activiști ai Consi
liului Național.

A fost de față I. S. Bin, 
ministru consilier al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Nu ni s-a întîmplat pini acum si facem recenzia unui program 
editat pentru o competiție sportivă. A oferi spectatorului un caiet 
care să-l ajute în a urmări și a fi la curent cu desfășurarea între
cerii este, bineînțeles, o obligație organizatorică elementară șl nu 
cine știe ce virtute.

Dar iată că gazdele concursului internațional de atletism „PRIE
TENIA" (Federația română de atletismul Consiliul județean Argeș 
pentru educație fizică șl sport) au reușit să facă, din această „obli
gație organizatorică elementară" o performanță, punînd la dispoziția 
privitorilor mai mult decît un program, o adevărată plachetă, un 
ghid de preț care să-l conducă prin labirintul concursului atletic.

Pe 55 de pagini (!) sînt publicate in limbile română, rusă și 
germană invitația președintelui F.R.A., ing. Mihai Florescu, cuvin- 
tul de bun sosit la Cîmpulung-Muscel al tov. Gheorghe Năștase, 
prim secretar al Comitetului, județean Argeș al P.C.R., președintele 
de onoare al Comitetului de organizare, regulamentul și programul 
de desfășurare a competiției, recordurile concursului internațional 
„Prietenia", cîștigitoril edițiilor precedente ș.a.

Totodată, prin texte șl fotografii sugestive, programul populari
zează citeva din marile realizări ale industriei argeșene (autoturis
mele „Dacia" 1100 șl 1300, uzina mecanică „Muscelul" din Cimpulung, 
Combinatul petrochimic Pitești), locurile turistice șl de agrement 
din județ și din țara noastră, reușind să fie astfel un propagandist 
al frumuseților României socialiste.

Tiparul, executat excelent șl în timp record de I.P. „13 Decem
brie" d'm București, concurează la reușita deplină a unei acțiuni 
care merită nota 10 I (Văl.)

Ieri, în ziua a treia a tur
neului internațional de baschet 
feminin dotat cu „Cupa Fe
derației", reprezentativele
Ungariei și Franței au furni
zat o întrecere deosebit 
disputată, dinamică, la 
șitul căreia sportivele 
ghiare au obținut victoria cu 
scorul de 59—52 (31—30).
Echipa Franței a început, ca 
de obicei, prin a aplica apă
rarea în —~ J------
rele au

zonă, dar adversa- 
contracarat printr-o 

circulație , rapidă' a balonului, 
pătrunderi și aruncări de la 
distanță.
om ia 
franceze 
vans 
min. 
din min. 30. a intervenit 
prinzătoare și, pînă la 
fatală perioadă în care 
înscris nici un punct 
vreme ce selecționata 
riei, cu Csifaky și Mihaîyfi 
în vervă deosebită și mai ales 
cu o precizie excelentă,

Trecînd în sistemul 
om, baschetbalistele 
au reușit să ia a- 

(22—18 min. 15, 25—22
17, 42—35 min. 28), dar.

o sur- 
urmă.

nu au 
(!), în 
Unga-

(Continuare în pag. a t-a)

INEUL SPORTIV CUNOAȘTE 
ÎMPLINIRI NEVISATE!

de ieri, de pe „Ghencea" t sprinturi prelungite, 
înseamnă, in primul rind, viteză!

Foto : V. J3AGEAC

Fotbaliștii și-au reluat
antrenamentele...

/
Fotbaliștii de la Steaua 

s-au adunat joi dimineața 
pentru a discuta planul 
pregătirilor în vederea în
ceperii noului campionat.

, Primul punct a 
bineînțeles, controlul 
dioa'l, pe care i-au 
tuat ieri dimineață, 
menul a fost trecut
bine de toți jucătorii,

GH. LIMONA VA ARBITRA
LA STARA ZAGORA

Astăzi, arbitrul Gheorghe 
timona va pleca în Bulgaria 
pentru a conduce mîine, la 
Stara Zagora, prima manșă a 
finalei „Cupei balcanice": Par
tizan Tirana — Beroe Stara 
Zagora.

fost, 
me- 

efec- 
Exa- 

cu 
mai 
este
me-

mo-

în anul 1920 era semnat 
lă Ineu (o comună, pe a- 
tunci, uitată de lume), actul 
de naștere a uneia dintre 
primele asociații sportive 
din țara noastră. Fosta co
mună, devenită în anii so
cialismului un oraș în plin 
efort creator, cunoaște, și 
pe târim sportiv, o activita
te . dintre cele mai rodnice. 
Iar asociația sportivă Vic
toria Inen a devenit aso- 
ciație-model pe județul 
Arad. >

Tinerii sportivi din aceas
tă pitoreasca așezare își 
desfășoară activitatea în nu 
mai puțin de 8 discipline, 
din rîndul cărora nu lipsesc 
atletismul, fotbalul, ciclis
mul, handbalul, șahul, și — 
valorificând din plin fru
musețile regiunii — turis
mul. , Aproximativ 1 000 de 
membri numără, în prezent, 
asociația sportivă Victoria 
Ineu, cu grupe răspîndite 
în mai toate întreprinderile 
și instituțiile orașului. 1000 
de amatori de sport care 
sînt beneficiarii unei exce
lente baze sportive, ampla
sată chiar în centrul așeză
rii. Ea dispune de terenuri

pentru practicarea voleiului 
Si baschetului, fotbalului și 
handbalului. O pistă de 
atletism și spațioase săli 
pentru șah și tenis de masă 
completează inventarul spor-

puțin Negrea, care 
în așteptarea avizului 
diculuj.
, Duțpă-amiază, pe tere
nul Ghencea, a avut loc 
primul antrenament, sub 
conducerea celor doi an
trenori, Ștefan Covaci și 
Ștefan Onisie. De la a- 
.cest antrenament a lipsit

doar Sătmăreanu 
,tivat.

In timpul primei ședin
țe de pregătire am re
marcat burta dispoziție și 
conștiinciozitatea, cu care 
toți jucătorii au efectuat 
temele antrenamentului.

ADRIAN VASILESCU, 
coresp.

★
Jdi și vineri 

nat și Dinamo 
în pag. a IlI-a publicăm 
amănunte de la aceste 
prime ședințe de pregă
tire.

s-a antre- 
București.

DE CE NU SE RESPECTA H. C. M. 558/1970 ?

AL STAJIUMILOR BALNEOCLIMATERICE
bun număr 
cînd oamenii 
ne-au atras 
odihna cea 

mai folositoare este ODIHNA 
ACTIVA, aceea care com
pensează lipsa de mișcare ce 
caracterizează viața omului 
modern datorită rapidului 
progres al tehnicii, datorită 
confortului Inerent civilizației, 
datorită distracțiilor sedentare 
(televizor, cinema etc.).

Trebuie să evităm, decî, să 
transformăm odihna, conce
diul nostru, într-un „dolce far- 
niente“ fiindcă dulcea lenevie 
nu neutralizează — așa cum 
se credea — oboseala acumu
lată in activitatea noastră ci
tadină.

Ecuația „odihnă = repaus 
absolut'1 s-a dovedit inexactă 
și a căzut într-o meritată dis- 
grațle.
O MINGE DE VOLEI UZATA...

A trecut un 
de ani de 
de știință 
atenția că

Se pune, firește, întrebarea 
In ce măsură putem să efec
tuăm o odihnă activă în sta-

țiunile unde ne ducem, atît 
de mulți, să ne petrecem 
concediul.

Citeva activități, le-am spu
ne elementare, se realizează 
foarte simplu : Ia mare îno
tăm, la munte facem excursii. 
Dar este de ajuns ? Fără în
doială că nu.

De altfel, putem vedea în 
stațiunile noastre de odihnă, 
vileglaturiști jucînd tenis de 
masă, fotbal, volei. Dar nu
mărul celor ce au posibilita
tea sâ facă sport în timpul 
concediului de odihnă este, 
încă, limitat. De ce ? IN PRI
MUL RIND, PENTRU CA BA
ZA MATERIALA NECESARA, 
INVENTARUL DE CARE DIS
PUN ACESTE STAȚIUNI 
ESTE FOARTE MODEST.

Un recent control efectuat 
de C.N.E.F.S. și C.C. al 
U.G.S.R, în șapte stațiuni bal
neoclimaterice cu un bogat 
aflux de vizitatori (Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Tușnad, Bor- 
sec, Lacul Boșu și Sovata) 
a dus la constatări nesatisfă
cătoare în această privință.

La SINAIA, de exemplu, 
unde există — ce-i drept — 
trei centre de închiriat echi
pament, Casa de cultură pu
ne Ia dispoziția celor venlțl 
în stațiune : o minge (uzată !> 
de volei, o masă pentru tenis 
de masă și șase palete, cea 
40 jocuri de șah. Mal incre
dibil este faptul că „Perla 
Carpaților" nu posedă v.n 
singur teren sportiv afectat 
celor ce vin ia odihnă. De 
l’apt stațiunea a avut un te
ren, dar pe acesta au început 
lucrările unul patinoar arti
ficial care, apoi, au fost sis
tate. Sinaia are șl un teren 
de tenis (la sanatoriul Păl
tiniș) dar părăginlt complet 
la ora actuală. Tot alei, po- 
picăria de la complexul de 
odihnă „Dunărea" și-a schim-

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag. g 3 a)

tiv al asociației Victoria, 
satisfăcând integral cerin
țele. Să mai adăugăm amă
nuntul că și proviziile de 
echipament sportiv. sînt mai 
mult decît îndestulătoare, 
pentru toate disciplinele. In 
această privință, încă un 
detaliu ! am văzut îi) ma
gazia asociației ghete de 
fotbal nou-nouțe...

Toate aceste invitații — 
dacă vreți — la mișcare, 
Ia exercițiu fizic explică 
afluența tineretului din lo-

calitate către bazele spor
tive, existența unor perma
nente și reușite campiona
te pe asociație la atletism, 
fotbal, handbal, volei, bas
chet și tenis de masă.

Sportul ocupă, așadar, un 
loc important in viața ti
neretului din Ineu. Lucrul 
acesta se va putea proba 
și cu prilejul concursurilor 
și competițiilor ce vor avea 
loc astăzi și mîine, la îm
plinirea unei jumătăți de 
veac de existență a asocia
ției sportive. Va fi o con
vingătoare trecere în revis
tă a succeselor dobîndite de 
sportivii de aici în acești 
ani în - care ei au reușit 
să-și făurească o viață nouă, 
în acești ani luminoși, cînd 
visele. devin realitate. Va 
fi, .totodată, o binevenită 
repetiție pentru marile ac
țiuni sportive cu care ti
nerii din Ineu — recunoscă
tori partidului care ii creș
te și îi călăuzește pe dru
mul unei vieți fericite, de 
multiple împliniri — întîm- 
pină 23 August, ziua marii 
sărbători a întregului nos
tru popor.

Geo RAEȚKI

I Desigur, dacă s-a putut înfîmpla așa, 
vina este, în mare măsură, și a lor.
Fiindcă tipul ideal al conducătorului de 

• club sau asociajie își găsește încă ra- 
Ireori corespondent în realitate, destul 

de puțini dintre acești activiști sportivi

i
iI
I

i
înțelegîndu-și cu adevărat menirea și 
actionînd în spiritul ei. Unii se rezumă 
la a păstra doar onorific această ca
litate, devenind simpli spectatori la 
cele ce se petrec în club sau în cadrul 
echipei, alții încearcă s-o justifice iimî- 
tîndu-se a rezolva numai problemele 
strict administrative, în timp ce majo
ritatea cad într-o altă extremă, aceea 
de a se considera factotum, intervenind 
adesea brutal și total neprincipial în 
treburile care-i privesc exclusiv pe teh
nicieni _ (cel mai adesea în alcătuirea 
formațiilor). Oricare dintre ipostazele 
de, mai sus (ca și în altele de aceeași 
natură negativă, pe care nu le-am mai 
menționat), nu poale decît să preju
dicieze unitatea condusă de asemenea 
responsabili.

Ne-am oprit ^asupra acestei teme 
pentru că ne aflăm în pragul unui nou 

‘ „ t sezon competițional, într-o

I
i
i
i

tratimpului.

lele micilor
tenismani

• BACĂU: Cădeții ra

(Citiți relatări și cronici în pagina a 2-a)

mîine, fina

•«/

Speranțele natafiei pe blocstarturi

Țiu (Steaua) — Gostescu (Universitatea București), un asalt care 
se va reedita în ultima etapă a diviziei A 

Foto : A. NEAGU

IN CAMPIONATELE NAȚIONALE

AGENDĂ SPORTIVĂ BOGATA 
LA SFÎRSIT DE SĂPTÂMÎNĂ
• brăila : Dinamoviștii 

bucureșteni 
liderii con-

mei și 
v îsi ei

• BUCUREȘTI: Ultimele încrucișări de lame înaintea
C. M. de scrimă de la Ankara

și bogat
perioadă în care rolul conducătorului 
de club, de asociație sau de secție 
trebuie să devină deosebit de activ. 
Acum, cînd pregătirile sînt în toi, cînd 
se urmărește in principal obținerea de 
noi și consistente acumulări pe toate 
planurile (fizic, tehnic, moral etc.), cînd 
se pun la punct ultimele amănunte le
gate de evoluția în campionatele na
ționale și confruntările internaționale 
din toamnă și iarnă, devine imperios 
necesar ca acești oameni cu funcții de 
conducere să-și manifeste din plin, cu 
toată autoritatea, prerogativele lor. Ei 
au datoria de a colabora strîns cu 
tehnicienii clubului sau ai asociației 
(fără a le încălca, bineînțeles, acestora 
atribuțiile), de a supraveghea atent și 
competent întregul proces de pregătire 
a sportivilor și de a interveni prompt 
acolo unde apare vreo defecțiune.

Fără îndoială că aceleași atribuții de 
care sînt in- 

i și secții, 
se cuvine a fi exercitate și în privința 
pregătirii sportivilor nominalizați pentru 
Jocurile Olimpice de la Munchen, din 
1972, îndatorire care, după cum o do
vedesc faptele, a cam fost neglijată 
prin anumite locuri, chiar și la unele 
cluburi mai mari din București și pro
vincie.

Dacă este adevărat că răspunderea 
pentru pregătirea și comportarea spor
tivilor revine în primul rînd antrenori
lor și tehnicienilor (singurii care, din pă
cate, sînt scoși adeseori țapi ispășitori 
cînd lucrurile nu merg bine), ea nu 
poate deveni sub nici un motiv mai 
mică în cazul factorilor de conducere 
din cluburi, asociații și secții. Ni se 
pare foarte firesc să fie așa și credem 
că acest lucru și-l vor reaminti și cei 
în directă cauză.

