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DOfiATA AGENDA

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE ATLETISM „PRIETENIA

1944-1970 CORIDE T1ȚI0NALĂ

BRAȘOV

Și în acest an, G.J.E.F.S. 
Timiș, Consiliul local sindi
cal și Comitetul municipal 
U.T.C. Timișoara organizează 
competiții de masă la mai

ENTUZIASTE ÎNTRECERI
REIERVATE COOPERATORILOR
în cinstea Zilei de 23 Au

gust, în cadrul clubului Voința 
Brașov, s-a născut o nouă ini
țiativă. Este vorba de organi
zarea „Cupei ucenicului șl tî- 

. nărului cooperator", la cinei 
discipline : tir, popice, volei, 
handbal (fete și băieți) și fot
bal. întrecerile sint în plină 
desfășurare, urmind să se în
cheie în ziua de 20 august, 
cînd vor fi cunoscuți cei ce 
vor urca pe podiumul învingă
torilor. De asemenea, asociația 
care va acumula cel mai mare 
număr de puncte va intra și 
in posesia trofeului pus în joc 
de clubul Voința. Pină acum 
s-au înregistrat cîteva rezul
tate promițătoare : la tir, Va- 
sile Popa („Munca colectivă") 
a realizat 47 p din 50 posibile, 
iar 'Gerlinde Bluss („Munca 
manulală") 46 p, cu șanse de

a-și menține pozițiile fruntașe 
cucerite. La volei (b), „Munca 
colectivă" a învins cu 3—1 
cooperativa „Tehnica", iar la 
fete, sportivele aceleiași coope
rative au dispus cu 3—0 de 
cele de la „Sirguința”. Coope
ratorii de la „Igiena" sint cei 
mai buni la fotbal, realizînd 
pină acum două victorii cate
gorice : 12—0 cu „Munca ma
nuală” și 3—0 cu „Munca co
lectivă". La handbal (f), „Mun
ca colectivă" —■ „Sirguința" 
12—10, iar la băieți „Tehnica" 
— „Munca manuală" 9—7.

întrecerile celor peste 200 de 
sportivi continuă cu entuziasm, 
avind condiții foarte bune asi
gurate de conducerea clubului 
organizator.

multe discipline sportive, 
tata cu „Cupa 23 August" 
și „Cupa tineretului".

Astfel, 12 echipe de fotbal 
își dispută întîietatea. Tur
neul final va avea loc pe 
stadionul Progresul, în zilele 
de 23 și 24 august. Cele 7 
secții de popice: C.F.R.,
Progresul, C.I.L., Tehnometal, 
Voința, Teba și Tăcerea se 
vor îptrece într-un concurs 
sistem turneu, ce se va des
fășura pe arena Progresul. 
Jucătorii de tenis de cîmp 
de la Electrica, C.F.R. și 
Școala sportivă se vor reuni 
în jurul fileului de la Com
plexul sportiv feroviar, în
timp ce echipele de handbal 
feminin de la Industria lînii, 
„13 Decembrie", Victoria și
Progresul vor lua parte la
un turneu ce are ca loc de 
desfășurare terenul Construc
torul.

In afara acestor concursuri, 
vor mai fi organizate între- 
treceri, la fotbal și volei, cu 
participarea a cite 6 echipe-

Aspect din finala cursei de 110 m.g. NEAGU

wkisiî excelente I

Carol GRUIA, coresp.

Un asalt de nota 10, cel dintre Maria Vicol 
(in dreapta) și Manuela Chira. Progresul va cîș- 
tiga cu 9—7, dar după o dispută pasionantă !...

Foto : V. BAGEAC

ANTRENORII'
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Petre ARCAN — 
coresp. principal

Alertă
pe planșe!

CONTINUA
Cu țoale că iși întrec recordurile
personale, juniorii români sint
depășiți de tăria întrecerilor
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• Fioretiștii militari 
nu-și dezmint forma 
bună ! © în aștepta
rea duelului clecisiv 
la floretă femei, 
Steaua — Progresul

N I
ecesitafea sportului, recunos
cute de către societatea mo
dernă, fie în accepțiunea edu
cației fizice, fie în accepțiu
nea de activitate competitivă, 
a impus pretutindeni recunoaș

terea profesiei de antrenor. Ea avea să 
capete _ treptat prerogativele oricărei 
specializări, să evolueze spre faza in
tegrării în contextul celorlalte îndelet 
niciri pe care le consfințește un proces 
........................................... I al
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Maratonul 
cerilor din 
diviziei A de 
mă a început 
bătă dimineața, 
sala Progresul,
tr-o atmosferă însu
flețită, dar prea pu
țin propice spectato
rului anonim. Totul 
se desfășoară într-o 
supărătoare înghe
suială, într-o sală 
lipsită de ventilație 
și în care se mai 
șl fumează !? Cu alte 
cuvinte handicapuri 
în plus pentru fie
care trăgător, pentru 
fiecare echipă.

Cubanezii Pablo Gonzales . și 
Pablo Bandomo fiii realizat atit 
in serii, cit și în finala cursei de 
L00 m aceeași performanță : 
10,3 scc.

CÎMPULUNG, 8 — 
(de la trimisul nostru). 
Fără îndoială, la nici 
un alt concurs atletic 
nu s-a potrivit mai 
bine expresia devenită 
celebră „Valoarea nu 
așteaptă numărul ani
lor", ca la această în
trecere a juniorilor — 
„PRIETENIA". Deși în 
competiție se găsesc 
ătleti foarte tineri, cu 
prea puține starturi în 
mari competiții, ei a-

rată în mod convingă
tor, prin performanțe 
de o valoare deosebită, 
rodul strădaniilor ac
țiunii de selecție între
prinse în țările respec
tive și pregătirea mi
nuțioasă, științifică, de 
perspectivă, la care au 
fost supuși acești ti
neri. Este neîndoios că 
ne .aflăm în fata, unor 
viguroase talente, care 

pește multă vreme 
vor impune 
autoritar, 
făcut-o la

T. STAMA

(Urmare în pag. a 3-a)

LA BAIA MARE

Cu prilejul „Zilei Minerului", la 
Baia Mare, ca și în alte centre minie
re din țară, au fost organizate nume
roase manifestații culturale și spor
tive.

Fotbalul, sportul cel mai îndrăgit 
de mineri, n-a lipsit din program. în- 
tr-adevăr, XO echipe s-au întrecut pen
tru cucerirea „Cupei Minerului". A- 
ceasta avea să revină echipei Minerul

99

Exploatare, 
competiției 
de Minerul 
(0-0).

Un public numeros a aplaudat am
bele echipe care s-au străduit și au 
reușit să colaboreze Ia succesul pro
gramului, desfășurînd un joc dinamic, 
spectaculos, interesant tot timpul.

V. SASARAN, coresp.

carc a învins în finala 
„unsprezecele" prezentat 
Săsar. Scorul finalei : 2—0
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la fel 
precum 
Cîmpu- 
conipe-

inu 
se 
de 
au
lung, și în. alte 
titii de anvergură. A- 
proape că nu a 
vreo probă din 
concurs care să 
fi încheiat cu i 
mante de certă 
re internațională. Con- 
curenții din R.D. Ger
mană domină aceste 
întreceri.

I fost 
acest 

nu se 
perfor- 
valoa-

Romeo VILARA

(Continuare 
în pag. a 4-a)
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ROMÂNIA, VIRTUALĂ CÎȘTIGĂTOARE'
Sportivele noastre au învins aseară echipa

A IV-a ediție a „Cupei Institutului de Construcții" Cubei cu 59-41, iar azi joacă cu Franța

C. POPOVICI Șl AGNETA KUN-

Din cauza ploii torențiale 
de ieri dimineață, partidele 
programate în cadrul celei de 
a IV-a ediții a „Cupei Insti
tutului de Construcții" au 
putut fi reluate abia la ora 
16. După ce cu o zi înainte, 
in semifinale, C. Popovici il 
eliminase pe Gh. Boaghe 
(5—7, 8—6, ab.), iar C. Du
mitrescu îl scosese din în
trecere pe I- Santeiu (6—4, 
4—6, țj—4), sîmbătă după- 
amiază s-a disputat finala de 
simplu bărbați. în fața fileu
lui s-au întîlnit jucătorii clu
bului Steaua, Popovici și Du
mitrescu. Mai stăpîn pe lovi
turi, dar și mai odihnit, Po
povici a dispus de adversa
rul său cu 6—3, 6—1. Este 
cert că fostul jucător al e- 
chipei Steagul Roșu Brașov, 
Codin Dumitrescu, nu a evo
luat, ieri, la valoarea posibi
lităților sale. In această situa
ție Popovici — mai ales în 
setul al doilea — a atacat 
permanent cu lovituri în for
ță, silindu-1 pe coechipierul 
de club să cedeze.

Proba de simplu 
fost cîștigată, după o 
re viu disputată, de 
Kun. Ea a dipus de
na Roșianu cu 6—4, 7—5. Pe
rechea Kerekeș—Marcu a cîș- 
tigat finala de dublu bărbați 
cu 8—6, 6—4, în fața cuplu
lui Boaghe — Santeiu.

• FINALA MASCULINĂ 
DE SIMPLU S-A DISPUTAT 

ÎN FAMILIE

• ASTĂZI VOR FI DECIȘI 
CÎȘTIGĂTORII LA DUBLU 

MIXT

Excelent spectacol au ofe
rit, aseară, reprezentativele 
feminine de baschet ale Ro
mâniei și Cubei în meciul 
desfășurat în cadrul etapei a 
IV-a a turneului internațio
nal dotat cu „Cupa Federa
ției". Dorind să facă o sur
priză, firește neplăcută, 
adversarelor, baschetbalistele 
noastre au început meciul fo
losind apărarea om la om a- 
gresivă care, în scurtul răs
timp în care a fost aplicată, 
s-a dovedit eficace. Apoi, se
lecționata română a utilizat 
sistemul defensiv zonă — 3—2 
— datorită căruia a izbutit să

frîneze jocul în viteză carac
teristic sportivelor 
Mai mult chiar, fiind 
mobilă și agresivă, zona 
determinat interceptarea 
tor mingi și lansarea 
reușite contraatacuri. în 
acțiunile poziționale au 
pe cit do clare pe atît de

cubaneze. 
foarte 

a 
mul- 
unor 
plus, 

fost

CLASAMENTUL
1. România
2.

4.
5»

Polonia 
Ungaria 
Franța 
Cuba

ora

3
4
3
3
3

3 0
2 2
2 1
1 2
0 3

16,30, au loc, pc 
ultimele me-

Azi ,de Ia 
terenul Floreasca, _____ ___
ciurl: România (junioarc)-Polonia, 

Cuba-Ungaria, România-Franța.

fete a 
întrece- 
Agneta 

Ecateri-

eficace, deși baschetbalistele 
oaspete au demonstrat din 
nou excepționala lor pregătire 
fizică și, in special, detentă 
și viteză. în aceste condiții, 
echipa României a condus de 
la Cap la cap, a reușit să de
pășească momentele dificile, 
inerente într-o întrecere spor-

D. ASMARANDEI

(Continuare în pag. a 4-a)

Ion GAYRUESCU "

Constantin Popovici — cîștigătorul „Cupei Institutului de 
Construcții".. .-ML Foto i THEO MACARSGHI

„Secretele11
baschetului american?
Un interesant documentar semnat de cunoscutul 

antrenor Vasile Popescu.

I
I
I
I

de învățămînt, o diplomă, un cod 
muncii etc.

La noi, profesia de antrenor e 
atît de veche ca și în multe alte 
ale lumii, dar rămăsese ceva mai 
urmă în privința construirii acelei 
mături legale care trebuia să o susțină. 
Statutarea nu era ceva neînceput, dar 
era ceva neterminat, unele laturi rămă
seseră în suspensie sau se sprijineau 
numai pe obiceiuri venite din rutină, 
și pentru toate acestea antrenorul pro
fesionist era insuficient apărat în rela
țiile sale cu conducătorii, cluburilor, iar, 
pe de altă .parte, era încurajat — indi
rect— să-și îndeplinească, doar parțial 
servitutile sale.

în acest moment, decalajul dintre con
diția de drept și de fapt a antreno
rilor noștri e pe punctul de a fi com
plet amendat.

Ieri, Biroul Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport a dezbătut 
și fixat jaloanele reglementării defi
nitive pe toate planurile a profesiei de 
antrenor. Documentul întocmit afirmă 
înalta responsabilitate sociaJă și patrio
tică a acestor specialiști, precum și sti
ma opiniei publice și a forurilor ofi
ciale față de ei. Sint apoi enumerate 
formele de învățămînt care oferă drep
tul de practicare a profesiei, gradele ae 
clasificare și modalitățile de avansare 
de la o categorie la alta, alături de 
căile prin care antrenorii pot tinde și 
ajunge la un stadiu de profesionalitate 
superior. Drepturile și îndatoririle aces- 
ter specialiști sint enunțate în detaliu, 
iar sublinierile făcute în acest capitol 
vor interzice, sperăm, numeroasele apro
ximații și abuzuri care s-au vînlurat și 
se mai vîntură pe sub cerul acestei 
profesii.

Sint avute, de asemenea, în vedere 
angajarea și funcționarea antrenorilor, 
controlul și îndrumarea activității lor, 
salarizarea și resorturile ei stimulative, 
responsabilitățile și măsurile punitive ale 
breslei.

Proiectul are și unele zone core mai 
reclamă confruntarea și coroborarea cu 
situații aferente. Dezbaterile care au 
evut loc, sau care vor mai fi pină la 
validarea definitivă a statutului, vor 
oferi soluții optime pentru ca în noul 
sezon competiționol situația antrenori
lor să fie foarte clară.

în ansamblu, fixarea condiției antre
norilor pe suportul unui statul detalia' 
reprezintă un moment de progres me
nit să confere profesiei un plus de 
prestigiu, de atracfivitate și de certitu
dine. Iar în baza relației condiționale 
dintre atributele de mai sus și randa
mentul activității celor ce beneficiază 
de ele, este de așteptat un ecou favo
rabil in cîmpul educației fizice și ai 
sportului de performanță.

