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SPORTIVII CINSTESC

MAREA

SĂRBĂTOARE
• La Galafi, bazinul olimpic 
și o moderna popiedrie sint 

aproape gafa pentru inaugurare

CU ATLEȚII ROMÂNI
ÎNAINTEA STARTULUI

La Galați, un vast program 
sportiv în cinstea zilei de 23 
August angrenează peste 1 000 
de tineri. Astfel, clubul Du
nărea organizează, începînd 
de la 18 august, competiții de 
tenis de cîmp și scrimă do
tate eu „Cupa Eliberării". Cu 
acest prilej au fost lansate 
invitații sportivilor din toată 
țara.

Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și sport, în co
laborare cu organele de re
sort ale sindicatelor și U.T.C., 
a inițiat o amplă competiție 
destinată handbaliștilor, vo
leibaliștilor și fotbaliștilor, la 
care s-au înscris peste 40 de 
echipe din județ.

Pe arena de box „Dunărea" 
s-au disputat atractive gale 
pugilistice pentru dobîndirea

X Numeroase competiții

..Cupei Eliberării", la care au 
fost prezenți boxeri din Con
stanța, Bacău, Ploiești, Iași, 
Brașov, Galați.*

Patrimoniul bazelor spor
tive gălățene, care în ultimii 
ani au cunoscut o veritabilă 
dezvoltare, își adaugă acum, 
în preajma marii aniversări, 
două noi baze moderne : 
I.C.M.S. Galați va preda be
neficiarului (C.J.E.F.S.) o po- 
picărie acoperită, cu patru 
piste (cochetă amenajare din 
oțel și sticlă), precum și ba» 
zinul olimpic descoperit. Noile 
baze sînt amenajate în Com
plexul sportiv aflat în con
strucție lîngă stadionul „Du
nărea".

T. SIRIOPOL, 
corespondent

la Oradea
parea a 6 echipe feminine 
din localitate.

Cei 2 500 de sportivi care 
vor defila în ziua de 23 Au
gust și-au început pregătirile, 
iar la clubul Orișul, la aso
ciațiile sportive Voința și 
Sănătatea se lucrează de zor 
la. carele alegorice, cu cars 
sportivii vor participa la de
monstrație.

In 23 și 24 august, la băile 
1 Mai și Felix, , din apropie
rea Oradei, vor avea loc ma
nifestații cultural-sportive, 
iar iubitorii drumeției vor 
putea face deplasări la Stâna 
de Vale, Vadul Crișului și 
Meziad.

Ilie GHIȘA 
coresp. principal

• Cartierul general, la Facultatea de Drept®Gh. Zimbreșteanu 
„LA BĂIEȚI-INCERTITUDINI, LA FETE—-VICTORIE ROMANEASCA!“

Componența echipelor noastre naționale • Ginduri

înainte de concurs

să-i. găsească pe 
evolua, începînd de 
scena celei de a

Sportivii din județul Bihor 
se pregătesc pentru cea de a 
26-a aniversare a eliberării 
patriei noastre. Primele com
petiții sportive dotate cu 
..Cupa Eliberării" au și în
ceput. La fotbal, dintre cele 
16 echipe participante la 
competiție, Interplastic, Ener
gia, Fierarul, Comerțul, Blă
nuri și Alumina au rămas în 
cursă, pentru cucerirea tro
feului.

La popice, 16 echipe sînt 
în întrecere, iar Ia handbal 
7 formații masculine și 7 fe
minine își vor disputa întâie
tatea.