I îndrumare și control, cu care 
vestifi conducătorii de cluburi

C. FIRANESCU
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Cine vor fi campionii? ÎNSEMNĂRI DIN COPENHAGA
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DINAMO A CUCERIT-IN EXTREMIS
TITLUL LA CONTRATIMP PE ECHIPE ACT FINAL

BRAILA, 
(prin telefon, 
la trimisul 

iru). Peste 150 de 
rutieri dm Bucu
rești, Tg. Mureș, | 
Brașov, Cluj, Con- I 
6tanța, Ploiești 
și Timișoara s 
nit la 
disputa 
campionatului 
acest an. Gazdele, sportivii și 
activiștii brăileni au făcut to
tul pentru a asigura oaspeților 
condiții optime, reușind — spre 
lauda lor — acest lucru pe 
deplin. Și vremea a fost un 
aliat prețios al alergătorilor. 
Vineri la ora 8, cînd s-a dat

intil-
a-șiBrăila 

ultimele
pentru 

finale ale 
național din

ÎNTRECERILE

TENISMANILOR

JUNIORI

SE APROPIE
DE FAZA FINALĂ
CLUJ, 7 (prin telefon). La 

juniori cat. 15—16 ani, primul 
finalist este brașoveanul T. 
Marcu, care, In ultimele me
ciuri, a eliminat doi tenismani 
ai clubului Dinamo București : M. _ -----
în 
cu 
va 
nirii dintre C. Curcă (Progre
sul Buc.) și O. Vilcioiu (UTA), 
programată pentru simbălă.

O partidă extrem de echili
brată și interesantă au oferit 
— la cat. 17—18 ani — D. Al- 
măjan (Politehnica Buc.) și 
Gh. Giurgiu (Industria sirmei 
C. Turzii), in care victoria a 
revenit bucureșteanului cu 
scorul de 7—9, 3—6, 6—3, 7—5, 
6—2. Alte rezultate : D. Nemeș 
(Progresul Buc.) — S. Cernăia- 
nu (Șc. sp. 2 Buc.) 6—2. 6—4, 
6—1 ; Gh. Neamțu 
roșu Brașov) — M. 
(Industria sirmei C. 
6—0, 6—4. 6—3 ; T.
(Steagul roșu Brașov) 
Bădin (Progresul Buc.) 
8—6, 2-6, 6—2.

Felicia Bucur (Steagul roșu 
Brașov), la junioare categoria 
17—18 ani, a cîștigat în semi
finală in fața Virginiei Ruzici 
(Dinamo Buc.) cu 6—3, 6—4.

Iată rezultatele din sferturi, 
la junioare cat. 15—16 ani : 
Virginia Ruzici — Rozalia- Erk 
(Electrica Timișoara) 6—2, ,6—1. 
Anca Floreșteanu (Politehnica 
Buc.) — Mariana Denov (UTA) 
6—1. 6—0, Mariana Hagiu (Di
namo Buc.) — Rodica Precup 
(Electrica Timișoara) 6—1. 6—3, 
Mariana Sirnionescu (Dinamo 
Buc.) — Simona Munteanu 
(Progresul Buc.) 6—3, 8—6.

Sîmbătă vor fi desemnați 
finaliștii în toaie probele.

P. RADVAN1 — coresp.

startul, era chiar răcoare. Ci
cliștii — seniori, juniori mici 
și mari — s-au întrecut pe șo
seaua Brăila — Slobozia în 
clasica probă de contratimp pe 
echipe. Rezultatele au fost, în 
general, cele scontate, dar lup
ta ce s-a dat la seniori pentru 
titlu, generată de o nebănuită 
apropiere de valori și forțe în
tre formațiile Dinamo și Stea
ua, a făcut ca performanțele 
să fie, in ciuda vîntului 
stînjenitor, mai bune 
ne-am fi așteptat. în 
dinamoviștii — grație îndeo
sebi forței liderului lor, Emil 
Rusu — au obținut in extre
mis victoria, deși au fost con
duși pînă aproape de final de 
steliști. În viitor însă, cînd cei 
trei cicliști din echipa Steaua 
(Tudoran, Ene și Nemțeanu) 
vor căpăta mai multă forță și 
experiență, va fi greu să-i de
pășească cineva. Metalul Plo- 
peni, echipa neobositului Ion 
Dolete, a cucerit pe merit me
dalia de bronz.

Marin Niculescu a reușit, 
in sfîrșit, să relanseze Bucu
reștii pe orbita performerilor 
ciclismului pentru juniori. 
Olimpia, echipa sa, a depășit 
lejer favoritele (Steaua și CSM 
Gluj), înscriindu-și în palmares 
o victorie de prestigiu. La ju
niori mici, brăilemi au con
firmat valoarea demonstrată în 
ultimii ani pe șoselele noas-

uneori 
decît 
final,

tre. Băieții lui Mihail Station 
au cîștigat detașat, fără emo
ții. Acest nou succes vine să 
ateste sîrguința și seriozitatea 
cu care tînărul antrenor își 
desfășoară activitatea.

Rezultate tehnice :
1. Dinamo București (V. Tu- 

Rusu, C. Grigore, I. 
- antrenor N. Voicu) 

100 km in 2h 16:54 
km) — campioana 
2. Steaua 2h 17:25, 
Plopeni 2h 22:10, 4. 
Brașov 2h 25:27, 5. 

2h 31:32, 6. C.S.

IN DIVIZIA NAȚIONALĂ
DE SCRIMA

C.

seniori :

dor, E.
Cosma
a parcurs 
(m.o. 43,8 
României ;
3. Metalul 
Dezrobirea 
Voința Buc.
Mureșul Tg. Mureș 2h 32:34.

Juniori mari : 1. Olimpia
Buc. a parcurs 50 km în lh 11:56 
(m.o. 41,7 
României, 
nr. 1 Buc.
lh 13:38, 
lh 14:47, 5.
6. Dezrobirea Brașov lh 16:47.

Juniori mici : 1. C.S. Brăila 
a parcurs 30 km în 42:32 (m.o. 
42,50 km) — campioană a Ro
mâniei, 2. C.S.M. Cluj 44:30, 
3. Șc. sp. 3 Buc. 45:07, 4. Stea
ua 45:07, 5. Olimpia 45:13, 6. 
Voința Ploiești 45:59.

Duminică dimineața, pe cir
cuitul din centrul orașului 
Brăila, se dispută finala cam
pionatului național de semi- 
fond și concursul republican 
pentru posesorii de biciclete 
de turism.

Hristache NAUM

km) — campioana
2. -Școala sportivă 
lh 13:34, 3. Steaua

4. C.S. Mureșul 
C.S.M. Cluj lh 14:51,

Astăzi și mline, sala Progre
sul din Capitală va fi martora 
ultimei confruntări— decisive 
— înaintea închiderii activității 
competiționale a sezonului la 
scrimă. Prilejul — campiona
tul primei divizii.

Programat la aproximativ o 
lună distanță de Campionate
le mondiale de seniori de la 
Ankara, asalturile din cadrul 
diviziei vor reprezenta, prac
tic, ultima repetiție a trăgăto
rilor noștri fruntași. Un pri
lej binevenit, așadar, pentru 
antrenori să verifice forma 
scrimerilor susceptibili să facă 
parte din lot, să risipească u- 
nele incertitudini. în același 
timp vor putea fi văzuți pe 
planșă și trăgătorii care ne 
vor reprezenta la sfîrșitul lu
nii. la Universiada de vară de 
la Torino.

în ambele zile, primele a- 
salturi vor avea loc începînd 
de la ora 8,30. Ședința teh
nică cu delegații echipelor 
participante se va ține sîm- 
bătă la ora 7,30, la secretaria
tul de concurs.

în retrospectiva „Bagsvaerd 
’70“ — astăzi despre probele 
de canoe ale campionatelor 
mondiale, încercînd să comen
tăm valoarea întrecerilor și, 
bineînțeles, evoluția reprezen
tanților noștri.

Prima concluzie de ordin ge
neral, desprinsă nu numai din 
statistica rezultatelor ci, în 
primul rînd, din" maniera în 
care au cîștigat actualii cam
pioni ai lumii, arată că — 
la fel ca la campionatele eu
ropene de anul trecut (Himkij 
— PROBELE DE CANOE AU

riile în cele 4 finale. Așadar, 
nici o surpriză, cu atît mai 
mult cu cît unii sportivi : 
Patzaichin, Covaliov, Wich
man erau și cîștigătorii me
daliilor de aur la ultima edi
ție a 
tale.

Și,
La

așa cum anticipau toți spe
cialiștii, Detlef Lewe și nici — 
cum speram noi, poate într-o 
clipă de optimism maxim, dar 
întemeiat — A. Butelchin. 
Proba a prilejuit afirmarea

campionatelor cv"iinen-

totuși...
C 1—1 000 m n-a învins,

price, ritmul cursei. Bineîn
țeles, Wichman — revenit Ia 
plenitudinea forțelor fizice 
— a știut să profite, a re
dus treptat handicapul, i-a 
ajuns pe Butelchin și Fe- 
dulov și a cîștigat cu 6 se
cunde 1 In rest — ordine 
normală în clasamentul pro
bei, poate doar exceptînd 
modestul loc 12 ocupat de 
finlandezul Nărjdnen.
, Fondiștii din întrecerea de 
dublu — mai puțin canoiș- 
tii maghiari Hingl ' și Cser-

Breazu cu 6—2. 6—4, iar 
semifinala, pe F. Manea 
6—2, 6—0. Celălalt finalist 
fi desemnat în urma întîl-

(Steagul 
Stoleru 
Turzii) 
Marcu 
— R.

6—4,

407 SCHIFURI LA START!
BACAU, 7 (prin telefon de 

la trimisul nostru). În fața ca
banei nautice ridicată pe ma
lul lacului de acumulare Ba
cău II s-au aliniat în careu 
407 schifiști. Erau reprezentan
ții a 19 cluburi din țară, pre- 
zenți la festivitatea deschiderii 
oficiale a ediției din acest an 
a campionatului național de 
canotaj academic rezervat ju
niorilor. Pe pancartele albastre 
din dreptul teamurilor aliniate 
se putea citi : Voința Timi
șoara, Dinamo Buc., Steaua. 
Mureșul Tg. Mureș, Ceahlăul 
Piatra Neamț, Șc. sp. Arad, 
Dinamo Bacău etc. — numele 
viitoarelor echipaje ce se vor 
întrece timp de 3 zile în aceas
tă competiție de amploare.

Concursul a început cu dis
putele din serii în prezența 
unui numeros public, lucru 
mai rar întîlnit la întrecerile 
de canotaj. Băcăuanii, 
reniseră să-și susțină 
ții, dar și să-și vadă 
tizarea eforturilor in 
monstra că „academic" 
te face și în Moldova.

1 : 1. Codruța Blidaru (C.N.U.) 
1:56,8 ; 2. Maria Filo (UTA) 
1:58,0 ; 3. Ana Alexe (CSS 
Buc.) 2:12,5: seria a II-a : 1. 
Renate MUler (Voința Timișoa
ra) 2:03,3 ; 2. Iuliana Nesta 
(Șc. sp. Timișoara) 2:05,5 ; 3. 
Eug. Leonte (Ceahlăul) 2:55.0 ;
2 visle, seria I : 1. Șc. sp. Ti
mișoara 1:58.5 ; 2. Șc. sp. Buc. 
2:01,3 ; 3. C.S.S. Buc 2:06,9 ;

seria a II-a : 1. Olimpia Buc. 
1:57,5 ; 2. Electrica Timișoara 
2:00,1 ; 3. Șc. sp. Arad 2:00.8. 
JUNIORI II 4 + 1, seria I :
1. Electrica Timișoara 3:27,7 ;
2. C.S.Ș. Buc. 3:30,1 ; 3. Rapid 
Buc. 3:31,5 ; seria a II-a : 1. 
Dinamo Buc. 3:27,5 ; 2. UTA 
3:40,5 ; 3. Șc. sp. Arad 3:48,7.

V. TOFAN

PETRE MAXIM AUREL SIMIQNOV

FOST AUTORITAR DOMI
NATE DE ECHIPAJELE RO
MÂNIEI ȘI UNGARIEI, care 
de altfel, și-au împărțit victo-

Marginalii !a medul feminin

România-S. U. A.
firește, 
favori- 
concre- 
a de

se poa- 
Venise- 

ră aici, trans tocmind digul în 
tribune vii, pentru a face și 
onorurile de gazde primitoare. 

Așadar, întrecerile au debu
tat cu probele din serii, pri
mul echipaj din fiecare serie 
calificîndu-se
te. Cîteva 
tele înregistrate azi (n.r. Ieri): 
JUNIOARE II : simplu, scria

penlru fina- 
din rezulta-

SPERANȚELE NATAȚIEI 
DIN NOU PE BLOCSTARTURI

tinerilor 
înaintea 
și cam- 

de la

Ultimul test al 
noștri înotători, 
Jocurilor Balcanice 
pionatelor europene 
Barcelona îl vor constitui în
trecerile naționale ale junio
rilor, care încep astăzi la ba
zinul Dinamo. Timp de 4 zile 
(seriile dimineața de la ora 
10. iar finalele după-amiaza

de la ora 17,30), speranțele 
natației române vor urca pe 
blocstarturi, dînd un ultim a- 
salt asupra tabelelor de re
corduri. Pentru prima oară, 
alături de cei mai buni ju
niori I și II vor concura și 
copii din categoria A, care 
cu acest prilej își vor stabili 
șefii promoției 70.

„Cupa Institutului de Construcții11

AZI. FINALELE TURNEULUI INTERNATIONAL
DE TENIS DIN CAPITALA

„Sita“ calificărilor — care cerne 
de clteva zile pe terenurile cen
trului de antrenament nr. 2 — de
vine din ce in ce mal deasă. Cu 
cit concursul se apropie de sflrșit, 
și numărul particlpanților scade, 
în fata fileului rămîn cu adevă
rat jucătorii cel mai buni. Ieri 
— după ce in ajun se închelaserâ 
partidele din sferturi — au în
ceput semifinalele. In Întâlnirile 
de simplu bărbați din această pe
nultimă fază a concursului dotat 
cu „Cupa Institutului de Construc
ții” s-au ‘ 
rezultate : 
6—1, 6—2, 
(Ungaria) 
Boaghe-P.
6—1, C. Popovici-V. Marcu 
6-0.