I. MITROFAN
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* TURNEUL UNOR ECHIPE
FRANCEZE DE RUGBY

IN ROMANIAdribling 
„școală* execu
tat de Bah Ford, 
unul din compo
nent de bază ai 
selecționatei ame

ricane

Primii campioni juniori
BACAU, 8 (prin telefon, de 'a 

trimisul nostru). între o manșă 
de serii și o dimineață de re
calificări, organizatorii au pro
gramat primele 9 finale din ca
drul celor 27 cite vor avea loc 
în această ediție record (sute 
de participant!) a campionatului 
național de canotaj academic re
zervat juniorilor. întîietatea au 
avut-o fetele care, concurînd la 
categoria tineret, au debutat cu 
o probă de 4+1 rame. A cîștigat 
echipajul clubului Metalul Bucu
rești. dună a cursă strtnsă în

compania colegelor lor de la 
C.F.R. Timișoara. O schifistă de 
la Metalul va urca pe prima 
treaptă a podiumultU .șl în proba 
de simplu.

Bucureștencele continuă să do
mine întrecerile, cucerind pri
mul loc în proba de 2 vîsle prin 
echipajul clubului Rapid. In 
sfîrșit. al patrulea titlu de cam
pion național la această cate
gorie ia tot drumul Capitalei, 
de data aceasta la 2 f.c.i băieții 
unde rilnamovist.lt se întrec np

de canotaj
sine... întrecînd a doua clasată 
(Șc.. sp. Timișoara) cu aproape 
un minut.

„Seria" schi Listelor bucureștene 
este întreruptă de timișoreni, vic
torioși în proba de 2 Vîsle bă
ieți. Va urma o contraofensivă 
a secțiilor nautice de pe Herăs
trău și Băneasa.

Joi la Constanța iși va 
începe turneul în țara noas
tră echipa franceză de rug
by Mauleon. In primul 
meci, ea va avea drept ad
versară formația diviziona
ră A Farul. în celelalte 
partide ale turneului, rug- 
byștii francezi vor juca la 
Birlad (16 august cu Rul
mentul) și la București <19 
august, cu Dinamo).

O a doua echipă france- 
de rugby — este vorba 
Tarbes — va efectua și 
un turneu în România, 
invitată a clubului spor- 
Dinamo București. Oas-

Vosile TOFAN

fSn v\nn —

ză 
de 
ea 
ca 
tiv 
peții vor evolua la Bucu
rești (parteneră de întrece
re Dinamo), Constanța (Fa
rul) și din nou la Bucu
rești, cu o selecționată di
vizionară.

rilnamovist.lt


MARATONUL
Medicul vest- 

getrman. Ernst van 
Aaken susține că 
femeile nu numai 
că sînt mai bu
ne*. diplomate 
decât bărbații, 
dar ele îi întrec 
pe reprezentanții 
sexului tare și în 
ceea ce privește 
tenacitatea și re
zistența în aler
gările pe distanțe 
lungi, cum ar fi 
maratonul. El 
regretă faptul că 
alergările de fond 
•nu sînt deschise 
•și femeilor. „Fe
tele sînt parcă 
făcute pentru 
cunsele lungi, în 
riăm. lent și egal" 
— .susține el, pe 
baza îndelungate
lor sale expe
riențe.

Dr. iXaken l-a 
descoperit, prin
tre alții; pe Ha
rold Nor p ot h 
(medalie de ar
gint la J. O. de 
la Tokio), deci 
spusele sale nu 
sînt lipsite de 
autoritate. De 
altfel, pentru a-și 
argumenta teo
riile, Aaken an
trenează în mo-

GOSPODINELOR
mentul de față 
un grup de ado
lescente și... gos
podine din Wald- 
niel, pentru o 
cursă de mara
ton, la care vor 
participa peste 
50 de bărbați. 
Una dintre „ele
vele" lui Aaken, 
Annie Pede, nici 
nu este, de alt
fel, o debutantă 
în materie. Nu 
de mult, luînd 
startul • într-o 
cursă de maraton, 
ea a acoperit dis
tanța în 3h 
27:26.

Islanda 
și fotbalul

Se fac diferite 
calcule pentru a 
se afla care este 
țara unde fotba
lul e sportul cel 
mai popular. Nu 
de mult, s-a des
coperit că țara 
cea mai ,,fotba
listică" ar fi mica 
Islanda. La o 
populație de 
115 000 de oa
meni, meciu
rile internațio
nale sînt vizio
nate de 15 000 — 
20 000 de specta
tori. Astfel, fie
care al șaselea is- 
landez este un 
suporter activ l

PELE-DIRECTOR DE BANCĂ
RIO DE JA

NEIRO 8 (Ager- 
pres). — Faimo
sul fotbalist bra
zilian Edson A- 
rantes do Nasci- 
mento, sau Pele, 
cum e cunoscut 
pretutindeni, a 
devenit începînd 
de ieri director 
de relații publice 
ai Băncii indus
triale din Cam- 
pina Grande, aș- 
teptindu-se ca 
prezența lui să 
sporească masiv 
clientela acestei 
bănci. Pe de altă 
parte, firma J>ra-

ziliană „Ducal" a 
semnat cu Pele 
un contract pri
vind lansarea u- 
unui nou model 
de costume băr
bătești marca 
„Pele", destinate 
desfacerii inclu
siv peste hotare. 
Ambele firme îm
prumută doar nu
mele celebrului 
jucător, în sco
puri comerciale, 
și deocamdată nu 
pretind ca el să 
renunțe la activi
tatea de bază, a- 
ceea de a marca 
goluri.

4.

INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE PENTRli SPORTUL

SANTAMARIA-
DOUA CLUBURI ÎN 22 DE ANI

origine, 
Monte- 
mei e- 

Peste 7

Santamaria, celebrul jucă
tor al clubului F. C. Natio
nal, al reprezentativei Uru- 
guayului, al lui Real Madrid 
și al naționalei Spaniei, este 
azi, la 41 de ani, un antrenor 
energic, angajat pe pista con
sacrării în timpul acestei 
profesii. Aveam să-l întîlnesc 
recent la Skoplje, unde ve
nise cu responsabilitatea în
drumării tehnice a echipei 
studențești a Spaniei. Cu a- 
cest prilej, am purtat îm
preună un lung și agreabil 
dialog despre fotbal.

— Sint spaniol de 
născut în Uruguay, la 
video, unde părinții 
migraseră în 1922.
ani, aveam să mă nasc în a- 
cest oraș. Ca fotbalist, m-am. 
format la marele club Uru
guayan F. C. Nacional. In 
1954, am venit în Elveția, la 
campionatul mondial, și am 
jucat acolo cu echipa celestă, 
în vremea turneului acela, 
m-a apreciat domnul Santia
go Bernabeu, președintele 
Realului, care mi-a propus 
să trec imediat la 
Aveam să accept 
regret niciodată, în 
cît am fost jucător 
lui madrilen. Precum 
deți, în 22 de ani n-am făcut 
parte decît din două echipe : 
Nacional și Real.

— Vă propun un subiect cu 
siguranță foarte drag dum-

echipa sa. 
și să nu 
cei 11 ani 
al clubu- 

ve-

neavoastră: Realul. Pe vre
mea cind jucau Di Stefano, 
Pușkaș, Kopa, Gento, Santa
maria, echipa aceasta a fost 
mulți ani imbatabilă, desigur 
nu în sens absolut, ci relativ, 
atît cît poate fi invincibilă 
o echipă. Cum explicați a- 
ceastă strălucire ?

— Cei pe care i-ați amintit 
și alți cîțiva au fost jucători 
excepționali. Dar numai cu 
mari vedete 
o echipă de 
unitatea lor 
de condiționantă. La 
fiecare jucător a avut conști
ința echipei, iar echipa s-a 
sprijinit pe talentul și pe ab
negația fiecăruia dintre noi. 
N-aș putea să vă spun cine 
a fost cei mai mare jucător 
al Realului, în deceniul 
1955—1965. Dar tăria lui s-a 
născut din noi toți. Din capa
citatea strategică a Iui Di 
Stefano, din viteza lui Gento, 
din forța ele șut a lui Pușkaș, 
din fantezia lui Kopa etc. A 
mai contat personalitatea 
domnului Santiago Bernabcu, 
un mare conducător de club, 
o autoritate, om prevăzător, 
afectuos și fin psiholog.

Mai amintesc disciplina și 
punctualitatea noastră, o dis
ciplină consimțită, neapăsă
toare, accentuată înaintea fie
cărui meci — eram foarte e- 
xigenți cu noi înșine înaintea 
partidelor —, o disciplină care

nu se poate face 
clasă. Coeziunea, 
afectivă, e la fel 

Real,

nu respingea ideea timpului 
liber și a momentelor 
pansiune tinerească, 
dumneavoastră, viața 
fotbalist profesionist 
grea, dacă este chibzuit 
corect. Ai vreme 
toate.

— Atributele de 
lament ale marilor 
ai Realului (enumerate mai 
înainte) au fost în primul 
rînd rezultatul condiției de 
fotbalist profesionist ?

de ex- 
Vcdeți 

unui 
nu c 

Și 
pentru

compor- 
jucători

G■ ri'- n

’a

® la ncal Madrid llecarc Jucător a mut conștiința 
echipei » Un amatorism corect cnlthfi același 
gust pentru disciplina, ca șl prolcslontsmul • Nici 
unuia dintre noi nu l-a pldcut Betonul • în 
finala cu Brazilia, italienii au lost zdrobiți fiindcă 

șl-au respectat doctrina

— Nici unuia dintre noi nu 
l-a plăcut tactica cunoscută 
sub numele de beton. Cu 
toate acestea, am jucat un 
fotbal modern, eficace și rea
list. O pot susține mai con
vingător decît cuvintele cele 
6 victorii în finala „Cupei 
campionilor europeni" și tit
lul de campioană interconti
nentală, aflate in palmaresul 
Realului. Ascultați-mă pe 
mine, care am ceva expe
riență. în fotbal e mai fru-

Un călduros salut pentru toți cititorii ziarului Sportul 
din București

„Secretele baschetului american?
Apropierea vizitei repre

zentativei universitare a 
S.U.A. în țara noastră ne-a 
determinat să solicităm a- 
preciatului antrenor Vasile 
Popescu un articol în care 
să relateze cîteva din cele 
văzute cu prilejul stagiului 
de trei luni pe care l-a fă
cut cu cîțiva ani în urmă, 
in S.U.A. în rîndurile ce 
urmează redăm impresiile 
antrenorului român, foarte 
interesante și ilustrînd clar 
ceea ce înseamnă baschetul 
universitar în S.U-A-

★
Cînd, acum trei ani, am 

început să scriu cartea 
„BASCHETUL tN AMERI
CA" mi-era teamă, la un 
moment dat, ca memoria 
să nu-mi joace vreo festă, 
scriind lucruri care să 
pară exagerate- Astăzi, 
cind am recitit cartea, 
pentru a-mi reaminti des
pre baschetul universitar 
american, în scopul de a 
răspunde amabilei invita
ții a ziarului „Sportul", îmi 
dau seama că nu am exa
gerat cu nimic, ba, dim
potrivă, trebuia să scriu șl 
mai mult, pentru a reuși 
să conving cu un ceas mai 
devreme și pe cei mai 
sceptici, ceea ce ar fi evi
tat, poate, să ajungem la 
situația nesatisfăcătoare 
din baschetul nostru de as
tăzi-

Vizionînd evoluția selec
ționatei universitare ame
ricane, veți avea ocazia să 
afirmați că ați văzut niște 
adevărați atleți, multilate
ral dezvoltați, că, înainte 
de a fi baschetbaliști, acești 
jucători sint atleți și chiar 
atleți compleți, cu viteză, 
rezistență, suplețe, coordo
nare, adresă, automatism, 
forță și stăpînire de sine. 
Pregătirea atletică a aces
tor excelenți jucători nu se 
obține, însă, numai prin 
practicarea exclusivă a 
baschetului, ci este conse
cința unui program rațio
nal, care prevede și urmă
rește educarea calităților 
motrice încă din fragedă 
copilărie.

Perfecțiunea tehnică, pu
ritatea stilurilor, armonia 
mișcărilor, inteligența in 
acțiune — sint atribute 
care asigură spectaculozita
tea jocurilor din campio
natul universitar al S-U-A., 
jocuri la care asistă în me
die între 1 000 și 10 000 de 
spectatori.

Pregătiți încă din primii 
ani ai copilăriei (6-7 ani),

și Cliff încearcă să oprească

mînuirea

Meeley
McGinnis

Antrenament: Jim McDaniel
aruncarea lui George

— Nu cred. Individul e 
produsul influenței părinților, 
al școlii, al prietenilor și al 
tuturor influențelor care îl 
ating. Modelările consecutive 
acestora sînt indiferente față 
de structura amatoare sau 
profesionistă a fotbalului. Un 
amatorism corect cultivă a- 
celași gust pentru disciplină, 
ca și 
schimb, 
tor cu deficit de substanță 
umană va trece la profesio
nism, ci nu se va schimba 
prea mult. în plus, experien
ța m-a învățat că cel mai 
mare rău care poate cădea 
pe capul unei echipe este un 
fotbalist cu uriașe aripi de 
talent, dar refractar la dis
ciplină.

— Voi, cei de la Real Ma
drid, ați rămas la distanță de 
tendința spre primatul defen- 
sivei, urmată de fotbalul ul
timilor 15 ani, în anumite 
țări. Ce substrat a avut refu
zul vostru ?

profesionismul. In 
dacă un fost ama-

mos și mai util să ataci decît 
să te aperi.

— Față de controversa a- 
ceasta (spirit ofensiv-defen- 
siv) încă fierbinte, ce spuneți 
despre C.M. din Mexic ?

— Brazilienii, vest-germa- 
nii și englezii au optat pen
tru un fotbal echilibrat, ala- 
cînd și apărîndu-se alterna
tiv cu tot efectivul. Așa juca 
și Realul, echipa se desfăcea 
și se strîngea ca un acordeon, 
italienii, în schimb, sînt ob
sedați de teama de a nu 
primi gol. practică acel ilo
gic marcaj om Ia om pe tot 
terenul (deși marcajul sever 
efectuat in zonă are mai mul
tă eficacitate), majoritatea 
jucătorilor fiind mobilizați 
pentru apărare. în finala cu 
Brazilia, italienii au fost u- 
miliți fiindcă și-au respectat 
doctrina. Cu înaintașii excep
ționali pe care i-a avut, Ita
lia ar fi putut înfrunta echi
pa Iui Zagallo sau în orice 
caz n-ar fi pierdut la trei

goluri diferență,: dacă ar fî 
ales o altă strategie.

— Ați fost un jucător cres
cut într-un club sud-ameri- 
can, care, apoi, și-a petrecut 
ultimii 10 ani ai carierei în. 
ambianța fotbalului euro
pean. Cele două mari cont:-’ 
nente ale fotbalului au con-' 
cepții diferite pe numeroase 
planuri. Să ne oprim la for
marea tinerilor jucători.