în zilele de 15 și 16 august, 
pe stadionul Voința, în noc
turnă, se va disputa o com
petiție de baschet cu partici-

încercând 
cei ce vor 
mîine pe 
XXIX-a ediții a Jocurilor Bal
canice de atletism, reporterii 
sînt obligați să facă primul 
drum la căminul Facultății de 
Drept. Acolo este instalat „car
tierul general" al întrecerilor 
care marchează 40 de ani de 
activitate oficială, 
umbroase întâlnești la tot pa
sul atleți și atlete, antrenori, 
oficiali, veterani ai atletismu
lui balcanic. Firește, cu 
două zile înaintea deschiderii 
J.B.A., ponderea la Drept o 
dețin gazdele. Este și motivul 
pentru care primul care intră 
sub focul întrebărilor menite 
să satisfacă curiozitatea gaze
tărească este antrenorul emerit 
Gheorghe Zimbreșteanu, de 
mai multe ori participant 
la balcaniade.

Pe aleile

îndoială că primul loc în în
trecerea masculină și-l vor dis
puta trei echipe : Bulgaria, 
Iugoslavia și România. în sta
bilirea clasamentului fina!, 
poate să pară paradoxal, dar 
cei care vor 
vint cu multă greutate sînt 
individualitățile ” ’ ’
Greciei și Turciei. Acești a- 
tleți vor „încurca" cu siguran
ță multe, foarte multe soco
teli. La fete, nutresc convin
gerea că și anul acesta, ca în 
ultimii patru ani, reprezentati
va României se va situa tot 
pe primul loc, deși în acest 
sezon atletele iugoslave ma
nifestă o sensibilă creștere de 
valoare

— Există 
în ceea ce 
țile de succes 
noștri *’

avea un cu-
din echipele

unele certitudini 
privește posibilită- 

ale sportivilor

— Așadar, un nou examen 
am spune destul de dificil 

— pentru tricolori și deopotri
vă pentru organizatori. Cum 
credeți că va fi absolvit acest 
dublu test ?

— Aș începe cu răspunsul 
la partea a doua a întrebării, 
exprimîndu-mi părerea că 
F.R.A. și numeroșii săi colabo
ratori vor " ’* 
tui mare
Cu atleții 
reprezenta 
sînt chiar

relativ. Mizăm 
___ r. ____ bună pe care 
o dețin* Zamfirdscu, Puiu, Un- 
gureanu, Per ța, Rățoi, Piștaiu, 
Soool Și Șepci, atleți care, în 
condiții normale, ar putea în
registra noi recorduri ale 
țării. Mai sînt însă și alții, în-

— Totul este 
totuși pe forma

fi la înălțimea aoes- 
eveniment sportiv, 

și atletele care vor 
România lucrurile nu 
așa de simple. Fără

BRAȘOVENII PREGĂTESC „ACASĂ” NOUL CAMPIONAT DE FOTBAL 1

DUMITRIU II VA SIMPLIFICA
SAU VA COMPLICA PE STEAGUL ROȘU?

Moment de răgaz, după un antrenament... tare. In fotografie : Pescaru, 
Ghergheli, Ivăncescu, Balint ți Dumitriu II (de la stingă la 

dreapta) Foto : V. BAGEAC

ECHIPA DE HANDBAL 
UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA- 

iN IUGOSLAVIA
Echipa feminină de hand

bal, Universitatea Timișoara, 
a plecat ieri în Iugoslavia, 
unde va lua parte la un tur
neu internațional organizat 
de clubul O.b.K. Belgrad, la 
care și-au anunțat participa
rea mai multe formații.

P. ARCAN, 
coresp. principal

„Cupa Prieteniei" la volei

...POIANA BRAȘOV. Zile 
de Vacanță. Printre oaspeții 
splendidei stațiuni, întîlnim 
figuri de sportivi cunoscuți. 
Am poposit pe la amiază 
în mijlocul fotbaliștilor de 
la Steagul roșu. Pe garduri
le ce împrejmuiesc cabana 
Luminița, tricourile abia le
pădate stăteau , întinse la 
soare. „A fost un antrena
ment tare“. îmi spunea Va
lentin Stănescu. Și la masa 
de prînz, în clipe de răgaz, 
Pescaru, Necula, Adamache, 
Jenei și ceilalți ne-o dove
deau nu numai prin pofta 
de mîncare, ci și prin obo
seala pe care o acuzau. Dar 
fiecare ne-a mărturisit că 
programul tare impus de 
„nea Tinel“ . le va fi de fo
los în viitorul campionat.