înregistrat următoarele 
I. Santelu-Z. Nemeth 

C. Dumitrescu-J. Feher 
6—4, 3—6. 6—2.
Kleln (Ungaria)

Gh.
6— 4,
7— 5,

Iată și două rezultate din sfer
turile de finală disputate la sim
plu fete : Aneta Kun-Lucia Tă- 
năsescu 6—0, 6—1, Ecaterina Bo- 
șianu-Elena Tritu 6—2. 6—0. In 
semifinalele de dublu bărbați, 
Boaghe șl Santeiu s-au calificat 
in dauna cuplului Popovici, Du
mitrescu (5—7, 6—0, 6—4). Rezul
tate la dublu-mixt : Nemeth, Ro- 
șianu-Btilent, Semra (Turcia) 6—0, 
8—1, Sflta. Nosa-Hasan, Serap 
(Turcia) 7—5, 6—1, Rusu, Trlfu- 
Glurgiu, Tănăsescu 7—5, 6—2, Mar
cu, Balal-Boldor, Rado 6—4, 6—4.

Astăzi, de la orele 9 și. respec
tiv, 16, se dispută intîlnlrlle fi
nale.

Ion GAVRILESCU

AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

PENTRU NOUL CAMPIONAT

asistat 
la o a- 
răstur- 
situație

N-am 
vreodată 
semenea 
nare de 
ca la această re
centă întrecere 

dintre atletele românce și a- 
mericance. Cele 16 punctea- 
vans, din prima zi, păreau a 
fi totuși hotărîtoare pentru 
clasamentul final, chiar dacă 
în ziua a doua erau progra
mate mai multe probe de a- 
lergări în care, apriori, oas
petele dețineau un avantaj. 
Și totuși iată că a fost po
sibil și asa ceva, deși nici 
uneia dintre componentele e- 
chipei noastre nu i se poate 
reproșa că ar fi concurat sub 
plafonul posibilităților, așa 
cum a fost cazul cu unele dintre 
ele, cu cîteva zile mai înain
te, la semifinala „Cupei Eu
ropei". Un calcul simplu ne 
arată că dacă duminică Cor
nelia Popescu, Maria Linca, 
Doina Bădescu, Ioana Stancu 
și ștafeta de 4xl00t m ar fi 
obținut rezultatele de la acest 
meci, atunci echipa română 
și-ar fi putut cuceri dreptul 
de a fi concurat în finala 
competiției continentale.

Adevărul este acela că fe
tele noastre au întîlnit în a- 
lergătoarele americance adver
sare de marcă, foarte talen
tate- Deși cele mai multe din
tre sportivele de peste ocean 
n-au depășit încă vîrsta ju
nioratului ele au demonstrat 
și la București, așa cum au 
mai făcut-o recent la Stutt
gart și la Leningrad, că po
sedă calitățile deosebite ce se 
cer pentru marea, performan
ță. Avem convingerea că de 
unele dintre aceste atlete vom 
mai auzi curîrrd' lucruri bune 
și, că la Miinchen, în 1972, 
se vor număra printre favori
tele multor probe din pro
gramul celei de a XX-a O- 
limpiade.

După ce le-am văzut la lu
cru pe aceste atlete, ne este 
foarte greu să spunem care 
anume a fost mai bună căci 
și Davis la 100 m, și Laing 
la 200 m și Hammond la 400 
m și Johnson la 100 mg de
țin, de pe acum, o clasă ri
dicată, care le îngăduie să 
se detașeze în învingătoare, 
cu performanțe bune, 
cum au și făcut-o.

Cum am mai spus, atletele

că 
lu- 
an

așa

noastre au avut individual și 
în ansamblu (chiar dacă au 
pierdut întrecerea pe echipe) 
o comportare mai bună de
cît în majoritatea concursu
rilor anterioare, ceea ce ne 
face să credem că numai 
peste cîteva zile, la Jocurile 
Balcanice, ele vor concura cu 
și mai mult aplomb, cu și 
mai multă dîrzenie. Acesta 
este un fapt, indiscutabil, dar 
nu trebuie să uităm nici un 
moment că nivelul -valoric pe 
care ele l-au atins iată 
nu reprezintă prea mare 
cru și că numai peste un
ele vor fi chemate să parti
cipe la campionatele europe
ne de la Helsinki și peste doi 
ani, la J.O. de la Miinchen. 
Pînă acum, bilanțul cifric și 
faptic nu este în măsură să 
facă pe nimeni să aștepte li
niștit aceste două mari com
petiții internaționale, ținînd 
seama că — cel puțin la a- 
ceastă oră — atletismul nos
tru nu are prea multe indi
vidualități de prestigiu care 
să se poată impune în între
cere cu cei mai buni atleți 
de pe continent și din lume. 
Trebuie și iarăși trebuie să 
lărgim necontenit aria preo
cupărilor (concluzia este vala
bilă chiar dacă joi seara vic
toria ar fi aparținut echipei 
noastre) pentru ca atletismul 
să fie considerat și tratat 
pretutindeni, îndeosebi în 
școli, cu toată seriozitatea, 
cu toată competența, pentru a 
putea face din el sportul nr. 
1, lărgindu-i necontenit baza 
de masă, baza de selecție a 
viitorilor performeri.

canoistului maghiar Tibor Ta- 
tay, confirmarea valorică a 
polonezului Opara și reveni
rea mai puțin, scontată a ce
hoslovacului Cvrtecka. Chiar 
dacă direcția vîntului a în
semnat pentru Butelchin un 
evident handicap, concurentul 
nostru putea să se claseze 
mai bine și performanța re
alizată (locul 6) poate fi apre
ciată ca fiind modestă.

întrecerea de dublu pe a- 
ceeași distanță a respectat, în 
schimb, toate... pronosticurile, 
cel puțin în ceea ce privește 
ordinea primelor trei echipa
je. Ne bucură să remarcăm 
faptul că reprezentanții noș
tri, S. Covaliov și I. Patzai- 
chin au confirmat toate aștep
tările, obținînd o victorie cla
ră, îndelung aplaudată de 
spectatorii prezenți în tribu
nele de la Bagsvaerd.

Alte observații după această 
finală : excelenta cursă reali
zată de canoiștii bulgari Lu- 
benov și Iliev (locul 3 !), tim
pii slabi obținuți de suedezii 
Zeidlitz și LindclOf, ca și de 
sovieticii Dribas și Kaleaghin 
(la 4 și, respectiv, 8 secunde 
diferență de echipajul bul
gar), precum și extrem de 
modesta reprezentare a cano- 
iștilor daneză și ajnericani.

La 
•lui 
dar
creat toate condițiile pen
tru producerea unei surpri
ze pe care am fi dorit-o îm
plinită deoarece „outsider“-ul 
(?!) era canoistul romîn A. 
Butelchin. Pe ultima parte 
a probei el avea 
confortabil (în jur
metri) asupra lui Wichman 
care 
cat și 
din lupta pentru titlu. Bu
telchin a preferat, însă — 
ce gravă eroare tactică ! — 
să se „plimbe" alături de 
canoistul sovietic Fedulov, 
să încetinească, pînă la... o-

C 1—10 000 m victoria 
Wichman era Scontată 
desfășurarea cursei a

ha — au evoluat la valorile 
cunoscute. Proba a fost 
NET DOMINATA de echi
pajul nostru format din Pe
tre Maxim și Aurel Simio- 
nov — învingător cu aproa
pe 20 de secunde (!) în fața 
unor ’ _ _ „ r
cărți de vizită. Canoiștii ro- 
mâni

" cursa 
sire și dovedind, indiscuta
bil, o valoare care cu greu 
poate fi atinsă de un alt e- 
chipaj.

Rezultă, credem, că în pro
bele de canoe reprezentarea 
noastră a fost prestigioasă, 
reflectînd existența unor e- 
chipaje (și nu sînt singu
rele !) excelent selecționate 
și pregătite, care încă mul
tă vreme pot obține succese • 
strălucite pentru sportul ro
mânesc. Aceasta nu înseam
nă (dacă trebuie să mai 
spunem!) șă erorile tactile 
trebuie să se repete, că piri
te fi îngăduit un moment de,

- relaxare ori de âutomttlți'i-- 
mire. Dimpotrivă. Cu atît 
mai mult cu cît finalele de 
la Bagsvaerd au arătat că 
putem îndrăzni mai mult, că 
există posibilități de a do
mina într-un viitor apropiat 
toate probele de canoe.

adversari cu apreciate

au excelat, conducînd 
din start pînă la so-

Ne despart doar 
două săptămîni de 
startul într-o no
uă ediție a divi
ziei A la rugby. E 
firesc, deci, ca e-

chrpele care formează elita 
acestui sport să renunțe — 
cel puțin parțial — la odih
nă. să-și înceapă preparati
vele.

★
Una dintre echipele cele 

mai... grăbite cu pregătirea 
pentru noul campionat este 
Steaua. Antrenorul princi
pal Petre Cosmănescu și-a 
convocat jucătorii la primul 
antrenament, încă de la mij
locul lunii acesteia.
început antrenamente de spo
rire a forței, de îmbunătățire 
a vitezei de deplasare, în e- 
gală măsură și pentru sporti
vii din linia de treisferturi 
și pentru înaintași. Steaua a 
fost întotdeauna o echipă ca
re a avut ca atu această mo
bilitate evidentă pe toate 
compartimentele. Este un atu, 
care, nu de puține ori, poa
te însemna și o armă tacti
că. Este, desigur, șl motivul 
pentru care antrenorul pu
ne în continuare un atît de 
mare accent pe acest capi
tol al pregătirii.

Dar, la „Ghencea". cartie
rul general al rugbvștilor de 
la Steaua, se realizează mai 
mult decît o pregătire pro
priu zisă. Antrenai ul Cușmă-

Pentru

nescu încearcă, paralel, dife
rite formule de echipă, acum 
cînd o serie de jucători au 
spus adio rugbyului sau au 
cerut transferul pentru alte 
cluburi. încercăm să aflăm 
de la antrenor unele expli
cații.

— Doi dintre jucătorii de 
nădejde ai echipei, Fodor și 
Popa, ne părăsesc definitiv, 
renunțînd la rugby. Totuși, 
într-un fel. Fodor va rămî- 
ne aiături de sportul îndră
git, în calitate de antrenor 
al lotului de juniori.

— Cîțl jucători au cerut 
transferul ?

— Deocamdată, doar doi, 
Călărașu și Prosi. Primul va 
trece, probabil, la Știința Pe
troșani, cel de al doilea, la 
Universitatea Timișoara.

— Așadar, patru jucători 
de bază mal puțin. Nu apare 
nici un semnal de alarmă 7

— Sper că nu. Am prevă- 
zut o reîmprospătare a echi
pei, mai exact, o întinerire 
a ei, încă înainte de termi
narea campionatului. Am în 
vedere cîțiva juniori crescuți 
la noi, în club — cer îngă
duința să nu le divulg, pen
tru moment, numele — pe 
care îi vom titulariza cît de 
curînd. în orice caz, pot a- 
firma că vom dispune de un 
lot de peste 25 de jucători 
cu care vom aborda cu op
timism noul campionat... 
(1st.)

ultim efort,Finiș foarte strîns în cursa de 1500 m.
Francie Larrieu (dreapta) va trece prima linia de sosire

Cu excepția re
zultatelor obținute 
de primii doi cla
sați la armă stan
dard 3X20 î și ta
lere aruncate 
șanț, cifrele 
scrise de '

(Urmare din pag. I)

bat destinația In cantină sezo
nieră iar sala de sport de la 
Casa de cultură a devenit ma
gazie de alimente a I.H.R. Sinaia.

EXISTĂ ȘI TERENURI... 
INACCESIBILE

și un rîna de echipament pen
tru acest sport) a fost făcut... 
cadou asociației sportive Apemin.

Stațiunea LACUL ROȘU se 
laudă că are un teren de fotbal, 
In fapt, o toloacă lipsită de ori
ce amenajare. In sfîrșit, la SO- 
VATA, terenul de volei și hand
bal este suprasolicitat, iar po- 
picăria stă încuiată în aștepta
rea nu știm cărui eveniment.

Romeo VILARA

Dan GARLESTEANU
A

fffergenun 
de

avans
80 de

acuzase o criză de ti
părea definitiv scos

în „Cupa Steaua11

Gheorghe norescu-cel mai bun talerist

din 
în- 

ceiialți 
concurenți la probele amintite, ca 
și la pistol standard și armă stan
dard 66 f culcat femei, din ca
drul „Cupei Steaua”, nu sînt de 
natură să mulțumească.

Rezultate, armă standard 3X20 
f : 1. Șandor (Steaua) 570 p. 2. 
Caban (Dinamo) 569 p, 3. Ciulu 
(Steaua) 568 p. 4. Olărescu 
(I.E.F.S.) 564 p, 5. Vasilescu (O- 
limpla) 563 p, 6. Ferecatu (Dina
mo) 5G0 p ; pistol standard 20+ 

' 20+20 f : 1. Giușcă (I.E.F.S.) 566 p, 
2. Roșea (Dinamo) 560 p, 3. Ma
ghiar (Dinamo), 4. Atanasiu 
(Steaua) 558 p, 5. Tripșa (Dlna-

I_________

de Stat pentru economie și ad
ministrație locală (C.S.E.A.L.) SA 
ÎNDEPLINEASCĂ strict pre
vederile H.C.M. 558/1970 DE 
CĂTRE CONSILIILE POPULARE 
JUDEȚENE CARE AU, ÎN BAZA 
ACESTEIA, SARCINA DE A SE 
OCUPA DE AMENAJAREA ȘI 
REAMENAJAREA BAZELOR
SPORTIVE SIMPLE Șl COM
PLEXE, DE AGREMENT, A TRA-

mo) 547 p, 6. Feciorescu (Steaua) 
544 p ; armă standard 60 f culcat 
femei : 1. Magda Borcea (I.E.F.S.) 
590 p, 2 Georgeta Șerban (Nico- 
lina Iași) 584 p, 3. Ana Goreti 
(Olimpia) 583 p, 4. Edda Baia 
(I.E.F.S.) 577 p, 5. Nicoleta Doi- 
chiță (C.P.M.B.) 574 p, 6. Aritina 
Bițică (C.P.M.B.) 573 p ; ]. talere
aruncate din șanț (200 t) : 1. Flo- 
rescu (Steaua) 192 t, 2.. Dumitrescu 
(Olimpia) 191 t, 3. Ionescu (Stea
ua) 185 t (baraj : 24 t), 4. Bodnă- 
rescu (Școlarul) 185 t (baraj : 20 
t). 5. Stănescu (Steaua) 177 t, 6. 
Trăistaru (Steaua) 177 t.