— în America de Sud, co
piii, începînd de la vîrsta de 

. 8 ani, sînt învățați să jongle
ze cu mingea. Abia pe la ■ 
12-13-14 ani antrenorii încep 
să se ocupe și de pregătirea i 
lor fizică. In Europa, pregă
tirea atletică începe mult mar 
devreme, de pe la 10 ani, 
și ca se efectuează în paralel 
cu lecțiile pentru îndemînare 
tehnică. Aceste deosebiri fac 
ca tinerii fotbaliști sud-ame- 
ricani să asimileze pină ia 
16 ani o tehnică rafinată, dar 
să prezinte un deficit de ca
lități atletice, greu corectibil 
mai tîrziu. Preferințele mele 
se îndreaptă către sistemul 
european.

excelent este
un

— Ați fost un apărător 
dur ?

— Dur da, dar rău inten
ționat niciodată.

— Ce șanse aveți să deve- 
■ niți un mare antrenor ?

— Cei ce cred că un bun 
jucător va ajunge, inevitabil, 
mare antrenor, se înșeală. Ul
tima ipostază e cu totul alt
ceva decît prima. Pentru a fi 
un antrenor
necesar să dobîndești 
mare volum de cunoștințe, 
care nu-ți erau necesare ca 
jucător. Trebuie, deci, să în
veți și eu îmi fac această da
torie. Apoi, însăși talentul de 
antrenor e altceva decît ta
lentul de jucător. Iată com
plexul de date de care va 
depinde succesul sau eșecul 
meu. Deocamdată, după expe
riențele de pînă acum, sem
nele bune precumpănesc.

Romulus BALABAN

LEUL LA RAȚE

baschetbaliștii. americani 
posedă o tehnică completă 
și, în același timp, dificilă 
și complexă. Această teh
nică jucătorii și-o însușesc 
la fel cum se învață alfa
betul, de la A la Z- Igno- 
rind cunoașterea anumitor 
litere, este de la sine înțe
les că niciodată nu vei 
reuși să citești bine, cursiv- 
Jucătorii noștri, care vor 
acea ocazia să urmărească 
,pe viu" evoluția studenți
lor baschetbaliști ameri
cani, vor înțelege — pro
babil — că pentru a ajun
ge la culmile măiestriei a- 
tinse de oaspeții de peste 
Ocean trebuie să lucreze, 
să exerseze nu numai ceea 
ce-i interesează și ce-i a- 
muză, ci toate detaliile de 
tehnică, atit cele ofensive, 
cit și cele defensive, fie că 
practica lor este amuzantă 
sau ingrată.

Repetînd în tot timpul 
anului, zi de zi, cu mate
riale ajutătoare, care țin 
cont de defectele și cali
tățile fiecăruia, jucătorii 
ajung la un automatism 
care în joc le permite să 
acțiorieze lejer și să se 
concentreze cu totul asu
pra tacticii. Neavînd nici

o dificultate în 
mingii, in orice situație, 
posedînd o vedere de an
samblu excelentă, jucătorii 
americani pot să-și permi
tă în joc orice- Dar, mai 
ales repetarea continuă 
a elementelor fundamenta
le le dă încrederea atit 
de necesară adresei, acest 
scop superior al baschetu
lui-

Valoarea jucătorului a- 
mtrican il îndreptățește să 
practice un joc individual. 
Probabil de aceea mulți 
dintre specialiștii care i-au 
văzut au vorbit de simpli 
tatea jocului lor. Este ade
vărat, jocul lor pare sim
plu la prima vedere- Acți
unea personală este, însă, 
întreprinsă în funcție de 
coechipieri, pentru că bas- 
chetbaliștii americani sînt 
astfel educați, îneît sînt 
conștienți că acțiunea co
lectivă este cea mai efica
ce, este acțiunea care pînă 
în cele din urmă asigură 
succesul-

O dată cu învățarea jo
cului, baschetbaliștii ame
ricani învață că regulile 
sînt făcute pentru a fi res
pectate, că arbitrul este

un personaj „tabu", 
victoria nu este decit un 
mijloc și nu un scop care 
trebuie atins cu orice preț. 
Ei sînt învățați, de aseme
nea, că înfrîngerea nu este 
dezonorantă atunci cînd au 
făcut totul, loial, pentru a 
o evita. Meciurile sînt 
foarte „bărbătești", în joc 
fiind onoarea Colegiului, 
dar totul pînă la anumite 
limite, căci fiecare cunoaș
te valoarea exactă a spor
tivității-

Prin aceste cîteva suma
re însemnări am vrut să 
redau cîteva din „secrete
le" jocului și pregătirii 
baschet.baliștilor universi
tari americani, care-i men
țin încă neînvinși în ca
drul Jocurilor Olimpice și 
care, bine adaptate de ve
cinii noștri iugoslavi și po
lonezi, au făcut ca echipele 
lor să salte în rîndul 
„marilor puteri" baschet- 
balistice din lume- Și dacă 
ne gîndim bine, acum vreo 
zece ani nu 
dificultate să 
lecționatele 
țări vecine.

August aduce pri
mele și poate cele 
mai importante zile 
din calendarul vînă- 
toresc, fiind socotită 
de cei cu experiență 
luna adevăraților vi- 
nători. Aceștia — va 

■spune un neavizat — 
sint desigur cei ce 
nu vin acasă cu tol
ba goală. Greșeală, 
vom răspunde. Ade- 
vărații vinători sînt 
trăgătorii din fața 
cărora rar se pierde 
o piesă de vinat ră
nită. Sint cei ce au 
lovituri . spectaculoa
se la rațe sau turtu
rele, corecția de ochi
re, îndeosebi la pri
mele, ajungind pînă 
la 2 m și chiar mai 
mult. Acum iși spu
ne cuvîntul sportul 
creat — s-ar putea 
susține — de vină
toare și anume tirul 
la talere. Un vînător 
antrenat pe poligon 
în vederea concursu
rilor pe filiale, ce au 
loc la începutul ve
rii, sau in afara aces-t 
tora — numai pen
tru a-și forma^pregă- 
tirea ca 
are cele 
rezultate
nat care 
maximum de cartușe. 
Intr-adevăr, este o 
satisfacție deosebită 
să prinzi în plin snop

a

Vasile POPESCU

trăgător — 
mai bune 

la rațe, vl- 
consumă un

de alice — pe deco- 
rul-fundal al începu
tului de zi sau înse
rare, susținut de pă
durea trestiilor — si
lueta cu profil de 
torpilă înaripată
raței, arcuită, cu gltul 
intins, în zbor vije- 

' lios de aproape
100 kmlh. Nu, nu este 
„vinătorească" exis
tența unui dubleu la 
rațe cu o asemenea 
viteză. Un talerlst il 
poate realiza aricind-, 
la fel dubleul la tur
turele. Prepelița cău
tată după 15 august, 
nu pune atitea pro
bleme de tir, ea fiind 
și vinatul începători
lor conștiincioși. La 
prepeliță, a cărei vi
nătoare e practicată 
cu clinele de aret, se 
face și un antrena
ment serios pentru 
realizarea „condiției 
fizice" a viitoarelor 
goane la iepuri. Fru
musețea conacelor ele 
dimineață sau după 
prinț, glasul pitpala
cului bătînd chema
rea firii în căldura 
liniștită a sfîrșitului 
de. vară, rămin amin
tiri de neuitat îm
preună cu „vînătoreș- 
tile" spuse la timpul 
de popas al unor a- 
semenea distracții.

Mai este totuși și 
o categorie de vînă-

tori ce nu apar la 
cimp decit tirziu, 
după deschiderea la 
iepuri, în plin no
iembrie. Sînt iepura- 
rii de tradiție, zgri
buliți și neantrenați, 
așteptînd să le aice 
în față un iepure 
adus bine de bătăiașt. 
Și de cele mai mul
te ori iepurele „nu 
pică" fiindcă linia de 
ochire și corecția au 
rămas acasă unde 
și-au petrecut oame
nii mai tot timpul 
anului. Poate încă nu

s-au convins că vînâ- 
toarea, ca orice sport, 
necesită condiție fizi
că pe lingă antrena
mentul specific; că 
luna august aduce 
prin vinătoare o che
mare iubitorului de 
natură spre locuri pe 
care numai el le 
poate descoperi; în 
fine, că in august 
începe pentru sportul 
armei cu alice „nu
mărătoarea boboci-

Constantin 
EFRIMESCU

»> AV J ,' y ■ii;?-

O minge uria
șă — în prim 
plan — și un por
tar... zburător- 
Ivo Viktor, por
tarul reprezenta
tivei Cehoslova
ciei, părea foarte 
inspirat la antre
namentele dinain
tea El Mundialu- 
lui și nu se sfia 
să „pozeze" foto
reporterilor.

Gurile rele zic 
că la întoarcerea 
din Mexic n-a 
mai fost așa zîm- 
bitor-..

MAXIME ACTUALE Șl
• Cui pe cui se 

scoate. Educația 
fizică este un e- 
fort care șterge 
urmele eforturi
lor de altă 
tură.

na-

în-
pe

• Record 
seamnă mers 
un teren pe care 
nu a călcat ni
meni. De aceea, 
nici nu poate e- 
xista un ghid 
către recorduri- 
Acest ghid și-l 
scrie fiecare re
cordman singur.

nu a 
mare

• Nimeni 
devenit 
campion pregăti n- 
du-se doar cu 
antrenorul. Marii 
campioni trebuie 
să fie într-o mare 
măsură și antre
norii lor proprii.

• Fotbaliștii de 
performantă 
produc 
publicului la 
ca actorii, 
cine a văzut ac
tor care să-și ui
te rolul?

se 
în fața 

fel 
Dar

DIN LUMEA ATLETISMULUI
NOI RECORDURI MONDIALE PENTRU ROMANIA

Recent, ne-a parvenit un anuar mondial atletic, spe
cial pentru femei. Lucrarea, bogat ilustrată, ne-a reți
nut atenția, printre altele, și prin lista recordurilor mon
diale oficiale, în care sînt incluse atît probele feminine 
folosite curent, cît și recordurile mondiale neoficiale, 
adică probele mai puțin utilizate în concursuri.

Cu satisfacție am găsit pe aceste liste performanțe ro
mânești care reprezintă cele mai bune realizări feminine 
obținute vreodată.

1. Lungimea fără elan, Viorica Viscopoleanu 3 
(1970) ; vechiul record mondial (2,88) data din 1966 
Triplusalt fără elan, Viorica Viscopoleanu 9 m (1970) , 
v.r.m. — 8,30 — 1968 ; 3. 80 m Eleonora Monoranu 9,6 
110701 • record egalat ? recordul aDartine atletei Erika

m 
ț 2.

NU PREA.
• Nu 

antrenori 
tori, există doar 
antrenori puși în 
situația de a pu
tea lucra cu se
riozitate'

există 
vrăji

era o mare 
învingem se- 
acestor două

că 
n-ar fi făcut schim- 
ar fi știut că îl 
post in echipa na-

NICOLAE DOVA, BUȘTENI, 
asemenea situație a survenit 
și poate nu numai o dată — 
meciurile de box. Vă pot spune, 
astfel, că boxerul englez J. Par
son. primind un croșeu puternic, 
cu -3 secunde înaintea gongului 
final, a căzut la podea ca trăz- 
nit. El nu s-a mai putut 
șl a. fost transportat ‘ 
de seml-inconștlență 
unde avea să afle 
declarat... ' învingător

PETRE FALCOS, ________
CHIRNOGENI. Apreciem pasiunea 
dv. pentru statistici, jar mate
rialul trimis, „Divizia A la ora 
bilanțului", nu face decit să 
confirme meticulozitatea șl răb
darea cu care adunați datele ne-

I
• Pentru mulți, 

experiența nu este 
decît . inventarul 
greșelilor lor din 
trecut. Atunci cei 
ce au 
mult
că au mai multă 
experiență?

greșit mai
înseamnă

N. BRAȘOVEANU

I
I
I
I

PRECOCITĂȚI ATLETICE

Iată cîteva performanțe realizate de copii : 100 m la 
6 ani 15.1 Cynthia Tyler (S.U.A.) ; 200 m la 6 ani 36,7 
Cynthia Tyler ; 400 m la 7 ani 77,0 Cynthia Tyler ; 800 
m la 5 ani 3:39,0 Ronny Vasquez (S.U.A.) ; 1 500 m la 
4 ani 9:52,9 Ronny Vasquez ; înălțime la 5 ani 0,65 m 
Cindy Davies (S.U.A.) ; lungime la 5 ani 2,28 Cindy Da
vies.

PERFORMANȚE LA VlRSTE ÎNAINTATE

cesare acestor statistici. Dar, la 
jumătatea lunii august, cînd o- 
chii Iubitorilor de fotbal • sînt 
îndreptați asupra noului cam
pionat, aceste cifre, cred, nu 
mal prezintă interes. Poate că ar 
merita, totuși, să fie cunoscută 
„echipa campionatului", alcătuită 
în baza numărului de selecțio
nări în echipa... etapei. Aceasta 
ar fi, deci : Niculescu — Sătmă- 
reanu, Lupescu, Lereter, Deleanu, 
Dumitru. Dobrin, Canlaro, Tăta
rii. Domide, Lucescu (Gyorffy).

MARIN POP, BRAȘOV. Arbi
trul Iosif Ritter a jucat de 17 ori 
In echipa națională de fotbal, în 
perioada 1945—1949.

ANDREI S O C E A N U, BUCU
REȘTI. „După multe ezitări, 
vă trimit o poezie dedicată at
letei noastre Cornelia Popescu". 
Ce bine ar fi fost dacă ați mal 
fi ezitat puțin !