„Acesta este și scopul ve
nirii noastre Ia Poiana, de
clara Adamache. Vrem să 
ne clasăm între primele cinci 
echipe. în ceea ce mă pri
vește, nici nu mă gîndesc 
să scap meciurile din cam
pionatul european".

— Echipa este capabilă de 
obiectivul propus ? •

PESCARU: „El corespun
de valorii lotului actual**. 
NECULA : „Da. Ne vom stră
dui să-i satisfacem pe supor
teri prin jocul practicat**.

— Ce zici, Dumitriu, de 
părerile colegilor ?

— Mai întîi vreau să-mi 
revin la forma normală. Tre
buie să mai slăbesc trei ki
lograme și cred că aici, la 
munte, voi reuși. Pe urmă... 
Cel puțin Ia Brașov nu ne 
scapă nimeni.

— Dar, în deplasare ? Are 
Steagul roșu valoarea și ma
turitatea necesare pentru a 
obține rezultate favorabile ?

IVĂNCESCU: „Da. Avem 
un lot omogen, cu o bună 
valoare tehnică. Tineretul 
s-a Încadrat bine în formu
la actuală. Cit mă privește, 
prin comportarea mea, vre.au 
să-i forțez pe selecționeri să 
nu mă uite. Și la fel gindesc 
și ceilalți colegi ai mei apți 
de selecție".

Undeva, retras, cel mai 
nou component al lotului, tî- 
nărul Ghergheli, „eroul" me
ciului cu Petrolul (a înscris 
atunci trei goluri), e numai 
ochi și urechi. Tace și ascul
tă. E cam timid. Explicabil. 
Are doar 19 ani și este 
primul sezon de pregătire la 
o echipă de divizia A. La 
Cristurul Secuiesc era altce
va.

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3 a}

ECHIPELE DE TINERET 
ALE ROMÂNIEI 

PLEACĂ ÎN U. R. S. S.

La 22 și 23 August, pe stadionul Republicii

Lotul masculin de tineret 
al țării noastre, care parti
cipă la „Cupa prieteniei", la 
volei, a susținut ieri dimi
neață un joc de verificare 
în compania echipei naționale 
a R. F. a Germaniei. Au în
vins voleibaliștii vest-germani 
cu 2—1.(5, — 12, 12). Lotul ro
mân pleacă astăzi în ' 
U.R.S.S., la Voronej, unde au 
loc întrecerile masculine. Re 
prezentativa feminină de ti
neret pleacă și ea la Voroși- 
lovgrad pentru a lua parte la 
competiția rezervată fetelor.

4 DIVIZIONARE A: RAPID, STEAUA, 
PROGRESUL SI STEAGUL ROȘU

IN „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI*
Consiliul municipal pentru educație fizică și sport București or

ganizează, ta cinstea Zilei de 23 August, ctteva manifestări de marc 
atractivitatc. Pe stadionul Republicii se va desfășura, în nocturnă, 
edi)ia a IV-a a „Cupei municipiului București- la fotbal. Vor lua 
parte divizionarele bucureștene A, Rapid, Steaua și Progresul și echipa 
Steagul roșu Brașov. In prima zi a competiției, simbătă 22 August, 
se vor intilni Rapid cu Steaua, iar Progresul va primi replica for
mației brașovene. In ziuă de 23 August se vor intilni pentru locu
rile 3—4 Învinsele din primele partide și învingătoarele pentru de
semnarea cîștigătoaiei trofeului pus in joc.

In pauza dintre meciuri vor avea Ioc demonstrații de atletism, 
judo, călărie, gimnastică acrobatică și ciclism.