Astăzi, de la ora 9, Ia poligonul 
Domnești, sînt programate urmă
toarele probe : armă standard 
3X20 f juniori, pistol sport juniori, 
armă cu aer comprimat 60 f se
niori, iar la poligonul Tunari pro
ba de skeet (100 t) seniori și ju
niori.

Stațiunea BUȘTENI, de aseme
nea, nu dispune de nici un te
ren sportiv, nici de Inventar de 
specialitate. La PREDEAL, In
ventarul lipsește cu desăvîrșire, 
Iar terenurile de sport nu pot 
II folosite pentru că A.’B.S. Bra
șov, care le administrează, per
cepe o taxă de... 68 de lei pe oră.

Inaccesibile celor venlțl la o- 
dihnă sint șl terenurile de hand
bal șl volei din TUȘNAD, -----
amenajate, ’ 
păstrate pentru le” ... ....
teren de handbal sortit 
ției (poate și pentru că este ab
solut neîngrijit) precum și un 
teren de fotbal care suferă, de 
cîtva timp, agresiunea susținută 
a vehiculelor — auto și hipo.

La BORSEC, terenurile de vo
let Și baschet s-au părăginlt, iar 
echipamentul sportiv al Casei de 
cultură (două mingi de volei

bine 
dar și bine închise, 

..acțiuni oficla- 
(!). Aici mal există încă un 

................................... dlspari-

MODESTUL INVENTAR SPORTIV
O asemenea stare de lucruri 

demonstrează că întreprinderile 
de sta[iuni balneoclimaterice 
(I.S.B.C.) care au preluat in luna 
mai a.c. activitatea cultural-spor- 
tivă s-au preocupat prea puțin 
(uneori, chiar, de Ioc) de aceas
tă problemă.

Majoritatea caselor de cultură 
(Sinaia, Predeal, Lacul Roșu, 
Borsec) sînt Încadrate șl cu 
organizatori sportivi, dar activi
tatea acestora nu este îndrumată 
și controlată 
țiunilor.

Se impune, 
îndrumării șl 
de C.N.E.F.S.

de conducerea sta-
așadar, ca în afara 
controlului efectuat 
șl U.G.S.R., să se 

preocupe mai mult și Direcția 
balneo-climaterieă din Comitetul

SEELOR TURISTICE, A LOCURI
LOR DE JOACA PENTRU CO
PII ETC.

In lumina acestei hotărîri, con
siliile populare județene trebuie, 
la rîndul lor, să vegheze ea 
I.S.B.C.-urile să pună netntîrziat 
în aplicare prevederile H.C.M. 
care vin in sprijinul dezvoltării 
bazei materiale a activității spor
tive de masă, de agrement.
Organelor teritoriale 

C.N.E.F.S. ie revine sarcina 
îndrume, să sprijine și să
troleze activitatea organizatorilor 
sportivi din stațiuni care pot 
aduce o contribuție importantă 
în promovarea sportului cu ca
racter de agrement.

ale 
si 

con-

CU FANTEZIE ȘI PASIUNE
Considerăm că în acțiunea de 

amenajare a bazelor sportive și 
a complexelor de agrement va 
trebui să se aibă în vedere în 
afara terenurilor obișnuite (vo
lei. baschet, handbal, fotbal etc.) 
și cele necesare unor sporturi și 
activități sportive noi, antrenan
te, cu largă audiență și cu un 
conținut de mare eficiență pen
tru întreținerea potențialului bio
logic, a puterii de muncă, de 
creație.

Organizatorii vor trebui să dea 
dovadă de fantezie și pasiune, 
organizînd o mare diversitate de 
concursuri (între vile, între vi- 
legiaturiști și localnici ș.a.m.d.), 
să ceară sprijinul C.N.E.F.S. pen
tru realizarea unor simpozioane 
cu sportivi fruntași sau să Insti
tuie concursuri pentru copii la 
probe adecvate vîrstei etc.

Cu o bază sportivă mai bogată, 
cu un inventar care să satisfacă 
cerințele crescînde ale celor aflați 
în stațiuni, cu forme noi și va
riate de activități, stațiunile de 
odihnă pot șl trebuie să joace un 
rol fcarte important în atragerea 
unor mase largi de oameni, de 
toate vîrstele, într-o btnefăcătoa- 
în activitate sportivă.

SlMBATA
BASCHET- Terenul 

reasca, de ia ora 
România (junioare) 
Franța, Polonia — 
garia, România — < 
meciuri feminine în cadrul 
„Cupei Federației”.

ÎNOT. Bazinul Dinamo 
de la ora 10 și de la ora 
17,30 : campionatele 
nale ale juniorilor.

TENIS DE CÎMP. 
trul de antrenament 
de la ora 9 și de la ora 16 ■ 
concurs internațional.

BOX. Terenul din șos- 
Tancului nr. 130, de la ora 
19: gală de verificare în 
vederea naționalelor de se
niori.

ȘAH. Sala Constructorul, 
de la ora 16; runda I a 
turneului masculin de se
lecție.

TIR. Poligonul Domnești 
de la ora 9 i „Cupa Steaua" 

DUMINICA
BASCHET. Terenul Fio 

reasca, de la ora 16,30 ; 
România (junioare) — 
Polonia, Cuba ■— Ungaria 
România — Franța, meeiur- 
în cadrul „Cupei Federa
ției".

FOTBAL. Stadionul Poli
tehnica, ora 17 : Sportul 
studențesc — Dunărea 
Giurgiu („Cupa de vară“).

MOTOCICLISM. Com
plexul sportiv din șos. Pan- 
telimon, ora 
internațional de dirt-track.

ȘAH. Sala Constructorul, 
de la ora 16 : runda a Il-a 
a turneului masculin de 
selecție-

ÎNOT. Bazinul Dinamo 
de la ora *0 și de ia ora 
17,30 : campionatele națio 
nale ale juniorilor.

TIR. Poligonul Domnești, 
de la ora 8 : „Cupa Steaua".

Ho-
17 :

Un-
Cuba

naț;n

Ceri 
nr. 2

10 : concurs

DE LA I.E.A.B.S.
Pentru întîlnirile de bas

chet România — Selecțio
nata Ail Star University 
(SUA) din zilele de 10 și 13 
august a.c. sînt valabile nu 
mai legitimațiile de ziaris! 
însoțite de delegații.

Biletele pentru aceste me
ciuri sînt puse în vînzcire la 
casele obișnuite.
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UNIVERSITATEA CRAIOVA ARE ilfilIGAȚIÂ UNEI REABKITĂRI
De cîțiva ani, „Cupa euro

peană a 'iîrgurilor" figurează 
pe agenda fotbalistică a con
tinentului, ca o competiție te 
atrage un tot mai mare in
teres. Anul acesta, pe lista 
echipelor participante apar 
nume prestigioase: F. C. 
Barcelona, F. C. Koln, Ander- 
iecht, Juventus Torino, Liver
pool, Ferencvaros, Interna- 
zionale, Spartak Trnava, Par
tizan Belgrad. Foste campi
oane, foste finaliste ale „Cu
pei continentale" și o cîștigă- 
toare a „Cupei intercontinen
tale". Așa stînd lucrurile, ce
lelalte formații au o misiune 
dificilă, dar și posibilitatea u- 
nei afirmări (sau reafirmări) 
pe plan internațional.

Federația română de fotbal 
. a decis ca în acest an fot
balul din țara noastră să fie 
reprezentat în „C.E.T." de 
DINAMO BUCUREȘTI și 
UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
Desigur, nimeni nu pune sub 
semnul întrebării desemnarea 
formației din șoseaua Ștefan 
cel Mare. Echipei cu ce! mai 
valoros lot i se creează posi
bilitatea reapariției în scena 
europeană, menținerea în at
mosfera și în contactele in
ternaționale a unor jucători 
ca Dumitrache, Dinu. Delca- 
nu, Nunweillcr VI, Lucescu. 
Și apoi, Dinamo București 
niââ înseamnă și speranța u- 
nei reprezentări onorabile a 
fotbalului românesc.

în schimb, a surprins ho- 
tărîrea forului de resort de 
a înscrie în această mare 
competiție formația UNIVER
SITATEA CRAIOVA. Nimeni 
nu poate uita comportarea pe 
care aceasta a avut-o în ul
tima ediție a „Cupei Balca-

nice" intercluburi, cînd în 
fața a două formații modeste 
— Partizan Tirana și Slobo
da Tuzla (Iugoslavia). -— a 
obținut rezultate dintre cele 
mai slabe : două egaluri și 
două înfrîngeri. Dar, nu nu
mai rezultatele au nemulțu
mit, ci jocul în sine. Au sur
prins, atunci, slaba pregătire 
moral-volitivă, scăzuta pu
tere de luptă a jucătorilor 
craioveni. S-a spus că această 
slabă comportare a fosț o 
consecință a întreruperii cam
pionatului, a sesiunii de exa- 

. mene de la facultate, nepre
gătită la timp.

în
unui 
tatea 
cum
ropeană a fotbalului. O mi-

sfîrșit, sîntem în fața 
fapt împlinit. Universi- 
Craiova se pregătește a- 
să apară pe scena eu-

siun« dificilă, ținînd seama 
că în anii din urmă fotbalul 
românesc și-a cîștigat un pres
tigiu în arena internațională, 
care are nevoie de noi con
firmări, nu numai din partea 
echipei naționale. Pe umerii 
jucătorilor și antrenorilor de 
la Universitatea Craiova a- 
liasă, astfel, o mare răspun
dere Echipa craiovcană are 
datoria unei reabilitări, iar 
participarea sa în „C.E.T." îi 
oferă acest prilej. Din acest 
unghi trebuie privit debutul 
său în „Cupa europeană a tîr- 
gurilor". Oblemenco. Ivan, 
Strimbeanu, Nicuiescu, Neagu, 
Bălan, jucători, cu pretenții, 
cu aspirații la loturile națio
nale, trebuie să redevină mai 
întîi ei înșiși sportivii 'dârzi 
de altădată, animați de do-

rința confirmării calităților 
demonstrate cîndva.

După tragerea la sorți în 
„C.E.T.". am stat de vorbă 
cu dr. V. Frînculescu, medi
cul echipei, care ne-a decla
rat : „Am încredere în for
mația noastră, în potențialul 
ei fizic, în calitățile tehnico- 
tactice ale majorității jucăto
rilor. Intr-adevăr, în ultimul 
timp a lipsit capacitatea de 
mobilizare, s-a manifestat in
constanță în evoluții. Cred că 
vom trece peste aceste nea
junsuri. Sint convins că se 
pot obține rezultate bune".

...Gînduri, speranțe. E de 
așteptat ca la declarația me
dicului să se adauge adeziu
nea, în fapte, a jucătorilor.

Constantin ALEXE
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Nume noi la Ceahlăul
Piatra Neamț
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Mihalaehe 
jucător la 
precum și

, Divizionara B Ceahlăul 
tra Neamț (seria I) se 
gătește cu asiduitate în 
deree începerii campionatu
lui, pentru a evita emoțiile 
pe care le-a avut în 
trecută, cînd a fost 
pas de' retrogradare. 
. Dintre numele noi 
vor apare în formație
pe Căprioară și Mihuț (de 
la echipa de juniori), Cio
can (fost la Construatorul 

Piatra Neamț), 
(fost student, și 
Știința Bacău),
Baicu și Matache, care și-au 
.terminat perioada de caran
tină.

Au primit dezlegarea pen
tru alte echipe : Popa, Marin 
și Rențea. Onica s-a retras 
din activitatea competițio- 
nală.

G. M. GROAPA —coresp.

Vulturii Textila Lugoj

Minerul Deva 2-0 (1-0)
Un reușit meci de verifi

care, în prezența a 500 de 
spectatori- Golurile 
înscrise de Chiran 
și Muschici (min.

au fost 
(min. 15) 
85).

C. OLARU — coresp.

' W--
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. ■
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Iată-l pe Dinu, Lucescu și Radu NunweUler în plină activitate pregătitoare.

Foto : THEO MACARSCHI

Cer senin ia Dinamo București
Joi, după-amiază, era ani

mație mare în fața stadio
nului Dinamo. Cîteva zeci de 
suporteri aflaseră, nu se știe 
cum, că favoriții lor sînt con- 
vocați la primul antrenament 
și, închipuiti-vă, „cerberul" 
de la poartă nu-i lăsa să in
tre... Dar, „cFrberul" avea de 
apărat, de la bun început, o 
cauză pierdută...

Jos, pe gazon, 18 tineri cu 
corpurile bronzate, strînși în 
jurul antrenorului Nicușor, 
ascultau cu atenție aproape 
pioasă vorbele „meșterului", 
Am putut observa că relațiile 
dintre Dumitrache Șl antrenor 
sînt acum foarte amicale. 
Deci, divergențele au luat 
sfîrșit... Era și timpul.

Un fluier scurt, și primul 
antrenament a început. Aler
gări și gimnastică. Apoi, un 
cros de vreo 30 de minute 
în splendidul parc din jurul 
stadionului. In sfîrșit, se tre
ce la... minge. Se formează 
două echipe (9 la 9) și se 
joacă la... patru porți mici. 
Nimeni nu are voie să atingă 
balonul mai mult de două 

ori succesiv. Lui Lucescu și

Dumitrache nu prea le con
vine acest lucru,,.

Atenția spectatorilor este 
îndreptată spre noile achiziții. 
Portarul Mircea Constantines- 
cu driblează ca un veritabil 
atacant... Mustățea și Ene Da
niel (care a depus cerere de 
transfer pentru Dinamo Bucu
rești și acum așteaptă acor
dul clubului din Bacău) rea
lizează cîteva combinații ca
re-} fac pe secretarul secției 
de fotbal. Gheorghe llie, să-și 
frece mîinile.

— Dacă am fi putut face 
rost și de un fundaș central... 
— se destăinuie dînsul, ca 
per.tru sine; Dar. cu Stoenes- 
cu, refăcut,' vom rezolva oa
recum și această

— Mai aveți și 
noi ?