IOAN BENEC, BUZĂU. Sin- 
tețl bun de plată 1 Koszka a... 
călătorit destul de mult în di
vizia A. Farul este a patra e- 
chipă la care s-a oprit, după ce 
a fost legitimat la U.T.A., Rapid 
și Steaua.

tre sport și muzică, m-aș 
prit la prima alternativă, 
mari sînt satisfacțiile pe care (1 
le oferă fotbalul, decit cele pe 
care ți Ie poate da muzica u- 
șoară, deși în fotbal apar din 
cind în cînd și înnourări, caro 
trec însă ușor". Trec, dar întîi... 
plouă cu critici, cu apostrofări, 
cu ironii. Probabil, totuși, 
Dan Spătaru 
barea. dacă 
așteaptă un 
țională I

ANGELICA
fată căreia îl place 
„Pasiunea mea pentru 
izbucnit tirziu, cu prilejul 
ficării echipei noastre in

ridica 
într-o stare 
la vestiar, 
că fusese 
la puncte 1

COMUNA

Se vorbește, în general, de o limită de vîrstă în reali
zarea performanțelor, care în general atinge 30 de ani. 
Dar sînt și excepții. Iată-le pe cele mai reprezentative: 
100 m garduri, 15,2 la 40 de ani — Maeve Kyle (Ir
landa) ; înălțime, 1,47 la 46 ani — Dorothy Tyler (An
glia) ; greutate, 10,28 la 53 ani — Ruth Svedberg (Sue
dia) ; disc, 33,03 la 55 ani — Ruth Svedberg ; suliță, 
32,20 la 43 ani — Lenie Stumpf (R.F.G.),

IULIA PASCARU, COMUNA 
ȘTIUBENI. „Nu uitați că o fată 
așteaptă răspuns !“. Ați atins 
punctul meu cel mal slab ! Din 
păcate, nu sînt în măsură să vă 
trimit fotografia cerută. Cred că 
n-o mai are nici Dan Spătaru, 
Iar în fototeca noastră,, cu atît 
mal puțin am putea s-o găsim.

. Nu ne putea trece prin minte, 
în urmă cu 10 ani, că fotbalistul 
Dan Spătaru, din divizia B, va 
ajunge o celebritate ca... inter
pret de muzică ușoară. Constat 
însă că nu sînteți de acord cu 
transferul făcut de Dan Spătaru 4

N., ANINA. încă o 
fotbalul I 

fotbal a 
cali- 
tur- 

neul final al campionatului mon
dial. De aceea, despre mulți ju
cători aud acum pentru prima 
oară, cum este cazul lui Emil Du
mitrii!, de la Steagul roșu, des
pre care se scrie cu atita sim
patie. Abia aștept șl eu să-l văd 
jucînd". Simpatia este justificată: 
în fotbalul nostru au apărut pu
țini jucători care să stăpîneaseă 
atît de bine arta driblingului, în
totdeauna spectaculoasă, deosebit 

■ de eficace cînd este folosită 
un fotbalist, ca un mijloc 
acțiune, șl nu ca un scop 
sine. Uneorț Nlcky Dumltrlu 
uitat acest lucru. Dar, cînd 

. ținut minte, a fost, într-adevăr, 
o îneîntare. Oricum, puștiul în
drăgostit de minge a rămas în 
urmă, astfel că așteptăm să ve
dem un Dumitriu care să-și pună 
integral talentul în slujba echi
pei. Să vă răspund și la în
trebarea pe care mi-ați pus-o : la 
5 noiembrie, el va împlini 2S de 
ani. El a jucat pentru prima oară 
fotbal, la Rapid (pitici). De aici 
a trecut la Jiul Petroșani, deve
nind jucător de divizia A. A ju
cat apoi la Viitorul, din nou la 
Rapid (de data aceasta în echipa 
„mare”), iar acum speră să tră
iască a doua tinerețe fotbalistică, 
la Steagul roșu. Ceea ce îi do
rim din toată inima 1

de 
de 
în
a 
a
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„NAȚIONALELE" DE ÎNOT ALE JUNIORILOR 
DAU DE FURCĂ SELECȚIONERILOR

[’ Campionatele naționale ale 
juniorilor — ultima șansă a 
tinerilor noștri înotători pen- 

;. tru a obține un loc în repre
zentativa ce va concura la 
Balcaniadă — ne-au oferit 
ieri, în prima reuniune, cîte- 
va performanțe de bună va
loare și tot atîtea surprize. 
Cel mai rapid sprinter al zi
lei a fost sibianul Miclăuș, 
care mai mult ca sigur că îl 
va dubla pe Slavic (Oprițescu 
.este complet ieșit din formă) 
în proba de 100 m de la A- 
tena. La fete — o promițătoa
re evoluție încheiată cu un 
nou record de junioare mici 
a c.lujencei Gyongy Sovago 
(66,0). care cu acest prilej a 
dovedit că este cea mai bună 
craulistă a țării pe această 
distanță.

Cu mare interes a fost aș
teptată întrecerea brasistelor 
la 100 m. Liliana Burlacu a 
repetat cursa de la „naționa
lele" de senioare și victoria 
asupra Ancăi Georgescu, în
cheind cele două lungimi în 
1:21,1 (la numai 0,2 sec de re
cordul țării, care aparține lui 
Cristina Stănescu). Promițător 
este și timpul coechipierei 
sale, A. Georgescu (1:21,6). 

în proba similară a băieți
lor. bucureșteanul Octavian 
Resler (1:12,8) l-a învins din 
nou pe Eugen Hempel (favo
ritul selecționerilor !), dar a- 
mîndoi s-au trezit la sfîrșitul 
cursei de 100 m descalificați, 
victoria revenind în mod ne
așteptat clujeanului Ion Vlad 
în 1:13,6.

Performanța zilei aparține, 
însă, reșițeanului Dietmar 
Wetterneck, o copie perfectă 
a lui Eugen Aimer, care la 14 
ani a înotat 200 m mixt în 
2:28,9 — nou record național.

REZULTATE TEHNICE — 
COPII CATEG. A. 100 m liber 
(b) : T. NICOLAE (Dinamo) 
62,1 (r.p.), I. Sporea (Șc. Sp. 
Reșița) 64,0, Dan Adrian (Met. 
Turda) 64,0; 100 m liber (f) : 
LILIANA DAN (Din.) 63,2, 
Silvia Ivescu (Din.) 70,0 (r.p.), 
Georgeta Stanciu (Dunărea 
Galați) 70,5 (r. p.), Rodica

Gyongy Sovago cea mai rapidă craulistă la această oră.
Lungu (Șc. Sp. 1) 70,6; 100 m 
bras (b) : V. MOLICO (Stea
ua) 1:18,2 — rec. egalat, G. 
Popovici (Din.) 1:18,5, FI. La- 
'zăr (Din.) 1:20,3, I. Galovits 
(Crișul) 1:21,0; 100 m bras 
(f) : RODICA PETRUICA (Șc. 
Sp. Reșița) 1:24,1, Anca Hutzu 
(Șc. Sp. 1) 1:29,8, Mihaela Bi- 
volaru (Prahova Ploiești) 
1:30,8, Adelina Hidoș (Din.) 
1:30,8: 200 m mixt (b) : D. 
WETTERNECK (Șc. sp. Reși
ța) 2:28,9 — record, T. Nico
las (Din.) 2:35,0, S. Crăciun 
(Șc. Sp. 1) 2:35,9 ; 200 m mixt 
(f) : ANCA GROZA (Din.) 
2:44,5, Liliana Dan (Din.) 
2:49,0, Dagmar Hluzin (Șc. Sp. 
Reșița) 2:50,0.

JUNIORI II — 100 m liber 
(b) : Z. OPRIȚESCU (CSM 
Cluj) 58,8, L. Copcealău (Din.) 
59,5 (r.p.). Al. Gherban (Olim
pia Reșița) 60,7 ; 100 ni liber 
(f) : GYONGY SOVAGO (CSM 
Cluj) 66,0 — record, Carmen 
Cehanzuc (Șc. Sp. 2) 68,9, Lu
cia Radu (Din.) 69,5; 100 m 
bras (b): AD. MILITARU 
(Din.) 1:17,0, A. Tîmpu (CSS) 
1:18,3, V. Boboc (Rapid) 1:19,7; 
100 m bras (f) : LILIANA 
BURLACU (Dinamo) 1:21,2 —

record, Anca Georgescu (Din.) 
1:21,6 (r.p.), Anca Mihăescu 
(Din.) 1:26,0 : 200 m mixt (b): 
L. COPCEALĂU (Din.) 2:24,2, 
E. Manolescu (Șc. Sp. 2) 
2:27,0, Z. Oprițescu (CSM 
Cluj) 2:27,2; 200 m mixt (1) : 
ANCA MIHĂESCU (Din.) 
2:44,8, Carmen Cehanzuc (Șc. 
Sp. 2) 2:48,8, Lucia Radu 
(Din.) 2:54,3.

JUNIORI I — 100 m liber 
(b) : I. MICLĂUȘ (Șc. Sp. Si
biu) 58,0, M. Nicodim (Stea
ua) 58,2 (r.p.). Ad. Adam 
(Steaua) 58,2, D. Țurcanu (Șc. 
Sp. 2) 53,7, A. Vițelaru (Din.) 
59,9; 100 m liber (f) : GEOR
GETA CERBEANU (CSȘ) 66,9 
(r.p.); 100 m bras (b) : I.
VLAD (CSM Cluj) 1:13,6 (O. 
Resler 1:12,8 (a fost descalifi
cat); 100 m bras (i) : CAME
LIA VIJEU (Șc. Sp. 1) 1:26,6; 
200 m mixt (b) : D. ȚURCA- 
NU (Șc. Sp. 2) 2:30,1; 200 m 
mixt (f) : CAMELIA VIJEU 
(Șc. Sp. D 2:54,6.

întrecerile continuă astăzi 
(de la ora 10 — seriile, iar de 
la ora 17.30 — finalele) la ba
zinul Dinamo.

Ad. VAS1LIU

/■ Alertă pe planșe!
(Urmare din pag. 1)

Pînă acum, rezultate nor
male. La floretă bărbați, Uni
versitatea București a trecut 
destul de ușor de Progresul, 
cu un Ursovici bolnav și cu 
un alt scrimer pe post de fi
gurant, Gheorghe. Tn aceste 
condiții, Habala a punctat 
de 4 ori, Mureșanu de trei 
ori, Costescu de două ori iar 
Chișu o dată. învinșii au rea
lizat cîte două victorii prin 
Olănescu, Dinu și Ursovici. 
Tot la floretă Steaua a debu
tat cu două victorii facile, ia 
același scor : 11—5 cu Olim
pia și Progresul. într-un alt 
meci I.E.F.S. a dispus de 
C.S.M. Cluj cu 13—3.

La floretă femei, în aștep
tarea duelului decisiv Steaua- 
Progresul, programat dumi
nică, cele două protagoniste 
ale probei s-au impus aten
ției prin succese scontate. 
Steaua a întrecut cu 12—4 pe 
Farul (ultima contînd doar 
pe Ana Halchin și Pricop), 
apoi cu 16—0 pe Universita
tea București. Progresul a în
deplinit și ea mai mult o for
malitate dispunînd comod da 
Farul cu 10—6 (Maria Vicol,

AZI, ÎN CAPITALĂ

SPECIALIȘTII VITEZEI

PE ZGURĂ LA START
La complexul sportiv Pan- 

telimon din Capitală, star- 
terul va da plecarea — azi, 
la ora 10 — în prima din cele 
13 manșe ale concursului in
ternațional de dirt-track.

Concursul de la București 
este, de fapt, reeditarea celui 
desfășurat joi la Sibiu și va 
fi onorat de participarea va
loroșilor specialiști ai genu
lui Păi Perenyi și Ferencz Ra- 
docsi (Ungaria), Jan Kater,

Dieter Deuderer și Dieter 
Kapler (R.F.G.), Ion Bobîl- 
neanu, Alex. Datcu, Cornel 
Voiculescu, Ion Marinescu 
ș.a. (România). Vom asista, 
se pare, la o luptă strînsă în
tre principalii competitori : 
Bobîlheanu (învingător la Si
biu), secondat de Datcu șl 
de cei doi sportivi maghiari, 
dornici de afirmare în fața 
publicului bucureștean.

din nou cu o evoluție de 
mare ținută !). Foarte Intere
santă a fost partida dintre 
I.E.F.S. și Medicina Tg. Mu
reș. Bucureștencele au cîști- 
gat cu 9—7, datorită în spe
cial Rodicăi Văduva (3 v) și 
Luminiței Popescu (4 v).

Cel mai pasionant meci de 
spadă a fost — cum era și de 
așteptat — cel dintre Electro- 
putere Craiova și Medicina 
Tg. Mureș. Spadasinii antre
norului Paul Ghinju au con
dus tot timpul (3—1, 6—2, 
8—4, 9—4), dar, în continua
re, socotind meciul cîștigat, 
au comis greșeli după greșeli, 
■fiind ajunși la 9. De remarcat 
'forma bună a lui Podeanu și 
incisivitatea lui D. Popescu. 
Mureșenii s-au comportat ine
gal, oarecum blazați la în
ceput și abia către sfîrșitul 
meciului la adevăratul lor 
potențial. în drum spre titlu 
Steaua a obținut o victorie 
lejeră la Olimpia, cu 12—4.

Tn fine, în proba de sabie 
Steaua și-a netezit și mai 
mult perspectiva de a cuceri 
pentru a 20-a oară titlul de 
campioană a țării întrecînd 
echipa Școlii sportive din Plo
iești cu 15—1 și pe cea a 
Tractorului cu 11—5. Pentru 
locul secund luptă Universita
tea București, victorioasă cu 
12—4 în fața sabrerilor de la 
I.E.F.S. Tinerii trăgători de 
la I.E.F.S. s-au reabilitat, oa
recum, prin victoria realizată 
la Tractorul, cu 10—6. Tot în
tr-un meci decisiv, pentru lo
cul 2 Politehnica Iași a dis
pus de Șc. sp. Ploiești cu 
12—4.

Dintre meciurile progra
mate după-amiază a reținut 
atenția cel de spadă dintre 
Electroputere și 6.S.M. Cluj. 
Prea repede relaxați după 
victoria în fața Medicinei Tg. 
Mureș, trăgătorii olteni au

fost nevoiți să folosească tot 
bagajul lor tactic pentru a 
termina în avantaj, dar nu
mai la tușe. Scor: 8—8 și 
victorie cu 60—62... In felul 
acesta pare puțin probabil 
ca Electroputere să mal sca
pe locul 2.

Pare lămurită șl lupta la 
sabie pentru locill secund. 
Mal lucizi șl, evident, mal 
bine orientați tactic, sabrerii 
de la Universitatea Bucu
rești i-au întrecut, pe merit, 
pe cei de la Politehnica Iași 
cu 10—6. Manoliu și Turcit 
au punctat cîte 3 victorii, 
Budahaziu și Zăinescu cîte 
2 v., în timp ce ieșenii, doar 
cu Olaru în vervă (3 v),- n-au 
putut mai mult. (Popescu 2 
v, iar Irimiciuc — surprin
zător — numai o victorie 1 7 
Țîrdea, alt om de echipă, 
n-a punctat de loc 111).