— In sfîrșit, căutindu-ne un 
punct solid de sprijin socotim 
câ-1 vom găsi solicitîndu-vă 
formațiile celor două reprezen
tative ale tării.

tre care Leonida Caraiosifoglu, 
cu mari șanse la victorie,.

gwii

■ s fit»®;SS8

— Lia și nu. Da, pentru că, 
în linii mari, acestea au fost 
alcătuite, nu, pentru că oricind 
chiar și cu puțină vreme 
înaintea startului, pot interveni 
unele modificări. în principiu, 
însă, iată numele celor ce vor 
concura pe Stadionul Republi
cii : bărbați : 100 m : Zamfi- 
rescu, Darvaș ; 200 m : Zamii- 
rescu, Păsulă; 400 m : Puiu, 
Gedeon ; BOO m : Ungureanu. 
Damaschin ; 1 500 m : Lupan, 
Scheible; 5 000 m: Cioca. 
Scheible ; 10 000 m : Mustață, 
Cioca ; 110 mg : Perța, Suciu ; 
400 mg: Rățoi, Burcă; 3 000 m 
obst. : Cefan. Dirna ; maraton : 
Scolobiuc, Lupu ; 20 km marș: 
Caraiosifoglu, Maxim ; 4 x 100

Discuție aprinsă 
— designr despre a- 
propiatul concurs — 
între Doina Bădes- 
cu, Sanda Angeles- 
cu, Ileana Siiai și 
Claudia Iacob.

Marian 
întreți-

Profesorul 
P.ișcălău se 
ne cu decaltoniștîî.

Foto : A. NEAGU

Romeo VILARA 
Hrisfache NAUM

(Continuare în pag. a t a)
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REVIRIMENT? i
i

Olimpia—Trakia 
la box

Plovdiv,

ora 19 se 
stadionul

Poloiștii au dezamăgit I

N I
I

Sîmbătă, de la 
va disputa pe 
Olimpia (șos. Vitan, tramvai 
26) întîlhirea de 
echipele 
Plovdiv (Bulgaria). In pro
gramul ■ 
printre 
meciuri : 
vadinov, 
cev, V. 
Șt. Băiatu

box între
Olimpia și Trakia

reuniunii figurează, 
altele, următoarele 

: C. Hoduț — Ga- 
I. Adam — Kun- 
Neagu — Nikolov, 

Milev.

După dușul rece , pri
mit cu o seară înainte 
din partea reprezenta
tivei R.D.G. Ție-am fi 
așteptat ca elevii lui ,C. 
Corcek să încerce să se 
reabiliteze in compania 
selecționatei noastre stu
dențești. Deși pină ■ la 
urmă* a învins, prima 
noastră reprezentativă a 
etalat din nou aceleași 
carențe. Pase greșite, 
șuturi imprecise din po
ziții favorabile, lipsă de 
pregătire fizică, joc fără

orizont și mai ales o 
totală indolență, iată ce 
a caracterizat evoluția 
echipei României care, 
peste foarte puțin timp 
se va 
extrem 
mene : 
câni ce 
C. E.

I
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Imagine din Jocul celbr două selecționate române in turneul 
de la București

prezenta la două 
de dificile exa- 

campionatele bal- 
de la Atena și 
de la Barcelona.

Selecționata studen
țească, care a evoluat 
mai bine decît în seara 
precedentă, a reușit pe 
parcursul partidei să se 
ridice la nivelul rutina- 
ților adversari. Scor fi
nal 8—5 (3—1, 1—1, 2—2, 
2—1) pentru România A.

Au marcat: Zamfires- 
cu (3), Popa (2), Szabo, 
Novac și Blajec pentru 
România, respectiv C. 
Rusu (4) și D. Popescu.

In cealaltă partidă, 
R.D.G.—Selecționata stu
dențească a Ungariei 
5—4 (2—2, 3—1, 0—1,
0—0). Au marcat Schiller 
(2), Zein, Herzog și Her- 
wegen (R.D.G.), Le- 
heezkj, Pinter, Urban și 
Katona (Ungaria). A ar
bitrat foarte bine M. 
Manguillat (Spania). 