— Nuțu, care a 
Pitești 'pentru a-și 
crunte, și Sandu Gabriel, de 
la Metalul București. Ultimul, 
însă, nu a primit dezlegare și, 
probabil, va trebui să efec
tueze carantina de un an.

Deși a trecut o oră de cînd 
se lucrează cu balonul, se 
joacă la fel de îndîrjit ca la

problemă.
alte nume

plecat la 
aduce lu-

PROGRAMUL CAMPIONATULUI
SERIA A H a Voința Bucu-

— Rulmentul

TRADIȚIA C.C.A.-O POVARĂ, 
DAR Șl UN STIMULENT

— Dialog cu Ștefan Covaci, antrenorul
Scurta vacanță fotbalistică a 

luat sfîrșit. Antrenorii și ju
cătorii s-au reîntîlnit la aso
ciațiile și cluburile de care 
aparțin și, firesc, au început 
pregătirile pentru noul sezon. 
Modul cum se desfășoară a- 
ceste pregătiri pentru viitorul 
sezon a constituit subiectul 
discuției. noastre cu .Ștefan 
Covaci, antrenorul echipei 
Steaua București,

— V-așteaptă un sezon 
greu i campionatul și parti
ciparea în „Cupa cupelor'*. 
Cum îl pregătiți ?

— Intr-adevăr, va fi dificil! 
Terminînd anul eompetițional 
la 26 iulie, jucătorii au stat 
într-o vacanță de 10 zile (prea 
scurtă, evident, pentru refa
cere). în ziua de . 6 august, 
am început pregătirile, efec- 
tuînd vizita medicală ; vineri 
și sîmbătă •. antrenamente pe 
terenul Ghencea. în afara 
antrenamentelor, vom susține 
cîteva jocuri-școală. cu parte
neri din categorii diferite. La 
întoarcerea în București, vom 
lua parte Ia „Cupa municipiu
lui București".

— Cu ce noutăți vă veți 
prezenta la 30 . august ?

— Cu nici una ! Din păcate, 
nu am putut întări echipa cu 
elemente valoroase, pentru a 
rezolva posturile deficitare: 
extremele și mijlocașii. Lotul 
cuprinde pe Suciu, Haidu — 
portari, Sătmăreanu. Cristache 
Ciugarin, Hălmăgeanu, D. Ni- 
colae, Vigu, Mirăuță — fun
dași, Dumitrîu IU, Naom, Ne

grea — mijlocași, Pantea, Tă- 
taru II, lordănescu, Ștefănescu, 
Creiniceanu, Manea — înain
tași. Vom promova pe Purcaru
— portar, Sameș — fundaș, 
Grigore — mijlocaș și pe Vlad
— înaintaș, toți crescuți ■ la 
centrele noastre de juniori și 
la echipa de tineret.
“ Maniera în care ați Cîști- 

gat „Cupa României" a re
amintit, în bună măsură, de 
evoluțiile echipei C.O.A. Su
porterii șî simpatizanții clu
bului se pot aștepta la re
nașterea tradiției team-ului 
condus de Apolzan?

— Vă rog să-mi permiteți 
ca înainte de a răspunde să 
mulțumesc din partea con
siliului clubului și biroului 
secției de fotbal tuturor sim- 
patizanților și susținătorilor 
care ne-au felicitat pentru 
cîștigarea. a zecea oară, a 
„Cupei ifhmâniei"- Și acum, 
despre ceea ce ați amintit: 
cînd se face o asemenea pre
viziune se ia ca etalon evo
luția din finală, dar Steaua a 
mai avut în sezonul estival 
și un alt etalon : acela din me
ciul cu Farul. Așa că, adevă
rul se situează undeva pe la 
mijloc, fiindcă avem jucători 
care prbrfiit, însă nu avem 
încă o formație de bază. Ca 
valori confirmate, avem doi 
sau trei jucători, iar ceilalți 
sînt în formare. Noi purtăm 
tradiția C.C.A. ca o... povară, 
dar, în același timp, ea con
stituie și un stimulent. Cînd 
vom avea din nou în reprezen
tativa țării 5—6 titulari (și 
eu sper că vom ajunge cit 
mai curînd în această situa
ție), atunci se va putea vorbi

echipei Steaua —

(fa-**

ȘTEFAN COVACI 
văzut de AL. CLENCI U 

despre renașterea tradiției. 
C.C.A.

— Ce părere aveți; despre 
primul joc din „Cupa cupe
lor" ?

— întiinim un adversar ne
cunoscut, Karpatî Lvov, dar 
el reprezintă fotbalul sovie
tic, care este bine cotat P» 
plan mondial. Așa că... Elevii 
mei tineri au dorința de ’a- 
firmare, ei vor să participe 
în etapele următoare ale com
petiției continentale, ceea ce 
înseamnă o mobilizare totală, 
într-o competiție care nu ad
mite nici un pas greșit.

— Succes 1

Pompiliu VINTILA

ETAPA A Vlll-a
A DIVIZIEI C. SERIA I,

ASA CUM E
Dintr-o greșeală de pagi

nație, în .programul diviziei 
C (seria I). publicat în zia
rul nostru de ieri, trei me
ciuri din etapa a VIII-a au 
fost trecute printre jocurile 
etapei a IV-a. Este vorba de 
întîlnirile Letea Bacău—Chi
mia Suceava, Minobrad Va
tra Dornei—I.T.A. Pașcani și 
Penicilina Iași—Nicolina Iași. 
Aceste jocuri se vor disputa 
la 18 octombrie, o dată cu 
celelalte meciuri din această 
etapă : Textila Buhuși — Pe
trolul Moinești, Rarâtil Cîm- 
pulung — Cimentul Bicaz, 

Textila Botoșani — Fulgerul 
Dorohoi, Minerul Comănești 
— Victoria Roman si Mi
nerul Gura Humorului — 
Foresta Fălticeni.

CUPA DE VARA
Mîine, va avea loc ultima 

etapă a competiției dotată cu 
„Cupa de vară", organizată 
de Federația română de fot
bal, în colaborare cu I. S. 
Loto-Pronosport. în partidele 
ce se vor disputa mîine. an
trenorii divizionarelor B au 
posibilitatea să verifice for
mațiile lor, să aducă ultime
le retușuri înaintea începerii 
campionatului.

• Grupa a III-a : Sportul 
studențesc —- Dunărea Giur
giu (stadionul Politehnica, de 
Ia ora 17) și Flacăra Moreni 
— Metalul București;

• Grupa a IV-a: Gaz me
tan Mediaș — C.S.M. Sibiu 
și Poiana Cîmpina — Metrom 
Brașov ;

Iată programul complet al 
etapei ;

• Grupa I : Ceahlăul P. 
Neamț — Chimia Suceava ;

• Grupa a Il-a: Portul 
Constanța — Politehnica Ga
lați și Oțelul Galați — Pro
gresul Brăila ;

• Grupa a V-a: Metalul 
Tr. Severin — Minerul Ani
na și C.S.M. Reșița —- Poli
tehnica Timișoara ;

• Grupa a Vl-a : Metalur
gistul Cugir — C.F.R. Timi
șoara și Corvinul Hunedoara 
— C.F.R. Arad;

ETAPA I, 24 AUGUST
Dacia Galați — Unirea Focșani 
Metalul Buzău — Rulmentul 

Bîrlad
Ancora Galați A.S.M. Tecuci
Unirea Tricolor Brăila — Metalul 

Plopeni
Chimia oraș Gh. Gheorghiu-Dej 

— Voința București
” Boldești — Metalur- 

Brăiia
Berea — Șoimii Buzău 

Vaslui sau Olimpia Rm. 
— S.U.T. Galați

Șoimii Buzău ■
reștl

Petrolul Berea
Bîrlad

Viitorul sau Olimpia — Metalul
Plopenl

ETAPA a V-a, 27 SEPTEMBRIE

Petrolistul 
gistul 

Petrolul 
Viitorul 

Sărat

etapa A H-A, 6 SEPTEMBRIE

Galați — Metalul Buzău 
Buzău — Ancora Galați 

Brăila — Dacia

Șoimii Buzău — Petrolistul Bol
dești

Metalurgistul Brăila — Rulmentul 
Bîrlad

S.U.T. Galați — Metalul Plopeni 
Ancora Galați — Voința Bucu

rești
Viitorul sau Olimpia — Metalul 

Buzău
A.S.M. Tecuci — Dacia Galați
Unirea Focșani — Unirea ~ ' 

color Brăila
Petrolul Berea — Chimia

Gh. Gheorghiu-Dej
ETAPA A VI-A, 4 OCTOMBRIE

Trl-
oraș

Petrolistul

S.U.T.
Șoimii
Metalurgistul

Galați
Rulmentul Bîrlad

Boldești
A.S.M. Tecuci — Petrolul Berea
Voința București — Unirea Tri

color Brăila
Unirea Focșani

Olimpia
» Metalul Plopeni — Chimia oraș

Gh. Gheorghiu-Dej

Viitorul sau

ETAPA A III-A, 13 SEPTEMBRIE’

Viitorul
S.U.T.

sau
Ga-

Foc-
Petrolul

Ancora Galați -
Olimpia

Rulmentul Bîrlad
lăți

Metalul Plopenl — Unirea 
șanl

Voința București
Berea

Dacia Galați — Unirea Tricolor 
Brăila

Petrolistul Boldești —
Tecuci

Metalul Buzău — Chimia oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej

Metalurgistul Brăila — Șoimii 
Buzău

A.S.M.

etapa a IV-A, 20 SEPTEMBRIE
A.S.M. Tecuci — Metalurgistul 

Brăila
Petrolistul Boldești

Focșani
Unirea Tricolor Brăila — Meta- 

>ttl Buzău
D’Cta Galați — S.U.T. Galați 
Ch'mla oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
— Ancora Galați

Unirea

Unirea Tricolor Brăila — Petro
lul Berea

Voința București — Viitorul sau 
Olimpia

Dacia Galați — Șoimii Buzău 
Rulmentul Bîrlad — Chimia oraș

Gh. Gheorghiu-Dej 
Unirea Focșani 
Petrolistul

Galați 
Metalul

Brăila
Metalul

S.U.T. Galați
Boldești — Ancora

Plopeni — Metalurgistul
Buzău — A.S.M. Tecuci

ETAPA A VII-A, 11 OCTOMBRIE
RulmentulMetalul Plopenl

Bîrlad
Unirea Tricolor Brăila — 

lurgistul Brăila 
Tecuci —A.S.M.

reștl 
Metalul 
Chimia

Buzău —
____ oraș Gh.

— Petrolistul Boldești 
Viitorul sau Olimpia

Galați
S.U.T. Galați 
Ancora

Meta-
Bucu-Voința

șoimii
Gheorghiu-Dej

Dacia

Buzău

. — Petrolul Berea
Galați — Unirea Focșani
A VIII-A, 18 OCTOMBRIE
Tecuci — Chimia oraș 

Gh. Gheorghiu-Dej
Ancora Galați — Dacia Galați 
Petrolul Berea — Metalul Plo

penl
Metalurgistul Brăila

Focșani
Șoimii Buzău

Olimpia

etapa

A.S.M.

Unirea
Viitorul sau

început, iar cînd Nicușor flu
ieră sfîrșitul antrenamentului, 
toți își exprimă dorința de a 
mai continua joaca. Și cînd 
te gîndești că doar cu vreo 
lună în urmă unii nu voiau 
să vină nici la antrenamen
te !... Hotărît lucru, în aceste 
zile de vacanță, în conștiința 
jucătorilor dinamovîști s-a 
schimbat ceva. E o altă at
mosferă șî, după cîte se pare, 
acest lucru nu va rămîne fără 
urmări în viitorul campionat.

Pînă atunci, Insă, vor con
tinua pregătirile. Urmează un 
turneu de trei jocuri în Italia 
și, la 30 august, primul meci 
de campionat, cu Dinamo Ba
cău. la București.

• Grupa a VH-a: Chimia 
Rm. Vîlcea — Electroputere 
Craiova și Metalul Tîrgoviște 
— Progresul București;

Dan VLAD

In ultimul
Printre scrisorile sosite ieri 

la Federația română de fot
bal s-au aflat mai multe ce-

DIVIZIEI C EDIȚIA 1970/1971
S.U.T.Vofnța București 

lăți
Petrolistul Boldești — Metalul 

zău
Rulmentul Bîrlad — Unirea 

color

ETAPA

BrăUa

Ga-
Bu-
Tri-

A IX-A, 25 OCTOMBRIE
Tricolor Brăila — Pe-

Metalul Buzău — Metalurgistul 
Brăila

Rulmentul Bîrlad — Șoimii Buzău
Unirea Tricolor Brăila — A.S.M. 

Tecuci
Petrolul Berea —

Galați —S.U.T.
Unirea Focșani 
Ancora Galați

Să știm și orele de începere
a meciurilor din diviziile A, B și C

• Grupa a VlII'a : Olimpia ' 
Satu Mare — Vagonul Arad 
și Minerul Baia Mare ■— O- 
limpla Oradea.

Pe agenda de lucru a co
misiei de competiții a figu
rat ieri un punct care, desi
gur, n-a cerut prea mari e- 
forturi pentru rezolvarea lui, 
dar care, evident, nici el nu 
trebuie uitat, acum Cînd se 
pun la punct toate detaliile 
legate 
natului

Este 
oepere 
mele etape, lucru important

pentru echipe, spectatori și, 
bineînțeles, pentru arbitri.

PHIMIJI MECI FEMININ

de începerea cartipio- 
în diviziile A, B și @ 
vorba de ora de în- 
a meciurilor, în pri-

MOMENT...
reri de transferare, avînd 
data de 5 august și astfel vor 
fi luate în considerare, ale 
unor jucători, care doresc ?ă 
activeze la următoarele 
chipe:

• Partidele din primele 
două etape ale diviziei B vor 
începe la ora 16,30. Incepind 
cu etapa din 30 august, me
ciurile vor avea loc la ora 
11 dimineața, cu excepția 
jocurilor cuprinse în progra
mul Loto-Pronosport, care se 
vor disputa după-amiază.

• Ora de începere a întîf 
nirilor din divizia C, pe 
parcursul turului, este 11 
mineața.

• Primele partide ale 
viziei A — Ia 30 august 
Se vor desfășura la ora

tot 
di-

di-

16.