Alte rezultate tehnice din 
prima zi. Floretă bărbați: 
Universitatea — Olimpia 10-6, 
Progresul — CS.M. Cluj 13-3, 
I.E.F.S. — Olimpia 9-7. Spa
dă : Medicina Tg. Mureș — 
Olimpia 11-5, Universitatea 
Buc. — Medicina Tg. Mureș 
12-4. Floretă femei: Progresul 
— Universitatea Buc. 9-7, Fa
rul — I.E.F.S. 9-7, Steaua—• 
I.E.F.S. 14—2, Universitatea 
Buc. — Medicina Tg. Mureș 
12-4. Sabie: Politehnica Iași 
Tractorul 12-4, Universitatea 
Buc. — Șc. sp. PI. 11-5, 
Steaua — I.E.F.S. 15—1.

întrecerile continuă dumi
nică, cînd se vor cunoaște 
echipele campioane la toate 
probele.

JUNIOBII 1ȘI BESB91EAZ1

CAMPIONII

NOUTĂȚI DE LA JIUL
De la 3 august, echipa Jiul 

și-a reluat pregătirile în ve
derea noului sezon competi- 
țional, sub conducerea antre
norului Viorel Tălmaciu.

Duminică, cu prilejul „Zilei

MOTROC CONTRA LUI... 
MINDRU!

Pe stadionul Politehnica 
din Capitală, azi, de la ora 
17, are loc un interesant 
meci din cadrul „Cupei de 
vară": se întîlnesc Sportul 
studențesc și Dunărea Giur
giu.

In această partidă, cele 
două formații, cu aspirații 
la locurile fruntașe ale se
riei I a diviziei B, vor alinia 
tot ce au ele mai bun la 
ora actuală, inclusiv ultime
le „achiziții", făcute în aceste 
zile.

Dar jocul mai oferă și un 
alt punct de atracție. Antre
norii celor două echipe nu 
sînt alții decît foștii interna
ționali MOTROC șiMlNDRU. 
care au spus adio activității 
competiționale, schimbînd — 
nu fără regrete — locurile de 
pe gazon cu cele de pe băn
cile antrenorilor. Să vedem 
cine va învinge azi: Mîndru 
sau Motroc ?

'JUNIORII DE LA ,,U“ CLUJ 
IN TURNEU LA KOSICE 

(CEHOSLOVACIA)
Joi dimineață a plecat la 

Kosice (Cehoslovacia) echipa 
de fotbal juniori Universita
tea Cluj, care între 7 și 11 
august participă la un tur
neu internațional, alături de 
formațiile Dynamo Dresda 
(R.D.G.), Mavag (Ungaria) și 
trei echipe din Kosice.

I*. RADVANY 
coresp. principal

minerului", formația din 
Petroșani va susține, pe te
ren propriu, o întîlnire in
ternațională în compania 
echipei Stahl Riesa (R. D. 
Germană).

Luni, Jiul va pleca în Iu
goslavia, unde va susține 
cîteva meciuri amicale.

ȘT. BALOI, corespondent

FINALA INIEIÎ-STRĂZI

OPTIMIȘTII —
1 MAI MONDIAL

Azi, pe stadionul Giulești, 
de la ora 9,30, va avea loc 
finala campionatului inter- 
străzi al sectorului 8. Se 
întîlnesc formațiile de copii 
Optimiștii și 1 Mai Mondial.

Noul sezon fotbalistic 
bate la ușa. Aflațl tn fe
bra pregătirilor, jucătorii 
profită ele fiecare răgaz, 
pentru a răsfoi ziarele șl 
revistele, pentru a face 
proiecte legate de pasio
nanta întrecere în care se 
vor avînta peste puține 
zile. Ghlță — pe care-l ve
deți în fotografia de fafi 
alături de puștiul său — 
speră ca noul sezon să-i 
aducă un loc tn echipa 
națională, astfel incit să 
participe la campionatul 
european, după ce un stu
pid accident l-a împiedicat 
să fie prezent la turneul 
final al C.M. din Mexic.

MECI INTERNATIONAL

LA ODORHEI

In localitate a avut loc me
ciul internațional dintre Lem
narul Odorheiul Secuiesc șt 
S.E. Vasas Debrețin (Ungaria).

După un joc atractiv, cu 
multe faze de gol, victoria a 
revenit echipei locale cu sco
rul de 3—2 (1—2), prin golu
rile înscrise de Szell (min. 38 
și 65) și Laszlo (min. 68) pen
tru învingători, respectiv Te- 
nyi (min. 18) și Pușcaș (min. 
29). (A. PIALOGA — coresp.)

CLUJ, 8 (prin telefon). în 
trei din cele 4 probe de sim
plu ale campionatelor repu
blicane de juniori vom asista 
la un duel Brașov — Bucu
rești- In cea de a patra pro
bă, la junioare categ- 15—16 
ani. finala se va desfășura în 
„familie", între două talen
tate sportive ale clubului Di
namo București — Virginia 
Ruzici și Mariana Simionescu.

Menționăm comportarea bu
nă a lui T- Marcu (St- roșu 
Brașov), care după calificarea 
în finală la juniori mici, în 
semifinala categ. 17—18 ani 
l-a întrecut pe colegul său de 
club, Gabriel Neacșu, cu 6—4, 
6—4, 7—5. Foarte disputată a 
fost și cealaltă semifinală a a- 
cestei categorii, care a opus 
pe Dan Nemeș (Progresul 
Buc ) lui Petre Ălmăjan (Po
litehnica Buc-). După o luptă 
epuizantă, de peste trei ore și 
jumătate, Nemeș a cîștigat în 
5 seturi : 6—0, 6—4, 3—6, 
4—6, 6—4.

Alte rezultate : juniori ca
teg- 15—16 ani (semifinală) : 
C. Curcă (Progresul Buc-) — 
O. Vîlcioiu (U-T-A.) 2—6,
6—3, 6—4, junioare, cat. 17— 
18 ani (semifinală) : Elena 
Takacs (Progresul Buc-) — 
Mariana Simionescu (Dinamo 
Buc-) 6—4, 6—2, junioare,
categ. 15—16 ani (semifinale): 
Virginia Ruzici — Anca Flo-

reșteanu (Politehnica Buc.) 
6—3, 7—5, Mariana Simiones
cu — Mariana Hagiu (Dinamo 
Buc-) 6—4, 6-2-

Iată și primele semifinalis- 
te în proba de dublu fete : 
Mariana Simionescu, Florența 
Mihai (Dinamo Buc.) și Feli
cia Bucur (Steagul roșu Bra
șov), Elena Takacs.

Duminică au Ioc finalele-
P. RADVANY — coresp

ANIBENOBI
SI AIIBIIIH
DE HUGBT

Gînduri înaintea unor confruntări grele
Antrenorul echipei C.F.R. Timișoara are încredere în elevii lui

Omul tăcut, cu părul alb, 
care a luat cîrma echipei 
C.F.R. într-o perioadă dificilă 
pentru timișoreni, este greu 
abordabil. Nu fiindcă n-ar a- 
vea nimic interesant de spus, 
ci pentru simplul fapt că lasă 
mai întîi să vorbească rezul
tatele muncii sale.

Cînd l-am întrebat pe Petre 
Becker: „Cum vedeți partici
parea echipei tn disputa celor 
mai bune formații ale socceru- 
lui românesc ?“, mi-a răspuns, 
după o scurtă ezitare: „Pro
movarea obținută răsplătește 
dăruirea elevilor mei de-a lun
gul campionatului. înaintea 
fiecărui joc spuneam jucăto
rilor : trebuie să ieșim cu 
fruntea sus in fața suporteri
lor.

Acum, în pragul marilor con
fruntări, cu U.T.A., Dinamo 
București, Steaua, Farul, Ra
pid, aceste cuvinte vor fi la

ordinea zilei pentru toți băie
ții mei."

Și discuția a continuat, cu 
referiri la atmosfera de lucru, 
dominată de seriozitate, de 
buna înțelegere între jucători, 
care știu că au același țel. Ei 
nu ignoră importanța „antre
namentului Invizibil", a vieții 
extrasportive corecte, atunci 
cînd nu se află direct în vi
zorul antrenorului sau al sec
ției. De multe ori s-a probat 
că ea este la fel de importantă 
ca și antrenamentul propriu- 
zis.

— Ce Obiective aveți în mo
mentul de față ?

— Ne preocupăm de perfec
ționarea tehnicii individuale, 
de dezvoltarea gîndirii tactice 
și de ridicarea capacității de 
efort. Sîntem conștienți că în 
divizia A simpla voință și

chiar dăruirea nu sînt suficien
te pentru a supraviețui.

— Ce așteptați de la supor
teri ?

— Să fie obiectivi șl îngă
duitori cu noi. Să nu ne des
curajeze, să nu ațîțe pasiunile 
din care fotbalul timișorean 
n-a avut, întotdeauna, decit 
de pierdut. De cerem să ne 
sprijine in limitele sportivită
ții. Altfel, ne fac mai degrabă 
un deserviciu. Și dorim, desi
gur, dacă este posibil, ca nu
mărul „suporterilor adevărați" 
(n.a. — care să pună umărul 
la consolidarea clubului, con
cret, nu numai cu sfaturi !) să 
crească. Nevoile sînt mari.

Cit privește echipa, ea li 
inspiră încredere lui Petre

Becker. Antrenorul se bazează 
în continuare pe jucătorii cu 
experiență (Răcelescu, Tatar, 
Manolache) dar așteaptă mult, 
poate și mai mult, de la ju
cătorii tineri, dornici de afir
mare. De asemenea, el contea
ză pe fotbaliștii care au re
venit la matcă: Panici și Se- 
celeanu, elemente talentate, 
care au ajuns cîndva, după 
cum se știe, în vederile selec
ționerilor lotului de tineret. 
Cit privește pe Gaboraș, veni
rea lui la Timișoara poate în
semna o relansare, mai ales că 
va avea de apărat, nu glumă. 
Cu multe speranțe este aștepta
tă și evoluția lui Nestorovici.

Să vedem „răspunsurile" pe 
care le vor da primele me
ciuri la toate aceste speranțe.

P. ARCAN 
corespondent principal

PROGRAMUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C EDIȚIA 1970/1971, SERIA A lila
ETAPA I, 24 AUGfUST

Electronica Obor — Marina Mangalia 
Tehnometal București — Celuloza Călărași 
Cimentul Medgidia — Electrica Constanța 
Vulturul Tulcea — Prahova Ploiești 
Olimpia Giurgiu — Deltă Tulcea 
Energia Slobozia —■ I.M.U. Medgidia 
Unirea Mănăstirea — Laromet București 
Victoria Florești — Flacăra roșie București

ETAPA A II-A, « SEPTEMBRIE
Electrica Constanța — Energia Slobozia 
Laromet București — Cimentul Medgidia 
Celuloza Călărași — Vulturul Tulcea 
Marina Mangalia — Tehnometal București 
Flacăra roșie București — Olimpia Giurgiu 
Prahova Ploiești — Unirea Mănăstirea 
Della Tulcea — Victoria Florești 
I.M.U. Medgidia — Electronica Obor

ETAPA A III-A, 13 SEPTEMBRIE
Olimpia Giurgiu — Daromst București 
Electronica Obor — Prahova Ploiești 
Victoria Florești — Unirea Mănăstirea 
Energia slobozia — Vulturul Tulcea 
Delta Tulcea — Celuloza Călărași
Cimentul Medgidia — Flacăra roșie București 
Tehnometal București — I.M.U. Medgidia 
Electrica Constanța — Marina Mangalia

ETAPA A IV-A. 20 SEPTEMBRIE
Tehnometal București — Flacăra roșie Buc. 
Marina Mangalia — Cimentul Medgidia 
Electronica Obor — Laromet București 
Unirea Mănăstirea — Celuloza Călărași 
Prahova Ploiești — Energia Slobozia

ETAPA A V-A, 27 SEPTEMRIE
Cimentul Medgidia — Victoria Florești 
Electrica Constanța — Delta Tulcea 
Vulturul Tulcea — I.M.U. Medgidia 
Laromet București — Marina Mangalia 
Celuloza Călărași — Electronica Obor 
Olimpia Giurgiu — Prahova Ploiești 
Flacăra roșie București — Unirea Mănăstirea 
Energia Slobozia — Tehnometal București

ETAPA A VI-A, 4 OCTOMBRIE
Celuloza Călărași — Prahova Ploiești 
Marina Mangalia — Flacăra roșie București 
Tehnometal București — Olimpia Giurgiu 
Delta Tulcea — Cimentul Medgidia 
I.M.U. Medgidia — Laromet București 
Victoria Florești — Vulturul Tulcea 
Electronica Obor — Energia Slobozia 
Unirea Mănăstirea — Electrica Constanța

ETAPA A VII-A, 11 OCTOMBRIE

Flacăra roșie București — I.M.U. Medgidia 
Energia Slobozia — Victoria Florești 
Prahova Ploiești — Delta Tulcea
Electrica Constanța — Electronica Obor 
Cimentul Medgidia — Tehnometal București 
Laromet București — Celuloza Călărași 
Unirea Mănăstirea — Olimpia Giurgiu 
Vulturul Tulcea — Marina Mangalia

ETAPA A Vm-A, 18 OCTOMBRIE

Vulturul Tulcea — Delta Tulcea
Olimpia Giurgiu — Electrica constanța 
Energia Slobozia — Unirea Mănăstirea

Flacăra roșie București — Electronica Obor 
Cimentul Medgidia — I.M.U. Medgidia 
Laromet București — Tehnometal București

ETAPA A IX-A, 25 OCTOMBRIE
Olimpia Giurgiu — Energia Slobozia 
I.M.U. Medgidia — Prahova Ploiești 
Delta Tulcea — Laromet București 
Celuloza Călărași — Flacăra roșie București 
Electronica Obor — Vulturul Tulcea
Tehnometal București — Electrica Constanța 
Marina Mangalia — Victoria Florești 
Unirea Mănăstirea — Cimentul Medgidia

ETAPA A X-A, 1 NOIEMBRIE
Unirea Mănăstirea — Marina Mangalia 
Vulturul Tulcea — Tehnometal București 
Cimentul Medgidia — Energia Slobozia 
Electrica Constanța — I.M.U. Medgidia 
Laromet București — Prahova Ploiești 
Victoria Florești — Electronica Obor 
Celuloza Călărași — Olimpia Giurgiu 
Flacăra roșie Buc. — Delta Tulcea

ETAPA A A XI-A, 8 NOIEMBRIE

Electrica Constanța — Laromet București 
Marina Mangalia — Delta Tulcea
Prahova Ploiești — Flacăra roșie București 
Energia Slobozia — Celuloza Călărași 
Electronica Obor — Cimentul Medgidia 
I.M.U. Medgidia — Unirea Mănăstirea 
Tehnometal București — Victoria Florești 
Vulturul Tulcea — Olimpia Giurgiu

ETAPA A XII-A, 15 NOIEMBRIE

Marina Mangalia — Energia Slobozia 
Cimentul Medgidia — Vulturul Tulcea 
Olimpia Giurgiu — I.M.U. Medgidia 
Celuloza Călărași ț- Electrica Constanța 
Laromet București — Flacăra roșie Buc 
Delta Tulcea — Unirea Mănăstirea

ETAPA A XIII-A, 22 NOIEMBRIE
Delta Tulcea — Electronica Obor 
Olimpia Giurgiu — Marina Mangalia 
Electrica Constanța — Victoria Florești 
Flacăra roșie Buc. — Energia Slobozia 
Prahova Ploiești — Cimentul Medgidia 
Laromet București — Vulturul Tulcea 
Unirea Mănăstirea — Tehnometal Buc. 
I.M.U. Medgidia — Celuloza Călărași

ETAPA A XIV-A, 29 NOIEMBRIE
Cimentul Medgidia — Olimpia Giurgiu 
Electrica Constanța — Prahova Ploiești 
Electronica Obor — Unirea Mănăstirea 
Victoria Florești — I.M.U. Medgidia 
Vulturul Tulcea — Flacăra roșie București 
Tehnometal București — Delta Tulcea 
Marina Mangalia — Celuloza Călărași 
Energia Slobozia — Laromet București.