Astă-seară, partidele în
cep la ora 18,30.

V. RADU
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LA CÎMPINA Șl BĂICOI

u putem spune cd de-o 
lungul anilor baschetul 
ne-a răsfăjat cu perfor
manțele. Din cînd în cînd 
o echipă sau alta de club, 
o reprezentativă sau alta,

ne-au dat speranțe, depășind — pentru 
moment — Jinia mediocrității pe care 
se situase șî rămînea cu îndărătnicie 
acest sport, într-o vreme cu mare tre
cere la spectatori și tineret. Compor
tările cenușii au urmat însă de re
gulă momentelor de reușită, rămase 
aoar amăgiri. . ■ _

Bineînțeles, mereu s-au căutat solu
ții, tot timpul s-a muncit, dar se pare 
— cel puțin acestea sînt concluziile im
puse de fapte — că soluțiile nu au 
fot totdeauna cele mai bune, iar mun
ca, suficientă poate cantitativ, nu reu
șea să fie eficace calitativ.

Care erau cauzele ? Ziarul nostru a 
arătat de curînd, într-o larga anchetă, 
necazurile baschetului, necazurile aces
tui splendid joc de la care nimeni n.u 
mai aștepta nimic deosebit, înlr-atît 
ne obișnuisem cu deziluziile.

Și tocmai într-o asemenea împreju
rare apare, un reviriment. O adiere 
nouă pe terenurile de baschet. Ne-a 
semnalat-o recenta victorie a echipei 
feminine în „Cupa Federației", o vic
torie valoroasă mai ales privită prin 
comportarea egală a echipei și a ju
cătoarelor care au muncit cu abne
gație și s-au ajutat reciproc în joc, 
fiecare considerîndu-se — așa cum 
este normal într-un joc a'e echipă — 
o rotiță intr-un angrenaj care nu poa
te funcționa bine decît atunci cînd toate 
piesele Iși îndeplinesc rolul.

Ne-a confirmat-o comportarea re
prezentativei masculine contra selec
ționatei universitare americane. înainte 
de meci remanierea echipei, elimina
rea unor senatori de drept cu ifose de 
mari vedete și comportări în care doar 
indisciplina era o trăsătură continuu 
prezentă, talente — fără îndoială — 
dar cu fluctuații de formă care nu reu
șeau să concretizeze o valoare, a fost 
privită cu rezervă. Dar tinerii baschet- 
baliști care au luat locul vedetelor 
răsfățate fără motiv, atîta vreme, aj 
arătat că merită încredere. Ei n-au 
reușit totdeauna pe parcursul meciului 
să ne delecteze prin rafinamentul u- 
nor execuții tehnice deosebite. Pe te
ren au format însă o ECHIPA, au ac
ționat cu dirzenie, au luptat pînă la 
epuizare și au suplinit prin voință si 
dăruire slăbiciunile de la unele capi
tole tehnice, fără îndoială remeJiabile. 
Rezultatul ? O comportare care face 
cinste baschetului nostru și, mai ales, 
o dovadă că soluția încercată este cea 
bună. Rămîne ca acum să se meargă 
cu fermitate pe noul drum, să se apli
ce soluții asemănătoare și acolo unde 
încă treburile merg cu scîrțîituri alar
mante (să nu uităm comportarea ju
niorilor la campionatele balcanice). 
Cete două reușite din ultimele zile vor 
însenina cu adevărat un reviriment în 
baschet doar în măsura în care altele 
vor urma.