Iubitorii fotbalului din Sibiu 
vor avea ocazia duminică să 
urmărească, în premieră, o 
partidă feminină. Protagonis
tele vor fi selecționatele ora
șelor Mediaș și Iași. întâlnirea 
se va desfășura în. cuplaj cu 
meciul C.S.M. Sibiu-Gaz me
tan 
ora

Mediaș, cu începere de la
16. *

ILIE IONESCU — 
coresp, principal

Unirea
trollstul Boldești

Chimia oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
— Șoimii Buzău

Unirea Focșani — A.S.M. Tecuci 
Viitorul sau Olimpia — Rul

mentul Bîrlad
S.U.T. Galați — Metalurgistul 

Brăila
Metalul Buzău — Metalul Plo

peni k-'
Dacia Galați Voința București 
Petrolul Berea. — Ancora Galați

ETAPA A X-’aȚ 1 NOIEMBRIE
Voința București — Unirea Foc

șani
A.S.M. Tecuci — Viitorul șau 
Olimpia ; * ■ ’
Petrolistul Boldești — Petrolul 

Berea
Metalul Buzău — Dacia Galați 
Metalul Plctnenl — Șoimii Buzău 
Unirea Tricolor Brăila

Galați
Ancora Galați

Bîrlad
Chimia oraș Gh.

— Metalurgistul

ETAPA a xi-a,

ETAPA A XIII-A,

Tecuci

22 NOIEMBRIE

A.S.M.
Bîrlad

Ancora' ____ ______
Metalurgistul Brăila —

București
Dacia Galați — Petrolul 
Unirea Focșani — Chimia

Gh. Gheorghiu-Dej 
Șoitnli Buzău — S.U.T. 
Viitorul sau Olimpia

Tricolor Brăila 
Metalul Plopenl —

Boldești

Rulmentul
Galațl — Metalul Buzău

Voința
Berea 

oraș
Galați 

Unirea

Ș. N. OLTENIȚA 1 M. Do- 
bre (Dunărea Giurgiu) și 
Heuman (Ceahlăul P. Neamț);

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Popa (Poiana Cîmpina) și 
Diaconescu (Jiul Petroșani) ;

C.F.R. SIGHIȘOARA : He- 
trea (Steagul roșu Brașov), 
Bîrsan (Delta Tulcea), Pal 
(Dacia Oradea), V. Gheorghe 
(C.F.R. Brașov) ;

BlRLAD. Devenită tradițională, 
„Cupa Rulmentul" la fotbal a 
angrenat In acest an șapte e- 
Chipe reprezentative ale secțiilor

de producție din fabrica de rul
menți. La terminarea turului; 
primul loc In clasament n o- 
cupă, cu 10 P. formația secției 
strungărie, în care joacă șl cu
noscutul arbitru international 
de fotbal Nicolae natnea. O ur
mează echipele secțiilor 
9 p, T.A.F.C.T.C. CU 8 
tificafe 7 p, sculărie 6 p

. rații mecanice 0 ©.
ELIADE SOLOMON —

rol», cu p, rec- 
șl repa-

cot«»p.

Petrolistul

— S.U.T.
Rulmentul

Gheotighlu-Dej 
Brăila

3 NOIEMBRIE
Chimia orașDacia Galați

Gh. Gheorghiu-Dej 
Metalurgistul Brăila

Galați
Șoimii Buzău — Unirea Trico

lor Brăila
S.U.T. Galați — Petrolistul Bol

dești
Unirea 

zău
Viitorul

Berea
Metalul _ . .
Rulmentul Bîrlad — Voința Bucu

rești
ETAPA a XII-A, 15 NOIEMBRIE
Voința București — Metalul Plo

penl
Petrolistul Boldești — Dacia Ga

lați
Chimia oraș Gh. Gheorgîiiu Dej

— Viitorul sau Olimpia

Ancora

Focșani — Metalul . Bu- 
sau Olimpia — Petrolul 

Plopeni — A.S.M. Tecuci

CHIMICA TÎRNAVENI : 
Stan șî Vasiliu (ambii de la 
A. S. Armata Tg. Mureș).

BUCUREȘTI. Tinerii de la 
P.T.T. îșl reamenajează baza 
sportivă, situată în spatie „Ca
sei Sclnteil". Zilnic pot fi întll- 
nlțl aici zeci de sportivi care 
lucrează în ore!» lor libere la 
terenurile de fotbal, tenis, hand
bal și volei. Consiliul asociației 
și-a propus să termine lucrările 
de reamenajare înartte de 33 Au-

rt. SANDU

ETAPA A XIV-A, 29 NOIEMBRIE
Petrolul Berea — Metalurgistul 

Brăila
Șoimii Buzăti — Unirea Focșani 
Unirea Tricolor Brăila — Chimia 

oraș Gh, Ghebrghlit-Dej
S.U.T. ——• ------- -
Viitorul

llstul
Metalul 

lațl
Voința București — Metalul 

zău
Rulmentul

lațl

Galați -- A.S.M. Tecuci 
sau Olimpia — Petro- 

Boldeștl
Plopeni Ancora Ga-

BU-
Bîrlad Dacia Ga-

ETAPA A

Tecuci — Șoimii Buzău
Galați — Unirea Tnco-

Boldeștâ — Voința
Chlmlțî oraș Gh. Gheorghiu-Dej

Metalul Plopeni

A.S.M-,
Ancora

lor Brăila
Petrolistul

București
<------ : r ", __  ____ _______

S.U.T. Galați
Dacia Galați — Metalul Plopeni 
Unirea Focșani — Rulmentul Blr- 

lad
Metalurgistul Brăila

sau Olimpia 
Metalul Buzău — Petrolul Berea

Viitorul

• In urma apelului făcut 
de Olimpia Rm. Sărat, F.R.F. 
a hotărît ca meciurile Viito
rul Vaslui — Olimpia Rm. Să
rat să se rejoace în zilele de 
11 și 16 august.

AZI, ULTIMA ZI
LA PRONOSPORT

la concursul
32 de mîine 

completării 
la un concurs

— C.F.R. Arad ) 
Oradea — C.S.M. 
U- M. Timișoara 

Hunedoara | XII 1 
Gaz

Pârtiei panții 
Pronosport nr. 
au satisfacția 
pronosticurilor 
interesant și atractiv, cu în-
tîlniri din „Cupa de vară** 
care poate aduce premii im
portante. Nu vă rămîne decît 
să depuneți buletinele din 
vreme ctinoscînd că astăzi este 
ULTIMA ZI.

Vă facem cunoscut progra
mul concursului următor — 
concursul nr. 33 din 16 au
gust 1970 1 I 1 Oțelul Galați
— A.S. Armata Tg. 
II : Știința Bacău — 
Moreni ; III ! C.F.R.
— Metalul Tîrgoviște
Dunărea Giurgiu — _____
Cîmpina s V > Metrom Brașov
— Politehnica Galati 1 VI f 
Șantierul Naval Oltenița — 
Metalul București ; VII i 
C.S.M. Reșița — Crișul Oradea ■ 
VIII 1 Metalurgistul — Poli
tehnica Timișoara ; IX 1 Glo-

ria Bistrița 
X t Olimpia 
Sibiu j XI 1 
— Metalul 
Electroputere Craiova 
metan Mediaș ; XIII 1 Minerul 
Baia Mare — Olimpia 
Mare.

SIBIU. Ca și în anil precedent!, 
consiliul asociației sportive de pe 
lingă uzina de piese auto orga
nizează concursuri, sub formă de 
campionate de casă, pentru ama
torii de volei, popice și fotbal, 
întrecerile desfășurate pitii 
prezent au reunit aproape 400 
tineri șl vîrstnlcl. La fotbal 
dispută întîietatea 14 echipe, 
prezentînd tot atîtea Sectoare 
muncă. Iată cîteva din rezultatele 
cele mal Importante: Atelierul 
mecanic șef — Atelierul 310 4—0, 
Sectorul in — Sectorul I 5—2, 
Atelierul 270 — Serv, tehnic ad
ministrativ 7—4, Sculări® — 
Arcuri 4—0.

GH. TOPlRCEANU

in 
de 
W 
re
de

coresp.

LOTO

Satu

Mureș 1 
Flacăra 
Pașcani 
I IV i
Poiana

LA 
DIN

9
80

63

NUMERELE extrase 
TRAGEREA SPECIALA 

7 AUGUST 1970
EXTRAGEREA I : 83 54 
29 68 56 64 39. 
EXTRAGEREA a II-a :

71 84 51 79 28 19.
EXTRAGEREA

48 71 4 61 62 16. 
EXTRAGEREA

66 79 78 48 16. 
EXTRAGEREA

29 51 'IO 43 24 66
Fond de premii ; 2.091.500 

lei.

a III-a :

a IV-a:

a V*a :
34.

13

77

GALAȚI. « de juniori mic! 
și mari de la Nicotină lași, 
Voința Buzău. Ceahlăul P. Neamț, 
Dunărea Galați, Oțelul Galați, 
Dfnamo Bacău, Constructorul 
T.c. Galați Și voința Galați S-au 
întrecut în cadrul „CUPEI MU
NICIPIULUI" la box. După pri
ma gală, trofeul a revenit, pe 
merit, formației Bunărea Galați, 
al eărel reprezentanți au cucerit 
cinci victorii.

Cu această ocazie, G. MoșCopol. 
P. Surugiu șt T. Văcaru, care au 
urmat timp de patru iutii 
o școală de arbitri, orga
nizată de Comisia județeană de 
Specialitate, au dat examenul 
practic, pe oare l-au trecut cu 
succes.

V. țTEFANESCU — coreip.
BRÂrLA. Zilele trecut» a avui 

loc o întîlnire cu maestrul țpor- 
tuiui Vasile iorga, reîntors de 
curînd de la campionatele mon
diale de lupte din Canada. Cu
noscutul sportiv a împărtășit 
celor prevenți Impresii de Ia 
recentele ..mondiale".

N. COSTIN - cotesf.



Turneul international de volei feminin

APLAUZE PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI: 
3-0 CU R. 0. GERMANĂ

! CONSTANȚA, 7 (prin tele
fon. de la trimisul nostru). 
Turneul internațional feminin 
de volei a ajuns la jumătatea 
sa și a oferit pînă acum spec
tatorilor prezenți în sala spor
turilor d>n localitate meciuri 
foarte bune ca nivel tehnic, 

. disputate și deosebit de spec
taculoase.

Echipa României a întîlnit, 
în ziua a treia, formația R.D. 
Germane, în fața căreia a fă
cut un joc magistral, aplau
dat Ia scenă deschisă, obti- 
nînd victoria de o manieră 
categorică, cu 3—0 (13. 3, fi)- 
Meciul a început într-0 notă 
de echilibru, apoi voleibalis
tele noastre, foarte bine or
ganizate în teren, inspirat pla
sate și întotdeauna prompte 
în acțiune, s-au detașat sub
stanțial (9—3). în continuare, 
însă, echipa R.D.G. — remar
cabilă' prin spiritul de anti
cipație al jucătoarelor și prin 

.siguranța lor în execuții — a 
reușit egalarea la 9, profittnd 
și de unele greșeli în atac 
ale jucătoarelor românce. în 
final, însă, voleibalistele noas
tre au arătat că sînt superioa
re adversarelor din punct de 
vedere al pregătirii indivi
duale și de ansamblu, cîști- 
gînd fără emoții la 13.

Satul doi a întărit această 
apreciere, fetele noastre dove- 
dindu-ți din plin calitățile in
discutabile.

Și setul următor, care avea

ultimul, a stat la dis- 
echipei României —

să fie 
creția 
irezistibilă în acțiunile de 
tnc (puternice și variate), 
blocaj ș! dublaj, sigură 
linia a doua. FUrm^ftile 
România : REBAC (ITU), 
CAUNEI, POPESCU (G. PO
PA). BAGA. R. POPA (CEN- 
GHER, BINCHECI), BOGDAN 
(ITU). R.D.G : RENALE
SCHMIDT (MONIKA RU
DOLPH, BLKE JACHMAN, 
KRISTIN SKHRADE (H. 
DETHLOFF), SABINE BUR
GER. ANET1A HELER 
(MARGRIT LIHEK, H. 
SCHMITTENDORF), EVA 
SCHWEITZER.. Au arbitrat 
toarte bine Kșrl Robert Fink 
(Cehoslovacia) Iosef Nagy 
(Ungaria).

în continuare s-a desfășurat 
partida dintre selecționatele 
Ungariei și Italiei. Evoluînd 
mai' bine decît în primele 
două ale, voleibalistele ita
liene au dat mult de furcă 
jucătoarelor maghiare, reu
șind chiar să le conducă pe 
acestea în setul trei cu 13—9. 
Replica m'ai hotărîtă pe care 
Squadra Azzurr® a dat-o în 
acest meci poate fi pusa și pe 
seama faptului că în umbra 
antrenoarej Loredaha Lugli 
s-a aflat antrenorul, emerit 
Gh. Constantinescu,' care ur
mează să pregătească de acum 
echipa Italiei pentru campio
natele mondial». Victoria a 
revenit, totuși, echipei ma-

a- 
ti 
în

ghtare, una dintre cele mai 
puternica ale turneului,’ cu 
3-0 (3, 9, 13).

In ultimul meci al serii 
s-au întâlnit formațiile Polo
niei fi Cehoslovaciei. După 
an joc disputat, victoria a re
venit echipei Cehoslovaciei cu 
3-1 (4, 12,.—0, 4).
CLASAMENTIX DUPĂ T.BEI ZILE

« 
4 
4
4 
3

1. Ramânia
2. Ungaria
3. Cehoslovacia
4. Polonia
5. R.D.G.
«. Italia

Duminică sînt

s
3
3

3
3
1
1
1 
o

9 îl
9 :2
6 :7
5 :6
4:8
O :9

3
3
programate, 

de la ora 16, partidele Ceho
slovacia — Italia, Polonia — 
R.D.G. și România — Ungaria 
(probabil meciul decisiv pen
tru locul I).

Aurelian BREBEANU

România, singura neînvinsă după trei etape
(Urmare Un psjz. 1)

marcat coș după coș. Ca ur
mare scorul devine 50—45 și, 
în ciuda presingului (este 
drept, aplicat timid și spo
radic) formației franceze, Un
garia iși menține avantajul, 
realizînd un succes, putem 
spune, surprinzător. Au în
scris Mihalyfi 18, Horvath 6, 
Csiraky 23, Hegedus 6, Rajki 
4 și Bakk 2 pentru Ungaria, 
respectiv Guidotti 4, Delaehet 
4. Passemard 10, Chazalon 15, 
Riffiod 11 și Peter 8. Au ar
bitrat M, Rizea și V. Borde- 
ianu (ambii România).