ETAPA A XV-A, 6 DECEMBRIE

Laromet București — Laromet București 
Olimpia Giurgiu — Electronica Obor 
Delta Tulcea — Energia Slobozia 
Unirea Mănăstirea — Vulturul Tulcea 
I.M.U. Medgidia — Marina Mangalia 
Celuloza Călărași — Cimentul Medgidia

Ill „Cupa
Steaua”
Petre Sandor — 

nou record republican 
la armă cu aer 

comprimat
Concursul de tir de la poli

gonul Domnești se apropie de 
sfîrșit- în cadrul probelor de 
ieri s-au înregistrat următoa
rele rezultate : armă standard 
3x20 f juniori: 1. Safta (CFR 
Arad) 552 p, 2- Ilovici (Acti
vul Brașov) 544 p, 3- Stoian 
(Dinamo) 535 p, 4. Chițea 
(Activul Brașov) 530 p, 5- 
Avram (CFR Arad) 529 p, 6- 
Becea (Sc. sp- 1 Buc-) 528 p, 
pistol calibru mare : 1. Tripșa 
(Dinamo) 580 p, 2- Giușcă 
(IEFS) 578 p, 3. Atanasiu 
(Steaua) 574 p, 4- Niță (Olim
pia) 573 p, 5- Pieptea (Dina
mo) 572 p, 6. Feciorescu 
(Steaua) 572 p, armă cu aer 
pomprimat 60 f seniori: 1.
Sandor (Steaua) 569 p — nou 
record republican (v-r. 567 p), 
2- Caban (Dinamo) 554 p, 3. 
Vidrașcu (Dinamo) 539 p, 4. 
Nuțulescu (Steaua) 539 p, 5. 
Sicorschi (Dinamo) 538 p-

Astăzi, întrecerile continuă 
de la ora 8 tot pe poligonul 
Domnești.

PESTE IIOEĂIIE
Doi dintre antrenorii români 

care se ocupă de pregătirea 
juniorilor, profesorii Viorel 
Cîrligeu (Cluj) și Constantin 
Vasile (București), vor parti
cipa — începînd cu data de 
24 august — la un curs inter
național de perfecționare or
ganizat la Paris, sub egida 
Federației franceze de rugbv.

între 28—31 august, locali
tatea Mosny din Irlanda va 
găzdui tabăra de vară a fe
derației irlandeze de speciali
tate, cu care prilej va avea 
loc și un curs internațional 
de antrenori. La invitația 
personală a d-lui J.C. Conrey, 
Biroul federal a delegat ia 
acest curs pe trei dintre cei 
mai cunoscuți tehnicieni ro
mâni, prof. Alexandru Teofi- 
lovici, antrenor federal, ing. 
Viorel Moraru și Petre Cos- 
mănescu. Cei trei antrenori 
români vor pleca în Irlanda 
în ziua de 26 august.

în fine, la Bordeaux, sub 
patronajul comisiei tehnice a 
Federației franceze de rugby, 
va avea loc — între 10 și 17 
septembrie un curs internațio
nal de arbitri. La acest curs 
România va fi reprezentată 
de Alexandru Lemneanu, FI. 
Tudorache, Vasile Cișmaș și 
Ștefan Cristea.

Ieri, pe stadionul Tineretului,
Meci de verificare 

a juniorilor
Lotul de rugby juniori a 

întîlnit sîmbătă după- amia
ză. în meci de verificare, pe 
fosta divizionară A Pro
gresul. După o partidă cu 
faze agreabile, juniorii au 
reușit să-și adjudece victo
ria la un scor destul de con
fortabil : 16—3 (13—0). Re
marcați : Biderel, Drulă,
Lăzăroiu. Moldovan, Mogoș, 
Munteanu și C. Octavian. 
Partenera de joc nu le-a 
pus învingătorilor prea mul
te probleme de rezolvat. Poa
te și pentru că a folosit o 
garnitură mult întinerită,

— G. R. —

j PRIMII CAMPIONI
(Urmare din pag. 1)

Rapidul îșl adjudecă Încă un 
titlu de campion national. Este 
vorba de proba de 24-1 băieți, 
apoi va fi rîndul sportivilor de 
la steaua să obțină primul loc 
în disputata cursă de simplu. 
Șl acum, primele două finale 
ale Juniorilor II. în această în
trecere, cei dintîl care trec linia 
de sosire — cu un avans destul 
de frumos fată de urmăritori — 
sînt micii canotori al clubului 
Steaua, campioni In probele de 
4+1 vîsle Și simplu. Rezultate 
tehnice : fete (cat.-tlneret) 4+1 r :

2. C.F.R. Timișoara 4:06,3; sim
plu : 1. M. Constantin (Metalul 
Buc.) 4:16,0, 2. F. Petcu (Olimpia 
Buc.) 4:17,5, 3. A. Antochi (Di
namo Bacău) 5:01.0 ; 2 vîsle : 1. 
Rapid Buc. (Todlrașcu, Popescu) 
3:53,1, 2. Voința Buc. 4:02,7. 3.
Voința Arad 4:14.8 : Juniori II : 
4+1 vîsle : 1. Steaua 3:27,9, 2.
Șc. sp. București 3:33,5, 3. C.F.R. 
Timișoara 3:34,5 ; simplu : 1. M. 
Barcan (Steaua) 4:12,6, 2. W. Du- 
llu (Electrica Timișoara) 4:23,5 : 
băieți (cat. tinerel) 2+1 : 1. Rapid 
Buc. (Moldoveanu. Gioga) 5:49.3; 
simplu : 1. N. Popa (Steaua) 
5:38,0, 2. V. Cacenco (Dlnamo
Buc.) 5:41,4 ; 2 t.c. : 1. Dlnamo 
Buc 5:23,8, 2. Șc. sp. Timișoara 
6:03,0 ; 2 vîsle : 1. C.F.R. Tlmri



BASCMETBALIȘTII ROMANI 
ÎN AȘTEPTAREA MECIURILOR

CU STUBENJII AMERICANI
Pe terenul de bitum, amena

jat vara aceasta în cadrul mi
nunat al Poienii Brașovului, lotul 
național de baschet masculin s-a 
pregătit cu deosebită sîrguință. 
Fapt normal, dacă ținem seama 
că sportivii români se află în 
preajma unor importante între
ceri Internaționale, printre care 
MECIURILE CU SELECȚIONATA 
UNIVERSITARA A S.U.A.. UNI
VERSIADA DE LA TORINO și 
CAMPIONATUL BALCANIC . de 
la București, toate acestea fiiml, 
In realitate, etape de verificare 
care au drept scop final o cit 
mai bună comportare LA EDI
ȚIA DIN 1970 A CAMPIONATU
LUI EUROPEAN șl, in funcție de 
evoluția pe parcurs, O EVENTUA
LA PARTICIPARE LA TURNEUL 
DE CALIFICARE PENTRU 
RILE OLIMPICE DE LA 
CHEN.

Deci, ]a Poiana' Brașov 
întîlnit pe Chivulescu, 
Georgescu, Troacă,

®' Importante întreceri interna
ționale In calendarul reprezen
tativei române • De ce s-a 
renunțat la unii dintre vechii 
tricolori ® Actele de Indiscl-

JOCU- 
MUN-

plînă curmate cu hotărlre 
© „Vom vedea un spectacol 
deosebit**, declară antrenorul 

emerit Al. Popescu
i-am 

Tarău, 
Anastasii!, 

Popa/ Czmor, Konay, Baciu, Io- 
necî și Pîrșu din lotul de seniori 
și pe Moraru, Răileanu, Marti- 
nescu, Zdrcnghea, Vintilă, Teo- 
dorescu, Bugaru $1 Ganea din
selecționata de tineret, precum 
și pe antrenorii Alexandru Po
pescu și Petrică Vasiliu. La în
cheierea primului antrenament ia 
care am asistat, am solicitat o 
explicație privind absența din 
Iot a ^inor foști titulari :

— Ani renunțat la uniî jucă
tori, ne-A răspuns antrenorul e- 
merit Al. -Popescu, deoarece unii 
au o vîrstă care nu le mai per
mite eforturi grele și de durată 
(așa cum solicită un antrena
ment modern), alții au suferit 
accidente, jar alții au fost ne
disciplinați Ia antrenamente și 
In cuHSul’ meciurilor, așa cum 
s-a petrecut în 1969, la Neapole, 
ceea ce a determinat excluderea 
lor din echipa națională. Ca ur
mare, am procedat la o întine
rire, pot spune radicală, a re
prezentativei țării.

— Remarcăm, însă, că față dft 
lotul anunțat chiar în ziarul 
nostru, nu de mult, lipsesc cîți
va jucători. De ce ?

— întinerirea echipei ne-a ofe
rit posibilitatea să trecem la. 
antrenamente cu volum șî inten
sitate sporite șî trebuie să măr
turisesc că majoritatea jucători
lor au răspuns cu toată căldura 
șî conștiinciozitatea intenselor 
solicitări ia care au fost supuși. 
Din păcate, însă, jjnii dintre com- 
ponenții reprezentativei au moș
tenit tocmai ceea ce £ra mai rău 
la cîțiva colegi din vechiul lot, 
și anume indisciplina. Ați ob-

sewat bine. DIN ECHIPA LIP
SESC DRAGOMIRESCU, MAZILU, 
RUHRING ȘI DUMITRU. TOȚI 
ACEȘTIA SINT EXCLUȘI DIN 
LOT PENTRU DIFERITE ABA
TERI (primul pentru absențe de 
la antrenamente, al doilea pentru 
că a insultat pe antrenorul se
cund, iar ceilalți pentru întîrzien 
repetate de ia program),

— Apreciem această exigență, 
neobișnuită pentru reprezentati
va masculină de baschet, și spe
răm că excluderea celor patru 
jucători va servi drept exemplu. 
Am vrea să credem, însă. că 
astfel de abateri nu se vor repeta 
și că cei rămași, ca șl cel care 
vor mai fi selecționați, vor în
țelege că numai prlntr-o muncă 
serioasă și prin dăruire totală 
vor realiza performantele pe 
care le dorim cu toții. In înche
iere, vă rugăm să ne spuneți 
cum sint privite meciurile cu pu
ternica selecționată universitară a 
S.U.A. ?

— Se știe prea bine că dacă 
spui baschet universitar ameri
can, spui totul. Pentru băieții 
noștri, întrecerile cu oaspeții de 
peste Ocean constituie un eve
niment important, care a fost
pregătit ca atare. Adică, s-au
antrenat cu toată seriozitatea (ca
zurile de indisciplină amintite au 
fost excepții) și așteaptă cu în
credere și cu nerăbdare con
fruntarea din care ei știu că nu 
au decît de cîștigat. Personal, 

sint convins că publicul va 
ziona un spectacol deosebit, 
antrenorii și jucătorii aflați 
tribune vor învăța multe.

D. STANCULESCU

CĂLĂREȚII ENGLEZI

RIDICATAVALOAREÎNVINGĂTORI IA DIDL1N

PARTICIPANTELORIA MAJORITATEA

BASCHETBAL1ȘTII ROMÂNI
din nou Învinși

LA ATENA

cla- 
P-P-, 
PP-,

este unul dintre 
lungime în acest

Proba pe echipe „Cupa Na
țiunilor" din cadrul concursu
lui Internațional de călărie de 
la Dublin a fost cîștigată de 
formația Angliei (Smith pe 
„Mattie Brown", Saywell pe 
„Hideaway", Hobbs 'pe „BatL 
ling Medulas" și Broome pe 
„Manhattan"), care a totali
zat 8 puncte penalizare. Pe 
locurile următoare s-au 
sat echipele Italiei 11 
R. F. a Germaniei 14 
Franței 29 p.p. etc.

i, 
vi- 
iar
In

ATENA, 8 (prin telefon). — 
în capitala Greciei au con
tinuat întrecerile celui de al 
IV-iea campionat european de 
baschet rezervat juniorilor. E- 
chipa României, care fac® 
parte din grupa B, a jucat 
din nou slab, pierzînd parti
da cu selecționata Poloniei : 
61—66 (31—32). în aceeași 
grupă : Grecia — Iugoslavia 
72—64 (35—27) și Spania — 
R.F. a Germaniei 107—56 
(58—32).

în seria A s-au înregistrat 
rezultate scontate: Bulgaria 
— Belgia 64—59 (47—39);
Cehoslovacia — Turcia 67— 
66 (31—26) șl U.R.S.S. — Ita
lia 82—55 (46—28).

Francezul JACQUES PANI 
cei mai în formă săritori în 
sezon- Recent, la Zurich, el a furnizat marea 

surpriză a probei din cadrul întrecerilor „Cupei Europei". în- 
vingîndu-1 pe sovieticul Igor Ter Ovanesian- Cea mai bună 
săritură a lui Pani realizată la acest concurs a măsurat 8,19 m.