Gh. EPURAN
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PROFESORII DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
DEZINTERESAȚI SĂ ÎNVEȚE ÎNOTUL PE COPII

Străbatem, sub un soare 
arzător, drumul spre cel 
mai mare bazin de înot din 
Cîmpina, ștrandul Uzinei me
canice, de care credeam că 
este direct legată acțiunea 
„Delfin *70". Am spus cre
deam, pentru că, o dată 
ajunși la frumoasa piscină, 
responsabilul ei. Ștefan Bar
bu ne-a informat că n-a au
zit de așa ceva de la 15 iu
lie încoace, de cînd s-au des
chis porțile ștrandului. A- 
flînd această veste, ne-am 
zis că, poate, lecțiile rezerva
te elevilor . dornici să înve

țe înotul au loc la celălalt 
ștrand al orașului și am 
pornit spre bazinul Schelei. 
Dar din nou am primit un 
răspuns negativ : „Aici func
ționează un centru de ini
țiere. Despre „Delfin '70** nu 
știm nimic. Cel puțin pînă 
în prezent, a precizat Dumi
tru Dulamă, intendentul ba
zei sportive. Nu s-a organizai 
nici o lecție".

Un lucru începea să devi
nă foarte limpede și anume 
faptul că „Delfin ’70“ nu 
și-a făcut încă apariția în

apele celor două bazine, a- 
menajate cu tot ceea ce este 
necesar pentru ca elevii să 
învețe tainele înotului. Am 
mai privit o dată puzderia 
de fete și băieți care se 
scăldau, făceau plajă sau ju
cau volei și tenis și am por
nit după lămuriri suplimen
tare.

Gheorghe Burlacu, preșe
dintele Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și 
sport, ne-a spus : „Dacă în 
instrucțiuni se prevede ca 
bazinele să fie puse la dis
poziția copiilor o singură zi

pe săptămină, noi ani conve
nit cu conducerile asociații
lor Petrolistul, Schela și E- 
nergia uzina mecanică ca 
ștrandurile lor să fie deschi
se zilnic pentru acțiunea «Del
fin *70». Iată, insă, că s-a scurs 
mai bine de jumătate din 
vacanță și buna noastră in
tenție a fost anulată de că
tre cei 16 profesori de edu
cație fizică și de Consiliul

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare in png a * a)
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1SI Rezultatele juniorilor
îngrijorează pe selecționeri
* Clubul Dinamo la cel de ai 50-lea titlu

de campion I

i* Reșițeanul Wetterneck—șeful promoției 70

... Și a fost ultimul start 
oficial In competițiile Interne 
ale anului 1970. Cursele de 
1500 m liber, care au încheiat 
aseară „naționalele” de juniori 
s-au dovedit și singurele In 
măsură să ne ofere citeva sa
tisfacții în această din urmă 
reuniune, care nu s-a deosebit 
prea mult (prin nivelul me
diocru al rezultatelor) de cele 
precedente.

Așa cum ne așteptam, Diet- 
mar Wetterneck nu a scăpat 
prilejul celei de a IV-a vic
torii (și tot atîtea recorduri 
de copii) la capătul „mara
tonului" de 15 „sute", învin- 
gindu-și adversarii cu mal 
bine de 100 de metri. Titlul 
de șef al promoției 1970 i se 
cuvine din plin tînărului îno
tător reșițean.

Și Liviu Copcealău a făcut 
o cursă frumoasă de 1500 m 
liber (după ce cu o oră îna
inte cîștigase 200 m delfin in 
2:22,4), stopînd cronometrele 
la 18:18,8. Cu această victorie, 
dinamovistul a adus clubului 
din Ștefan cel Mare cel de 
al 50-lea titlu (!) de campion 
național în cele 3 mari com
petiții din ultimele săptămîni, 
dovedind că prezența sa este 
indispensabilă echipei care se 
va deplasa ia Balcaniadă.

Din noianul celorlalte rezul
tate mai desprindem pe cele 
ale spatiștilor M. Hohoiu, Gh. 
Lupu și al Ancăi Groza la

200 tn delfin, care a confir
mat recordul (2:40,0> stabilit 
săptâmîna trecută. în rest 
însă.., Prea ' putini sînt cei 
care au confirmat încrederea 
selecționerilor (mal ales in 
probele de craul feminin), 
fapt care ne face să privim 
cu destulă îngrijorare evolu
ția echipelor noastre la Ate
na.