Conform așteptărilor, selec
ționatele Poloniei și Cubei au 
oferit un spectacol excelent, o 
dispută pasionantă. Avanta
jul a alternat, a fost necesară 
chiar și o prelungire, iar în 
final succesul a surîs echipei 
Poloniei cu 81—73 (29—23,
66—66). Au înscris, Kazmier-

Alte victorii obținute 
de Tiriac și Năstase 

în turneul de la Miinchen
în turneul internațional de 

tapis, de la Miinchen, spor
tivii români au obținut alte 
victorii. Ion Tiriac a învins 
pe McMillan (R.S.A.) cu 
6—2, 6—1, 6—4 și s-a califi
cat în sferturile de finală, iar 
Iile Năstase l-a eliminat după 
un meci pasionant pe austra
lianul Phillips Moore eu 6—3, 
8—6, 5—7, &—4, calificînd.u-se 
în semifinalele competiției. In

setul al treilea, Ilie Năstase 
a ratat 5 meciboluri.

In semifinale s-a calificat 
și Pilici, care l-a învins pe 
Elschenbroich eu 6—2, 6—3, 
6—2.

La dublu bărbați s-au des
fășurat alte meciuri în cadrul 
sferturilor de finală. Perechi
le Pilici, Davidson și Hewitt, 
McMillan s-au calificat pen
tru turul următor.

DUPĂ UN AN DE MUNCĂ
PE ȘANTIERUL OLIMPIC DE LA MUNCHEN
• LUCRĂRILE Șl CONSTRUCȚIILE LI JUMĂTATE DE DRUM • UN ȘANTIER Al PRIETENIEI

ZIUA SPORTIVILOR SOVIETICI
în fiecare an, la sfîrșitul 

lunii iulie sau lâ începutul 
lunii august, în Uniunea 
Sovietică se sărbătorește 
ZIUA SPORTIVULUI. Mii- 
ne este a 31-a oară de 
cînd sportivii sovietici cin
stesc, prin diferite manife
stări, marea lor sărbătoare. 
Se trec în revistă succesele 
obținute de mișcarea spor
tivă, se. fac bilanțuri etc. 
De asemenea, în toate ora
șele din U.R.S.S. au ioc 
mari întreceri sportive, la 
care iau parte irenumiți 
campioni și recordmani 
mondiali și europeni. Spor
tivii indiferent de catego
ria de clasificare, participă 
la crosuri de masă, acțiuni 
turistice, diversa ștafete, 
mari demonstrații de gim
nastică etc. Una din fru
moasele acțiuni în cinstea 
Zilei unionale a sportivului 
o constituie escaladarea 
piscului Lenin, cel mai ma
re din Uniunea Sovietică- 
La asaltul piscului 
parte 80 de alpiniști.

De ziua lor, sportivii 
vietici se prezintă cu 
și noi realizări, atît în

iau

12 000 au îndeplinii) norma 
de candidat de ihaestru» 
iar peste 150 000 au intrăî 
în rîndurile sportivilor cla
sificați.

în Uniunea Sovietică e- 
xistă actualmente 60 000 de 
antrenori, dintre care 40000 
calificați. De curînd, Comi
tetul de cultură fizică de 
pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U'R-S-S. a decorat 
cu medalii de aur pe trei 
specialiști care s-au remar- 
cat în domeniul educației 
fizice, printre aceștia numă- 
rîndu-se și fostul antrenor 
al lui Valeri Brumei, Vla
dimir Diacikov. Tot cu' me
dalii de aur au fost deco
rați și 8 antrenori cu rezul
tate excepționale în ulti
mul an. De data aceasta. 
Ziua unională a sportivului 
va avea. o mai mare stră
lucire : pe stadionul de la 
Lujniki, din Moscova, se 
vor întîlni, în finala „Cu
pei U.R.S.S.", două din 
cele mai în formă echipe 
de fotbal sovietice, DINA
MO MOSCOVA și DI
NAMO TBILISI, clasate 
pe locurile 1 și, respectiv, 
3 în campionatul unional.

so- 
noi 
do

meniul sportului de perfor
manță, cit și în cel al spor
tului de mașă. în ultimul 
an au obținut insigna de 
maestru pi sportului apro
ximativ 4 500 de sporti vi,

Primarul orașului Miinchen, 
dr. Vogel, a relevat faptul că 
stadiul lucrărilor se află in
tr-un grad avansat: „Sîntem 
la aproape jumătate de drum 
în privința terminării construc
țiilor. Sperăm că peste un an 
vom începe finisarea lucrări
lor”.

Arhitectul șef al șantieru
lui, Carl Mertz, a trecut apoi 
în revistă stadiul în care se 
află unele construcții, precum 
și unele cifre legate de am-

Mai sînt aproximativ 660 
de zile pînă la începere® ce
lei de a XX-a .ediții a Jocu
rilor Olimpice de la Miinchen, 
și lucrările de amenajare a 
bazelor sportive, a satului 
olimpic, sînt în plină desfă
șurare.

Zilele trecute, la Miinchen, 
a avut loc un eveniment deo
sebit. Cel 3 500 de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, arhitecți 
care lucrează acum pe imen
sul șantier de la Oberwiesen-

aici lucrează muncitori din mai 
multe țări ale Europei și chiar 
ale Africii".

Solemnitatea s-a încheiat cu 
un colrteil oferit în marea sală 
a centrului de presă, acolo 
unde peste doi ani, mii de. 
ziariști vor relata desfășurarea 
Olimpiadei.

Alexandr DOBROV 
redactor la ziarul „Soviet- 

ski Sport"

LA ZI
1 193—189 5 
0 134—117 4
2 172—171 4

2 11 120—118 3
2 0 2 129—153 2 

junioare a tării

3 2
2 2
3 1

(junioare')

Floreas-

czak 16, Opala 9, Haliszewska 
4. Fromm 4, Rogozska 13, 
Oglozinska 15, Korbaslpska 4, 
Budich 8 și Piernitzka 8 pen
tru Polonia, respectiv Skeete 
28, Caridad 6, Borrero 5, Rey
noso 15, Serket 12, De La Paz 
7. Au arbitrat. M. Lewis 
(Franța) și P. Marin (Româ
nia).

In deschidere. România (se
nioare)—România 
83—66 (48—36).

CLASAMENT
1 Polonia
2 România
3 Franța
4 Ungaria
5 Cuba

Echipa . ...
noastre participă neoficial.

Programul zilei de azi cu
prinde. de la ora 17 pe tere
nul Floreasea, meciurile Ro
mânia (junioare)—Franța, Po
lonia—Ungaria România—
Cuba.

în C. E. de te^is

ZILEI
După ce l-a învins pe Korolkov (favoritul nr. 2), tenismanul român 

îl va întîlni Pe Metreveli, in semifinale

de

PROGRAMUL DEFINITIV AL MECIURILOR
DE BASCHET

(SEL. UNIVERSITARĂ)
Cu prilejul ultimei șe

dințe a comisiei de organi
zare a meciurilor de bas
chet dintre reprezentativa 
masculină a României și 
selecționata universitară a 
S.U.A., a fost stabilit ur
mătorul program de dis
putare a întîlnirilor :

LUNI ora 20,15, terenul 
Floreasca din București; 
MIERCURI ora 18, terenul 
Latina din Ploiești; JOI:

ora 20,15, terenul 
aa din București.

Oaspeții vor 
Capitală luni 
miază, venind de la Var
șovia. După .încheierea 
turneului din "—A—’~
baschetbaliștii 
vor mai evolua 
grad (15—22 august), după 
care vor piața la Torino, 
pentru“a lua parte la U- 
niversiadă.

sosi în 
după-a-

România. 
americani 

la 13el-

U.i colț al copertinei stadionului olimpic din Miinchen 
fold (un cartier al orașului 
Miinchen) au sărbătorit ani
versarea unui an de la pune
rea pietrei de fundație a uria
șelor construcții care vor găz
dui peste doi ani Jocurile 
Olimpice. Evenimentul a fost 
marcat de prezența unor per
sonalități de seamă care răs
pund de buna desfășurare a 
lucrărilor.

Concursul „Prietenia44
(Urmare din pag. 1)

întrecerile primei zile a 
concursului s-au desfășurat, 
așa cum se anticipa de altfel, 
sub semnul unor rezultate re
marcabile, a căror valoare 
sporește, dacă avem în vedere 
faptul că vîrsta maximă a 
competitorilor este de 18 ani 
— la băieți — și 17 ani — la 
fete.

Marii performeri ai reuniu
nii inaugurale au fost sprin
terii cubanezi Pablo Gonzales 
și Pablo Bandomo, care au 
realizat în seriile cursei de 
100 m 10,3 s — performanțe 
reeditate în finală — aruncă
torul de greutate din Bulga
ria Valiu Stoev (17,01 m) și 
vitezista Eveline Kaufer din 
R.D.G. (11,5 s).

Dar. după prima zi, con- 
curenții români nu ne dau 
posibilitatea de a transmite 
ceva deosebit, în marea lor

majoritate avînd — în ciuda 
unor recorduri peneonale — 
comportări modeste.

Iată acum rezultatele înre
gistrate vineri :

FETE — 100 m: 1. Kaufet 
(R.D.G.) 11,5 s —! record; 
Cernova (U.R.S.S.) H,6; 
Sereghina (U.R.S.S.) 11,9; 1500 m — - • • — ■
4:35,0: 
4:36,3; 
4:36.9. 
4:49,0;
(U.R.S.S.) 50,80 m; 2. Friedrich 
(R.D.G.) 47,42; 3. Roganska 
(Polonia) 42,68.

BĂIEȚI — 100 m : 1. Gon
zales (Cuba) 10,3 s — record 
egalat;. 2. Bandomo 
10,3 — record egalat; 
fer (R.D.G.) 10,4 ...5. 
(România) 10,6; 1500 
Eberhard (R.D.G.) 
Jancluk (Polonia) 3:53,0 
Jakubowski (Polonia) 
...7. Dinescu (România) 4:02,3; 
110 mg: 1. Beker (R.D.G.)

2.
3.

1. Waingarten (U.R.S.S.)
2. Dvirna

3. Donner
...6. Holub (România) 
disc : 1.

(U.R.S.S.)
(R.D.G.)

Kapranova
J. 11,

3.

(Cuba)
3. Pfei- 

Mitrofan 
m : 1. 

3:52,5; ă.
3. 

3:53,7.

A început turneul interna
țional de fotbal de la Palma 
de Mallorca (Spania). în pri-

ÎNAINTEA REVANȘEI

mul joc, echipa bulgară 
Ț.S.K.A.-Cerveno Znanie So
fia a învins cu scorul de 

echipa Atletico 
două puncte au 
de Jekov în mi- 
57. La turneu,

DINTRE JOE FRAZIER
Șl JERRY QUARRY

NEW YORK 7 (Agerpreș).— 
Campionul mondial de box 
la cat. grea, americanul de 
culoare Joe Frazier, își con
tinuă pregătirile în vederea 
meciului revanșă pe care-1 
va susține în compania Iul 
Jerry Quarry. în prima par
tidă disputată anul trecut, 
Frazier l-a făcut K.O. pe 
Quarry în rundul 7._ Antre
norul lui ' 
a declarat ziariștilor că ele
vul său îșj va pune probabil 
titlul în joc în fața lui Bob 
Foster, campionul lumii la 
cat. semigrea. Durham a a- 
rătat că George Foreman, 
campion olimpic la Mexic, 
în pofida victoriei fulgerătoa
re realizate în fața rutinatu
lui canadian Chuvalo, • nu 
poate emite încă pretenții la 
centura cu diamante.

2—0 (1—0) 
Madrid. @ele 
fost realizate 
nutele 36 și
mai participă echipele Tot
tenham Hotspur și F.C. Koln 
(R.F. a Germaniei). în. jocul 
următor, care constituie de 
altfel finala competiției, 
Ț.S.K.A, Sofia va întîlni for
mația învingătoare din par
tida Tottenham—K61n.

Frazier, Durham,

14,4 s; 2. Schonberger (R.D.G.) 
14.4; 3. Galant (Polonia) . 14,7. 
...5. Scrab (România) 15,1; 
lungime : 1. Lauterbach (RDG) 
7/55 m ; 2. Potluini (U.R.S.S.) 
7,62, 3. Oană (România) 7,22 ; 
greutate: 1. Stoev (Bulgaria 
17,01 m — record ; 2. Hamar 
(Cehoslovacia) 16,42: 3.
senko (U.R.S.S.) 16,35
Iordan (România) 14.89; : 
1. Rîlov (U.R.S.S.) 72,50 : 
Borkin (U.R.S.S.) 69,94 '
răgi (Ungaria) 65,70. . 
co (România) 56,68.

întrecerile continuă 
dimineață și

...5.

. No- 
...7. 

suliță: 
m ; 2. 
3. Pa- 

.7. Blaș-
astăzi

după-amiază.

PRINTRE CULOARE

ploarea lucrărilor. Astfel, Cari 
Mertz a amintit că gradenele 
de beton ale .stadionului Olim
pic au fost confecționate în 
proporție de 92% (pînă acum 
într-o lungime de 27 km). Blo
cul central care va găzdui ca
merele de televiziune și cen
trul de presă este realizat în 
proporție de 90%, sala de 
sporturi în proporție de 80% 
iar bazinul de.. înot în propor
ție de 70%.

Pînă acum, la aceste con
strucții masive și-au dat apor
tul peste 5 000 de muncitori 
care au excavat 2,63 milioane 
tone de pămînt, au turnat 
peste 140 000 tone de beton, 
47800 ' -------
pentru 
18 800 
afectate, pînă acum, șantieru
lui olimpic se ridică la apro
ximativ o jumătate de miliard 
de mărci, adică 50% din costul 
integral al lucrărilor.

Vorbitorii au subliniat mun
ca deosebit de conștiincioasă 
depusă de . constructorii șantie
rului, care in ciuda capriciilor 
timpului și-au îndeplinit, cu 
succes misiunea. „Șantierul 
olimpic — a spus Willi Dau- 
me — președintele comitetului 
de organizare — este un șan
tier al prieteniei, pentru eă

tone ciment, folosind 
diferitele construcții 

tone de oțel. Sumele

SOFIA, 7 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). 
Rămas singur în cursă, Petre 
Mărmureanu luptă mai ' de
parte cu un curaj remarca
bil în fazele decisive ale tur
neului de simplu masculin. 
Vineri, în cel mai interesant 
meci al sferturilor de finală, 
prima noastră rachetă la a- 
ceastă a Il-a ediție, a „euro
penelor" de tenis a învins pe 
capul de serie nr. 2, reduta
bilul jucător sovietic Vladi
mir Korotkov. Este un rezul
tat prețios, care dă o notă în 
plus de spectaculozitate semi
finalelor ca urmează, fiindcă 
acum românului îi va fi adver- . 
sar Aleksandr Metreveli, de 
fapt primul favorit al probei 
(jucînd însă aci, curios, cu 
nr. 3).