• Astăzi, derbyul
CONSTANȚA, 8 (prin tele

fon. de Ia trimisul nostru). 
Mai mult ca oricînd, turneul 
internațional feminin de volei 
se bucură de interes major 
atît. din partea competitoare
lor, aflate in faza definitivă
rii preparativelor pentru cam
pionatele mondiale — cit și 
din partea publicului (ceva 
mai numeros decît la celelalte 
ediții), care a ținut îndeosebi 
să vadă la lucru echipa româ
nă — neînvinsă în acest an.

Deși de la competiție lipsesc 
cîteva echipe de recunoscută 
valoare, cum sint cele ale 
U.R.S.S., Japoniei, R.P.D. Co
reene, turneul poate fi consi
derat, fără greș, cel mai pu
ternic și. mai important al 
anului. Confruntările care au 
avut loc pină acum, precum 
și cele programate astăzi și 
mîine sînt în măsură să edi
fice pe antrenori asupra _po
tențialului echipelor lor, să le 
dea indicii prețioase în legă
tură cu eventualele puncte 
slabe ce trebuie remediate pînă 
la „mondiale" unde, în afara 
importanței în sine ce se acor
dă acestei competiții, au cu 
toții un alt obiectiv la fel de 
însemnat, și anume ocuparea 
unuia din locurile care permit 
participarea la Jocurile Olim
pice.

După primele trei zile s-a 
constatat că toate participan-

Campionatele europene de tenis

„Cupa Federației" ia baschet

••

£

Junioara Tatiana Radulescu 
luptă pentru balon

(Urmare dtn pag. 1)

tivă, și să cîștige pînă la ur
mă la un scor concludent: 
59—41 (24—20). Prin această
victorie, reprezentativa Ro
mâniei a devenit cîștigătoare 
virtuală a turneului, ceea ce, 
ținînd seama de valoarea par
ticipantelor, reprezintă o per
formanță remarcabilă. Sperăm 
ca și săptămîna viitoare, 
cînd vor lua parte la un 
turneu internațional găzduit 

de capitala 
tivele noastre 
comportare 
să ne dea 
„europene", 
meciul de 
11, Bițu 4, 
dos 15, Savu 14, Taflan 12 
pentru România, respectiv 
Gonzales 2, Borrero 3, Rey
noso 5, Serket 8, Charro 13, 
De La Paz 4, Skeete 6. Au 
arbitrat I. Herczeg (Ungaria) 
și A. Kwiatkowski (Polonia).

O întîlnire atractivă au 
furnizat și selecționatele Un
gariei șl Poloniei. Succesul 
a revenit, în mod surprinză
tor, primei formații cu sco
rul de 58—51 (24—30). Spor
tivele maghiare au utilizat în 
permanență zona, în fata că
reia adversarele, clasate pe 
locul trei la ultimul campio
nat european, nu au reușit să 
găsească antidot, lipsindu-le, 
îndeosebi, precizia în arun
cările de la semidistanță. Au 
înscris: Mihalyfi 12, Hor-

Bulgariei, spor- 
să aibă o 

asemănătoare care 
speranțe pentru 

Au înscris, în 
ieri: Diaconescu 
Ciocan 3, Szaba-

vath 9, Csiraky 21, Geiszauer 
4, Koroknay 2, Hegedus 4, 
Rajki 2, Bakk 4 pentru Un
garia, respectiv Piemitzka 6. 
Opala 1, 
Fromm 7, 
zinska 2, 
Budich 13, 
bitrat D. 
truțiu (ambii România).

în deschidere, junioarele 
noastre au avut din nou o 
evoluție reușită, deși au pier
dut în fața echipei Franței 
cu 63—78 (34—41)._ Au înscris : 
Engremont 
Delachet 5, 
Chazalon 12, Riffiod 20, Peter 
8, Martin 4 —
respectiv Roșiânu 21, Buga L 
Ionaș 14, L. Rădulescu 12, T. 
Rădulescu 14, Bujduveanu 1. 
Au arbitrat P. Marin și M. 
Rizea (ambii România).

Karzmierczak 3, 
Rogoszka 2, Oglo- 
Korbasinska 

Wojtal 7. Au 
Chiriac și I.

10, ar- 
Pe-

2, Guidotti 20,
Passemard 7,

pentru Franța,

Tatran Preșov—Politehnica
Timișoara 13-12 la handbal

masculin de handbal, 
desfășoară Ia Mihalovțe 

Slovaciei")* echipa Poll- 
Timlșoara a pierdut cu

Tn prima zi a turneului inter
național 
care se
(„Cupa 
tehnica
12—13 (7—9) meciul cu formația 
Tatran Preșov. Alte rezultate : 
Sltardla (Olanda)-Lokomotiv Mi
halovțe 22—20 (10—9) ț Gyor (Un
garia)-Selecționata de juniori a 
Bulgariei 14-11 (3-6).

Mărmureanu a fost întrecut de Metreveli, In semifinale
In cealaltă semifinală, Baranyi 

întrecea pe Lejus — mereu mai 
lent la mingile dificile — cu 6—3, 
6—0, 6—2. Iar în semifinalele fe
minine am înregistrat rezultatele : 
Morozova (U.R.S.S.)-Polgar (Un
garia) 6—3, 6—1, Borka (Ungaria)- 
Izopaitis (U.R.S.S.) 6—1, 5—5 (meci 
întrerupt și victorie atribuită ju
cătoarei maghiare).

Sîmbătă s-au jucat șl primele 
finale. Patru cupluri sovietice 
și-au disputat titlurile la dublu 
masculin și feminin. Meciuri fru
moase șl destul de încordate, în 
ciuda faptului că erau susținute 
între coechipieri. Scorurile a- 
cestor prime două finale : dublu 
bărbați, METREVELI. LIHACIOV- 
Lejus, Korotkov 6—1. 5—7, 6—2, 
6—3 ; dublu femei, MOROZOVA, 
KIVI-Izopaltis, Kroșina 6—2, 6—1* 
(în semifinale : Morozova, Kivl- 
Borka, Polgar 6—2. 6—1 șl Izopai
tis, Kroșina-Neumanova, Lendlova 
6—3, 6—2). întrecerile celei de a 
doua ediții a campionatelor euro
pene se încheie duminică.

Radu VOIA

SOFIA, S (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Ierarhia 
prezisă înaintea startului și-a 
găsit o totală .confruntare în ziua 
semifinalelor. în probele de sim
plu ale campionatelor europene 
de tenis. Capii de serie, creditați 
cu numere mici, și-au păstrat nu
mele pe tablou, ștergînd pe ace
lea ale adversarilor lor. Astfel. 
n-a putut ajunge în finală nici 
Petre Mărmureanu, învins de 
Aleksandr Metrevell, ultimul ju
cător 
tr-un 
lălăit 
bolcz 
titlul 
meci, 
mas Lejus. La fete,

sovietic rămas în cursă din- 
puternic eșalon de 4. Ce- 

finalist este maghiarul Sza- 
Baranyi, care își va apăra 
de campion și în 
după ce l-a întrecut

_ L' ■ o
Olga Morozova-Katalin 
ultima scoțînd din luptă . 
dutabila Evghenia Izopaitis.

Cu aparentă ușurință (3 seturi 
la 0), Metrevell. a spulberat spe
ranțele purtate In aiun de jucă
torul nostru. Dar cifrele de scor 
înșeală uneori. Pe teren, Mărmu
reanu a fost acela care a avut 
mai multă inițiativă, dar — tre
buie spus — și o mai mare doză 
de risc în jocul său atît de des
chis, de elegant. Un break, la 
începutul fiecăruia din primele 
două seturi, l-a lăsat descoperit 
cu un handicap prea mare față 
de sovietic, jucător tot atît de in-

ultimul 
pe To- 

finală 
Borka, 
pe re-

CUPA PRIETENIA"
SOFIA, 8 (prin telefon). — 

La bazinul Diana din capi
tala Bulgariei sînt în curs de 
desfășurare întrecerile turneu
lui de ' 
„Cupa 
mâniei 
grupe 
(B) cu
1—0), dar a pierdut în fața

polo juniori dotat cu 
Prietenia". Echipa Ro-
— în cadrul primei 

— a învins Bulgaria 
10—0 (3—0, 2—0, 4—0.

CONCURSUL INTERNATIONAL DE ATLETISM „PRIETENIA
9

kk

(Urmare din pag. 1)

O luptă extraordinară s-a 
dat. in proba de pentatlon, 
încheiată — fapt desiul de 
rar întîlnit — la o diferență 
de un singur punct. Puncta
jele primelor clasate au fost 
calculate și recalculate de 
zeci de ori. dar rezultatul a 
rămas același ; 1. WASN1EW- 
SKA (Polonia) 4294 p (14,8: 
10,30 ; 1.61 m ; 5.58 m ; 26.9 
s). 2. Vitane (U.R.S.S.) 4293 
p (15.0; 8,72; 1,64: .5,79;
26,1). 3. Novakova (Bulgaria) 
4120 p... 5, Hoinăreanu (Ro
mânia) 3835 p. De notat că 
la încălzirea de la greutate 
atleta 
multe 
liniei

*400
(Polonia) 55.6.2. Rost (R.D.G.) 

(România)
ENGEL 

Bakelite 
Armuth 
9. Con-

sovietică avusese mal 
aruncări în apropierea 

de 12 m !
m Plat : 1. GASKA

5*- 0. 3. Săiăjan 
5h.3 ; greutate : 1. 
(R.D.G.) 14.61 m. 2. 
(U.R.S.S.) 14,04 m, 3. 
(Ungaria) 13.45 m... 
stantin (România) 11.81 m.

Lungime: 1. VICIUTE-
V1LMA (U.R.S.S.) 6,06, 2.
Jinga (România) 5.91, 3. Ba- 
latoni (Ungaria) 5,91 ; înăl
țime : 1. KANDZIOVA

• (R.D.G.) 1,70, 2. Rieppl (Un
garia) 1,67, 3—5 Vulejșcu (Ro
mânia), ----- 
Velicika 
4x100M : 
U.R.S.S.
47,7.

BĂIEȚI : 10 km 
LIPOVSKI (R.D.G.) 
Solomin (U.R.S.S.) 
Semerdjiev (Bulgaria) 46:13,0 
(record)... 9. Enache (Româ
nia) 48:32.0.

400 m : 1. GUTSCHMIDT 
(R.D.G.) 48,0, 2.
(U.R.S.S.) 48,5, 3. 
(R.D.G.) 48.8 ; 2000 
cole : 1. STRAUB

2. Satrov
3. Hoffman

8. Vîrna
4x400 m :

Rudolf (R.D.G.) și
(Bulgaria)

1. R.D.G.
47,2, 3.

1.60 ; 
46,8, 2. 
Polonia

marș : I. 
45:26,0, 2. 

45:42,4, 3.

(Bulgaria) 51,12, — record, 
3. Nosenko (U.R.S.S.) 48,30... 
7. Retezar (România) 42.02 ; 
DECATLON :. 1. KIlUGELL 

6926 p. 2. 
(U. R. S. S.) 

p, 3. Mojzis (Cehoșlova- 
6600 p, 4. Diaz ~ ' 
p, 5. Vasilescu 

6570 p.
★

Dintre atleții noștri 
au evoluat sîmbătă, cea mai

(R. D. G.)
Andrianskas 
6840 
cia) 
6584 
nia)

P.

(Cuba) 
(Romă-

care

Zimin 
Landgraf 
m obsta- 

(R.D.G.) 
(Bulgaria) 

(R.D.G.) 
(România) 
1. R.D.G. 

3. Polonia 
NAJIMOV

5:47.4,
5:47.8,
5:52.2.
6:10,8
41,0. 2. Cuba 41,7,
42,0 ; disc : 1.
(U.R.S.S.) 52,08, 2. Vladimirov

Wernor lampe (16:23,9) este noul

recordman european la 1500 iii liber
în piscinele europene con

tinuă valsul recordurilor, 
semn că pînă la „europene
le" de la Barcelona nu a mai 
rămas mult.
La Wiirseln, în cadrul cam
pionatelor naționale ale R.F. 
a Germaniei, Werner Lam
pe (17 ani) a stabilit un nou 
record 
de 1500 
30 de 
16:23,9.
ținea lui Hans 
16:32,2. Tn trecere, la 800 m, 
Lampe a fost cronometrat în 
8:41,6, timp care constituie, 
de asemenea, un record al 
continentului.

Alte rezultate de valoare : 
W. Kremer 54,7, V Meuw 
55.0 la 100 m liber (m) ; An
gelika Kraus 1:09,1 la 100 m

european pe distanța 
m liber, 
lungimi 
Vechiul

încheind cele 
de bazin în 
record apar- 
Fassnacht cu

spate (f); Norbert Verweyen 
2:14,4 la 200 m spate (m); F. 
Meuw 2:08,9 și L. Stoklasa 
2:09,1 la 200 m delfin (m);
La Groningen, în cadrul cam
pionatelor naționale ale Olan
dei : Yvonne Kuilenberg 2:15,0 
la 200 m liber (f), Hen- 
drika Pentermann 5:22,4 la 
400 m mixt (f), Rood 59,4 la 
100 m delfin (m), Schoutsen 
61,1 la 100 m spate (m) și Linda 
de Boer 4:41,9 la 400 m li
ber (f) — toate noi recor
duri olandeze.
Intr-un concurs desfășurat la 
Roma, Novella Calligaris a 
înotat 400 m liber în 4:40,9 — 
a 3-a performanță europea
nă a anului, tar distanța de 
400 m mixt în 5:26,1 — re
cord.

cislv, avtnd însă și mai multă a- 
bilitate în folosirea tuturor șan
selor. La 2—3 în setul doi, româ
nul reușea să cîștige șl el contra 
serviciului (3—3) șl părea să pună 
stăpînire definitivă 
Metrevell face apoj

pe Joc. Dar, 
serie de ghe-

EDIȚIE AURMĂTOAREA
C.E. LA LUXEMBURG

In saloanele hotelului „Balkan*) 
din Sofia, a avut loc reuniunea 
Comitetului european al Federa
ției internaționale de tenis, sub 
președinția de onoare a d-lttî B. 
A. Barnett (Australia), președin
tele F.I.L.T. Cu acest prilej, s-a 
liotărît ca viitoarea ediție a cam
pionatelor europene amatoare de 
tenis să se desfășoare, anul vii
tor, la Luxemburg. Totodată. Co
mitetul european a propus lărgi
rea cadrului Întrecerilor, penru 
la acestea să poată lua parte 
alte categorii de jucători.

ca
Și

r ©
muri cîștigate ! Pînă la stîrșit,. . 
Mărmureanu l-a trădat șl servi
ciul, el comițînd multe duble-gre- 
șeli, ceea ce a definitivat scorul : 
6—3, 6—4, 6—4 pentru Aleksandr 
Metrevell.

pe

LA POLO JUNIORI
Ungarieî cu 4—5 (0—0, 1—4, 
0—1, 3—0) și echipei U.R.S.S., 
campioană europeană, cu 1—3 
(0—2, 1—0, 0—1, 0—0). Alte 
rezultate: R.D. Germană — 
Polonia 10—3; Ungaria — 
Bulgaria (B) 14—4; Bulgaria 
— Cehoslovacia 10—4; Polo- 

Cehoslovacia 7—6 ;
Germană — Bulgaria 

U.R.S.S. — Ungaria 
Bulgaria — Polonia 
U.R.S.S. — Bulgaria

nia — 
R. D.
5—6;
5—4;
10—4 ;
(B) 10—0.

bună comportare a , avut-o 
săritoarea în lungime Lucia 
Jinga, ca și „patrusutista" 
Leontina Săiăjan și Roxana 
Vulescu la înălțime, 
majoritatea 
mâni și-au 
prilej cele 
mante din
valoarea deosebit de ridicată 
a adversarilor îi face, pur și 
simplu, să pășească în anoni
mat.