Mărmureanu a început bine 
partida sa cu Korotkoy, fina- 
lîstul de anul trecut al C.E, 
Conducea cu 4—3 și 40—15 
(contra serviciului) cînd o scă
dere survenită neașteptat, l-a 
îndepărtat îngrijorător de vic
torie. Sovieticul cîștigă setul 
în prelungiri, iar în al doi
lea are 4—2. Aci se produce, 
însă, marea .revenire a lui 
Mărmureanu. Servind exce
lent, jucîndu-și cu un deose
bit aplomb loviturile sale 
lungi și puternice, el îl maci
nă iremediabil pe Korotkov, 
cîștigînd 4 ghemuri la rînd ! 
Set la set, și jocul nu mai are 
secrete, după cum arată pri
mele schimburi de mingi din 
continuare. Românul este 
mereu superior și nu lasă

nici o șansă celui ce se in
tegrase deja perfect posturii 
de învins. Scor : 6—8, 6—4, 
6—1 pentru Mărmureanu.

Alt sfert de finală, care a 
adunat lume multă într-un 
colț al imensei țesături de te
renuri roșii din Parcul Liber
tății, a opus pe A. Metreveli 
maghiarului P. Szoke. Acesta 
din urmă a avut o mare șan
să, ratată în setul întâi, pe 
care îl pierde în prelungiri. 
Scorul a mers strîns pînă în 
ultimele ghemuri ale parti
dei, cînd dificultățile la ser
viciu ale lui Szoke și venirile 
fulgerătoare în față ale lui 
Metreveli au decis: 8—6,
3—6, 6—4 penfcu jucătorul 
sovietic. Iată și celeilalte două 
rezultate ale . „sferturilor": 
Baranyi 
6—1, 6—2, Lejus 
6-2, ■ 
nov — Gasiorek 6—4, 
Deci, în semifinale se întîl- 
nesc Mărmureanu cu Metre
veli și Baranyi cu Lejus.

Jucătorii români au mai 
fost prezenți și în proba de 
dublu mixt, unde Iudit Di- 
bar și Sever Dron au ajuns 
în sferturi de finală, după 
un .meci cîștigat cu 6—8, 7—5, 
în fața cehoslovacilor Lend- 
lova și Kurz. Ei au cedat, în
să, mai tîrziu fără drept de 
apel în partida cu perechea 
Izopaitis — Lihaciov : 2—6, 
1—6.

Alte rezultate: simplu fe
mei, optimi: Polgar (Unga
ria) — Krasina (U.R.S.S.) 7—5, 
6—4, Izopaitis (U.R.S.S.)—Sza-

ale „i
- Lihaciov 1—6, 

Ghenov 
6—3 (în optimi: Ghe-

6—3 1).

bo 1—6, 6—3, 6—2; sferturi : 
Morozova — Berbefian (Bul
garia) 6—1, 6—1, Polgar — 
Ceakârova 6—2, 6—1. Borka 
(Ungaria) — Krall (Polonia) 
7—5, 6—0, Izopaitis — Neu- 
manova (Cehoslovacia) 4—6, 
6—4, 6—3; dublu bărbați, 
optimi : Majoli, Gilardelli — 
Ghenov, E Pampulov 6—4, 
6—3, Gasiorek, Rybarczyk — 
Hutka, Kurz 6—4, 6—2; sfer
turi : Baranyi, Machan — 
Majoli, Gilardelli 6—4, 8—6,
Lejus, Korotkov — Mărmu
reanu, Dron 3—6, 6—2, 8—6, 
B. și M. Pampulov — Gasio
rek, Rybarczyk 6—2, 10—3, 
Metreveli, Lihaciov — Varga, 
Szoke 6—2, 6—2; semifinale : 
Lejus, Korotkov — Baranyi, 
Machan 6—0, 4—6. 6—2, 6—4, 
Metreveli, Lihaciov — B. șl M- 
Pampulov 6—3, 9—7, 6—0.

Radu VOIA

TELEX

C. E. DE BASCHET-JUNIORI

ROMANIA-GRECIA 73-93
A IV-a ediție a campiona

tului european de baschet 
pentru juniori a început la 
Atena, cu participarea a 12 
echipe împărțite în două serii. 
Reprezentativa României, fă- 
cînd parte din seria B, ală
turi de selecționatele Greciei,

O pistă 
cea a

relativ nouă cum 
este cea a stadionului clmpu- 

. lungeau a provocat, in mod fi
resc, îndoieli asupra calității 
sale, dar examenul a Tost trecut 
cu brio. Cea mal bună dovadă
— rezultatele de valoare înregis
trate în probele de ieri,. noile 
recorduri naționale stabilite.
• Concurentul cubanez Fablo 

Gonzalez poartă pe tricou numă
rul 103. La încheierea seriei a 
doua a cursei de 100 m, el a 
registrat rezultatul de 10,3 s. 
ricită coincidentă !...
• In . tribunele stadionului 

August" și în jurul pistei 
luat loc multi localnici și 
ceea ce este toarte îmbucurător
— numeroși tineri. Ei au avut 
prilejul de a urmări un concurs 
izbutit, cu întreceri spectacu
loase, descoperind astfel, pe viu, 
frumusețile acestui sport. Sîntem 
convinși că multi dintre tinerii 
spectatori își vor încerca in vii
torul apropiat șansele de a de
veni șl el atleți.
• Printre antrenorii, juniorilor' 

prezenți în întrecere se află cî- 
teva foste glorii ale atletismului 
european. Este vorba de semi- 
fondlștii Miklos Szabo și Jeno 
Agocs (Ungaria), precum și de 
Aleksandr Pugacevskî (Uniunea 
Sovietică).

în- 
Fe-

.,23
au

LONDRA, 7 (Agerpreș). A- 
mînate din cauza ploii, între
cerile probei de 1000 m cu 
start de pe loc din cadrul 
campionatelor mondiale de 
ciclism de la Leicester (An
glia) au fost reluate vineri 
dimineața. Prima medalie de 
aur la actuala ediție a cam
pionatelor a fost atribuită 
danezului Niels Fredborg care 
a realizat cel mal bun timp 
în proba de ÎOOO m cu start 
de pe loc rezervată amato
rilor. El a fost cronometrat 
cu timpul de 
pentru a treia 
Fredborg intră 
viciatului titlu,
cerit medalia de aur la edi
țiile desfășurate la Amster
dam și Montevideo. Locul 
doi a fost ocupat de Harry

Kent (Noua Zeelandă) cu 
1:09,21, iar pe locul trei s-au 
clasat la egalitate cehoslova
cul Anton Chac și sovieticul 
Serghei Kravtov care au rea
lizat același rezultat: 1:09,23. 
Campionul mondial de 
anul trecut, italianul Sartori, 
s-a clasat pe locul 6 cu 
1:09,64.

Iugoslaviei, Spaniei, Poloniei 
și R.F. a Germaniei, a întîl
ni t, în. această etapă inaugu
rală, echipa țării gazdă care 
a obținut victoria cu un scor 
categoric: 93—73 (48—38). Ca 
și în partida desfășurată, nu 
de mult în cadrul campiona
tului balcanic de la Rjeka 
(87—58 pentru Grecia), spor
tivii români au fost dominați 
prin plusul de talie, tehnică 
și pregătire fizică a sportivi
lor greci. în următoarea în
tâlnire, România va juca cu 
Polonia. Alte rezultate 
această serie: Iugoslavia 
Spania 69—67 (38—35), Po
lonia—R.F. a Germaniei 51— 
46 (24—23).

Din seria A, alcătuită din 
selecționata U.R.S.S., Bulga
ria, Italia, Cehoslovacia, Bel
gia și Turcia, ne-a parvenit 
un singur rezultat: U.R.S.S.- 
Bulgaria 80—62 (39—32).

In ziua a 5-a a campionate
lor unionale de natație, care 
se desfășoară la Lvov, proba 
masculină de 200 m bras a 
fost cîștigată da Mihailov cu 
timpul de 2:28,0. iar cej^ fe
minină a revenit cunosc.itei 
campioane Galina Stepanova- 
Prozumenscikova în 2:42,4. 
Olga Kudakova a cîștigat 400 
m liber, cu 4:48.8 (nou record 
unional).■
La Boston s-a înregistrat o 
mare surpriză în cadrul sfer
turilor de finală ale campio
natelor de tenis ale S.U.A. 
rezervate profesioniștilor. Te- 
nismanul chilian Jaime Fillol 
jucînd peste așteptări, l-a în
vins cu 4—6, 7—5, 6—3 pe 
americanul Clark Graebner. 
Cliff Drysdale (Republica 
Sud-Africană) a dispus sur
prinzător cu 6—4, 7—6 de 
australianul Ken Rosewal!. ■

Cunoscutul înotător 
can Don Scholander, 
cîștigat 4 medalii de 
Jocurile Olimpice de 
kio, a devenit antrenor,
va pregăti pe înotătorii cole
giului Lewis-Clark din Port
land (Oregon).

ameri-
care a 
aur la 
la To-

El

din
La Saint Moritz an început 
campionatele europene de că
lărie rezervate juniorilor. Pre
miul de deschidere, dotat cu 
cupa „Corvatsch", a revenit 
lui Olaf Barkander (Suedia). 
Traseul a fost presărat cu 12 
obstacole, învingătorul reali- 
zînd timpul de 59 sec. Pre
miul „Vorvigli“ (12 obstacole) 
a fost cîștigat de irlandezul 
Paul Darragh.

Europenele de tenis de masă
TEESS1DE, 7 (prin telefon). 

In ultimele întîlniri din ca
drul probelor pe echipe ale 
campionatelor europ.ene de 
tenis de masă ale juniorilor, 
la fete, România a jucat în 
compania Ungariei (0—3), iar 
la băieți, reprezentativa țării 
noastre a dispus de cea a 
Franței cu 5—4. Ca urmare a 
acestor rezultate, selecționa
tele noastre au ocupat locu
rile 4 (la fete) și 5 (la 
băieți).

echipe fete. 
Ungaria—Ro- 

Lottaler—Spiri-

Rezult'ate, 
locurile 3—4: 
mânia 3—0: 
don 2—0, Molnar—Ilie 2—0, 
Lottaler, 
Ilie 2—:

Juhos—Spiridon, 
•1. Finala se dispută 

între U.R.S.S. și Cehoslovacia. 
Echipe băieți, locurile 5—6 : 
România — Franța 5—4; O- 
vanez—Martin 2—0, Teodor— 
Constant 2—1, Nicolae—Ca- 
nor 1—2, Teodor — Mar
tin 2—0, Ovanez — Canor

1:08,82. Este 
oară cînd 

în posesia in- 
E1 a mai ou-

1—2, Nicolae—Constant 2—1, 
Teodor—Canor 0—2, Nicolae— 
Martin 0—2, Ovanez—Con
stant 2—0. Pentru locurile 
3—4 s-au întâlnit Ungaria și 
U.R.S.S., victoria revenind ju
cătorilor maghiari cu 5—1. ' 
Pentru desemnarea campioa
nei, se vor întrece echipele 
Cehoslovaciei și Suediei.

Urmează probele indivi
duale. I

itiri-ultimele rezultate -ultimele știri-
La handbal masculin

VOINȚA BUCUREȘTI—VICTORIOASĂ IN PARTIDA
CU WARSAWIANSKA

Ieri după-amiază. terenul Voin
ța din Capitală a găzduit meciul 
internațional masculin de hand
bal dintre echipa cu același 
nume și formația poloneză War- 
șawianska. Meciul a debutat cu 
un perfect echilibru pe teren — 
lucru datorat atît puternicei linii 
ofensive a oaspeților (în care a ex
celat jucătorul T. Golianski), cit și 
handicapului suferit de gazde prin 
absența Iul Mureșan. De aseme
nea, echipa bucureșteană a avut 
între buturile sale un portar to
tal neinspirat, ea fiind nevoită 
să depună eforturi serioase pen
tru înscrierea fiecărui punct.

Totuși, datorită formei bune ma
nifestate de Roșescu și Manta, 
prima repriză s-a încheiat eu 
scorul de 9—6 în favoarea sa.

După pauză, jucătorii polonezi 
atacă și reușesc să înscrie prin 
același Golianski. Dar Roșescu îșl 
trimite ‘---- —
poarta adversă, _________ _
reușind astfel să-șl trezească coechipieri! ■ •___ ■■ 
amorțire. Diferența de scor ră- 
mîne aceeași ca la pauză, de 3 
goluri : 16—13. Bun arbitrajul 
prestat da T. Curelea și D. Ra- 
hoveanu.
(HORIA ALEXANDRESCU-coresp)

„proiectilele" sale spre 
perforînd-o, șt 

dintr-o' Inexplicabilă

TERMENUL PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN TURNEUL

Echipa de tenis

a Spaniei
pentru meciul

cu R. F. a Germaniei
Federația spaniolă de tenis 

a desemnat echipa reprezen
tativă care va întîlni în zi
lele de 14, 15 și 16 august ia 
Dusseldorf echipa R.F. a Ger
maniei în finala interzonală 
a „Cupei Davis". Echipa cu
prinde pe Manuel Santana, 
Manuel Orantes, Juan Gisbert 
și Luis Arilla.

OLIMPIC DE HANDBAL
Federația internațională de handbal (F.I.H.) 

primească înscrierile de participare la turneul 
olimpic din 1972 vor participa 16 echipe, dintre 
R.D. GERMANA, IUGOSLAVIA, DANEMARCA, 
UNGARIA. Următoarele 8 se vor califica în urma 
dul de desfășurare a întîlnirilor preliminarii.

a hotărî! ca pînă la 10 septembrie a. e. să 
olimpic de handbal. După cum se știe, la turneul 
care 8 sînt calificate (din oficiu : ROMÂNIA, 
R.F. A GERMANIEI, SUEDIA, CEHOSLOVACIA si 
jocurilor preliminarii. Nu s-a stabilit încă mo-