PLOAIA, 
PRINCIPALUL ADVERSAR

Deși 
concureriților ro- 
realizat cu acest 

mai bune perfor- 
activitatea lor,

AL CICLIȘTILOR 
LA LEICESTER

PRINTRE CULOARE
•Ploaia de sîmbătă a supus unui nou examen, poate cel 

mai greu, pista stadionului cîmpulungean. Deși a plouat mai 
bine de trei ore, concursul s-a putut desfășura, totuși, în cele 
mai bune condițiuni. Se cuvine, cu acest prilej, să amintim 
numele antrenorului Emil Drăgan și pe cel ai amenajatoruiui 
Gbeorghe Jinga, care

• Cîștigătorul 
greutății, bulga
rul Vclcin Stoev 
(1,90 m, 105 kg), 
a fost clasat anul

au ales
trecut

7 la 
HI-a a 
lui, la 
atunci

compoziția
pe locul 
ediția a 
concursu- 
Sofia. De 
el a pro-

acestei piste.
gresat cu 2,01 m 
(acum a aruncat 
17,01). ceea cei-a 
adus un salt de
6 locuri.

Ploaia continuă să împiedi
ce buna desfășurare a campio
natelor mondiale de ciclism 
de la Leicester. Probele de 
viteză și urmărire individuală 
au fost întrerupte din nou 
fără a-și putea desemna cam
pionii. Pînă acum, la urmări
rea individuală, cel mai bun 
timp l-a obținut elvețianul 
Xavier Kurmann cu 4:56,19. 
în proba masculină de viteză, 
cu excepția francezului Pierre 
Trentin (eliminat în recalifi
cări), toți favoriții au rămas 
în cursa pentru medalie. La 
feminin, trei cicliste sovietice 
s-au calificat în semifinală, 
cea de-a patra semifinalistă 
fiind cehoslovaca Zaikova.

D. Germană își confirmă și aici inalta lor• Atleții din R.
clasă. Ei nu au, însă, reprezentanți la toate probele. Explica
ția ne-a dat-o antrenorul Herbert Graf din Leipzig : „Cine nu 
și-a îndeplinit norma, nu a făcut deplasarea. Pentru a veni 
la Cîmpulung au fost fixate_ norme foarte ridicate, bunăoară 
7,60 m la lungime 
R.D.G, prezenți în 
internaționale.

băieți". Din cei circa 50 dc atleți din 
întreceri, 43 sînt debutanți in concursuri

• Fostul inter
național de bas
chet Ion Vulescu, 
împreună cu so
ția sa au trăit

4

ieri emoții puter
nice. în concurs, 
la săritura în înăl
țime, s-a aflat și

fiica lor Roxana, 
care a obținut 
rezultatul de 1,60 
m.

ULTIMA CURSĂ A LUI RON CLARKE
în cadrul concursului inter

național de atletism desfă
șurat la Oslo, Kerry O’Brien 
a cîștigat proba de 3 000 m 
obstacole cu 8:31,2, iar Rey
naldo Brown s-a clasat pe 
primul loc în proba de sări
tură în înălțime 
tul de 2,14 m.

Sam Caruthers 
proba de săritură 
cu o performanță

cu

a 
cu 
de

rezulta-

cîștigat 
prăjina 
5,15 m,

iar Collett a parcurs 400 m 
garduri în 50,9.

Celebrul atlet australian 
Ron Clarke care s-a clasat 
pe locul 6 în proba de 10 000 
m plat cu timpul de 29:04,0 
a anunțat că aceasta a fost 
ultima cursă la care a parti
cipat și că se retrage defini
tiv din activitatea competițio
nală.

România-Ungarîa
tele (mal puțin Italia) au a 
pregătire serioasă și, de ase
menea, că două echipe — Ro
mânia și Ungaria — manifestă 
la ora actuală o superioritate 
Evidentă. Acestea, de altfel, 6s 
vor întilni astăzi într-un meci 
decisiv pentru ocuparea lo
cului I. Desigur, voleibalistele 
noastre — aduse într-un timp 
relativ scurt de profesorii Gh. 
Bodescu și N, Humă la un 
nivel valoric destul de ridicat
— au prima șansă. Echipa ro
mână pare mai omogenă, dis
pune de un blocaj mai bine 
pus la punct, și de un atac in 
care toate jucătoarele, dau, un 
randament optim. Reintrarea 
Florentinei Itu în formație a- 
duce, după cum s-a văzut și 
în meciul cu R.D.G., un plus 
de vigoare în acțiunile ofensi
ve, celelalte trăgătoare (Rodi- 
ca Popa, Mariana Popescu, 
Aurelia Căunei, Helga Bogdan 
și Gabriela Popa), cărora li ..a 
adaugă și ridicătoarea Mariana 
Baga cîiid situația o cere, s-au 
dovedit,- pînă acum, deosebit 
de percutante. Cu unele re
tușuri în ce privește precizia 
paselor și armonizarea jocului 
de către coordonatoarele Eu
genia Rebac și Viorica Bin- 
checi, am putea spune că și 
acestea se află la înălțimea 
trăgătoarelor. în ce privește 
pe celelalte componente ale 
lotului — Carmen Marinescu, 
Maria Dobrogeanu, Maria Cen- 
gher și Luxa Ghiță — ele 
sînt elemente pe care echipa 
se poate bizui la nevoie.

Formația maghiară, care a 
demonstrat în jocurile susți
nute o mare capacitate fizică 
și tehnico-tactică, îmbină ex
periența competițională Înde
lungată a unor jucătoare ca 
Haszik, Juni, Nagy, Gerhardt, 
Blauman și Gal cu vigoarea ti
nerelor Sebok (1,83 m), Siry< 
Hubai, Enekes (1,80 m), Bokros 
și Banhegyi.

Dintre celelalte echipe, R.D. 
Germană și Cehoslovacia se 
prezintă la un nivel mai bun 
decît cu un an în urmă. Ele 
au făcut meciuri în general 
bune, chiar și cînd au fost în
vinse, remareîndu-se în special 
Schrade, Schmidt. Burger și 
Heller (R.D.G.), Nifkova, Svo- 
bodova, Saskova și Malisova 
(Cehoslovacia). Formația Po
loniei, deținătoare a medaliilor 
olimpice de bronz, pare că 
încă nu și-a găsit caden|a, in 
timp ce reprezentativa italiană 
(lipsită și de cîteva jucătoare 
din lotul de bază) nu poate 
emite pretenții la terminarea 
turneului cu vreo victorie. Să 
reamintim programul de azi : 
Italia — Cehoslovacia, Polonia
— R.D.G. și Ungaria — Româ
nia (derbyul turneului).

Aurelian BREBEANU

CORESPONDENTA DIN NEW YORK

REALITĂȚI SI CURIOZITĂȚI
• Primarul Neta Yorkulul, 

John Lindsay, l-a primit șl 
sărbătorit pe Jack Dempsey, 
fostul campion mondial de 
box la toate categoriile, cu 
prilejul împlinirii a 7S de ani.

Cel doi „mari" au schimbat 
salutări pe-o estradă în fața 
admiratorilor (Iul Dempsey), 
suporterilor (lui Lindsay) șl cî- 
torva zeci de reporteri. La un 
moment dat, primarul care, 
tn ciuda gravei sale funcțiuni, 
posedă un chip șl-un stil de 
june-prim hollywoodlan ' ~ 
dat, rîzlnă, un upercut 
stingă lui Dempsey.

. — E bine ’
Fostul campion mondial . 

frecă glnditor bărbia lovită și 
clătină din cap :

_ Nu prea... Slăbuț...
Apoi demonstrează cu — să 

mai adaug ? — competență 
tehnica loviturii, în vreme ce. 
atent, John Lindsay, „boss-ul“ 
celui mai dificil oraș din lu
me și candidat potențial 
la președinția Statelor Unite, 
învață arta de a atinge cu 
precizie obiectivul propus.
• Toată lumea turfistă șl ne, 

discută despre cazul familiei 
Long din Bay Shore, Rode Is
land. Jucînd la curse pe baza 
unul sistem care cere să in
dici trei cai cîștigdtorl în aler
gări din diferite reuniuni suc
cesive (ceea ce înseamnă cd 
pe de o parte șansele de cîștig 
sint inflnlteslmale, iar pe de 
altă parte eventuala victorie 
aduce persoanei cu intuiție 
sume demne a fl luate In con
siderație) Long nimerise pri
mele două curse, urmînd ca a 
treia, peste cîteva zile, să... A- 
tuncl, o societate din Dublin 
a intervenit cu o ofertă, orice 
s-ar spune, ispititoare : cum
păr biletul contra 70 000 dolari. 
Long, fire crlncenă (e polițist 
de meserie), a refuzat. Și calul 
pe care mizase, un anume 
Nijinsky, a trecut primul linia 
de potou, aduclnd posesorului 
120 000 dolari.

— Ce-ai de gînd să faci cu 
banii ? l-a întrebat un repor
ter.

i-a 
de

î.?l

— Eram tn vacanță șl mă 
ocupam cu vopsitul casei. 
De mîine nu mal pun mina 
pe pensulă, angajez un om 
și o iau din loc.
• Mîine se deschide sezonul 

de galop la Rocklngham-Sa- 
lem, lingă Boston. • 
lingă orașul socotit 
mal puritan dintre 
șezările America), 
nu sînt admiși.

• Baseballul e un sport 
rentabil nu numai pentru ju
cători, antrenori sau orga
nizatori. Zilele trecute, ofi
cialii din Cinclnattl au decla-

a 
de

(Adicd 
a fl cel 
toate a- 

Minorii

ral că sportul susamintlt 
adus orașului un profit 
un milion dolari.
• — Cum se explică, 

treb pe cineva de la Univer
sitatea Columbia din New 
York, că după terminarea ce
lor patru ani de studii (ceea 
ce în S.U.A. se exprimă prin 
diploma de -„Bachelor", echi
valentă pe undeva cu Exa
menul de stal), o seamă în
treagă de sportivi rămîn în e- 
chipa universității ? — Foarte 
simplu, mi se răspunde, ei 
se înscriu la cursurile pentru 
titlul de „mașter", care du
rează vreo 2—3 ani. — și, 
după aceea ? — Foarte sim
plu. se înscriu la cursurile 
pentru doctorat, care mai 
durează cîțiva ani de zile. — 
Dar, după cite știu eu, ac
ceptarea pentru cursurile mas
ter sau doctorat c foarte difi
cilă, candidații trebuind să do
vedească serioase însușiri ști
ințifice. Și. în plus, anii aceș
tia de studii costă mult : taxe, 
casă, masă...

Interlocutorul meu surtde.
— Fără îndoială. Dar base- 

ballștii, Jucătorii de fotbal 
sau atleții despre care vor
bim sînt intelectuali distinși 
Cit despre bani, conducerea 
universităților le acordă bur
se suficiente. Pe la dum
neavoastră, prin Europa, cum 
e ?

în-

A! MIRODAN

ultimele rezultate-ultimele știri-

Tiriac in semifinalele de la Munchen
Cuplul Țiriac • Năsfase învins

Evoluînd în sferturile de fi
nală ale concursului de la 
Munchen, Ion Țiriac a elimi
nat pe sud-africanul Bob He- 
wit cu 7—5, 6—2, 6—4.

Tn turul III al probei

blu bărbați, cuplul Țiriac— 
Năsfase a fost întrecut de 
perechea Pilici (Iugoslavia) — 
Davidson (Australia) cu 6—4, 
11—9.

de du- EUROPENELE DE

Turneul de tenis de la Boston
inter-în cadrul turneului 

național de tenis de la Bos
ton (Massachussetts), austra
lianul Tony Roche l-a învins 
cu 6—1, 6—4 pe Arthur Ashe, 
iar Rod Laver (Australia) a 
dispus cu 6—1, 6—2 de com
patriotul său Ray Ruffels. în- 
tr-o altă partidă, tenismanul 
sud-african Cliff Drysdale l-a 
eliminat cu 6—3, 6—4 pe ce
hoslovacul Jan Kodes.

Nou record japonez
(Inoue —5,16 m) la prăjină
Cu prilejul unui concurs care a 

avut loc aseară la Luxemburg, 
japonezul Inoue a stabilit un nou 
record al țării sale în proba de 
săritură cu prăjina. El a realizat 
5,16 m. (v.r. era de 5,15 m și a- 
parținea lui Niwa).

TENIS DE MASA ALE JUNIORILOR

Reprezentativele Cehoslovaciei
au cucerit ambele titluri

Probele pe echipe din ca
drul campionatelor europene 
de tenis de masă ale junio
rilor s-au încheiat cu victorii
le echipelor Cehoslovaciei, 
atît la fete cît și la băieți, 
în finala feminină, Ceho
slovacia a dispus cu 3—2 de 
formația U.R.S.S., iar la mas
culin, jucătorii cehoslovaci au 
cîștigat cu 5—3 în fața celor 
suedezi. Jucătorul Bengtsson

puncte
Sue-

a adus toate cele trei 
pentru reprezentativa 
diei.

în primele meciuri 
duale s-au înregistrat 
toarele rezultate : simplu ju
niori, turul I : Naftali—Mal
donado (Spania) 2—0, turul 
al II-lea: Johanson (Suedia)— 
Naftali 2—0, Teodor—Isaksson 
(Suedia) 2—0.

indivi- 
urmă-