REZULTATE TEHNICE — 
COPII CATEG. A. 200 m spa
te (f) : DANA POP (Din.) 
2:48,2 (r.p.), Olga Dobre (Șc. 
Sp. 1) 2:51,6, Irina ~ '
(Din.) 2:53,5; 200 m spate (b): 
C. COATU (CSȘ) — '
Horvath (Șc. Sp. 1) 2:36,1, C. 
Mandache (Petrolul) 2:41,0 ; 
4X100 m liber (f) : DINAMO 
4:44,7-record, Șc. 
4:53,0; 4X100 m 
ȘC. SP. REȘIȚA 
trolul 4:29,4 (Ad. 
în primul schimb 
copii categ. B), Dinamo 4:32.9; 
200 m delfin (b) : T. NICO
LAE (Din.) 2:29,0, Z. Zvo- 
lenski (Șc. Sp. 2) 2:57,8 ; 200 
m delfin (f) : ANCA GROZA 
(Dtn.) 2:40.5. Dagmar Hluzin 
(Sc. Sp. Reș.) 2:53,8 ; 800 m 
liber (f) : SILVIA IVESCU 
(Din.) 11:05.1, Elena Ivescu 
(Din.) 11:44,1, Liliana Stolces- 
cu (CSS) 11:57,3 ; 1500 m li
ber (b) : D. WETTERNECK 
(Șc. Sp. Reșița) 18:51,0 — re-

Ratușni
2:33,7, A.

Sp. Reșița 
liber (b) : 
.4:28,3, Pe- 

Popovici 66.1 
— record de

Anca Groza, cișligătoarea probelor do delfin șl mixt și antrenoarca 
ei, prof. Magda Negrea

foto : N. DRAGOȘ

cord, S. Crăciun (Șc. Sp. 1) 
20:04,4, C. Coatu (CSS) 20:43,5;

JUNIORI II — 200 m spate 
(f) : MAbAEINA MAZGA- 
REANU (Șc. Sp. 2) 2:57,3, Mi- 
haela Patrichi (Rapid) 3:00,8 ; 
200 m spate (b) : GH. LUPU 
(CSȘ) 2:22,4, L. Popescu (Pe
trolul) 2:28,1, T. Nuțeanu (Din.) 
2:31,1 : 4X100 m liber (b) : 
DINAMO 4:13,3, C.S.M. Cluj 
4:15,2, Petrolul 4:21,2ț 
m liber (f) : 
4:42.2 — record,
Timișoara 4:58,4 ; «.w ...
delfin (b) : L. Copcealău (Din.) 
2:22,4 (r.p.), Al. Gherban
(Olimpia Reșița) 2:36,9, 
Jeleru (Met. Turda) .
200 m delfin (f) : SIEGRlD 
SLECIAN (Șc. -
2:46,3, Angela 
2:49,2, ’
2:59.8
CIA RADU (Din.)
Violeta Damian (Din.) 
Carmen Cehanzuc (Șc. 
11:20,6 ; 1500 m liber (b) : 
COPCEALAU (Din.) 18:18,8 
(r. p.), H. Potoenik (Șc. Sp. 
Timiș.) 19:49,7, Z. Casian (CSM 
Cluj) 20:01,0 ;

.,2 ; 4X100
DINAMO
Sc. Sp.
200 m

Gh.
Turda) 2:41,4 :

Sp. 
Anton

Anca Mihăescu
800 m liber (f)

RADU

Reșița) 
(Din.) 
(Din.) 

: LU- 
11:08,3, 
11:17,6. 
Sp. 2)

L.

JUNIORI I — 200 m spate 
(b) : M. HOHOIU (Olimpia 
Reșița) 2:22,8, M. Movanu (Șc. 
Sp. 2) 2:23,6, D. Țurcanu (ȘC. 
Sp. 2) 2:35,0 ; 200 m spate (f) : 
RUTH HOCIIER (Șc. Sp. Reș.) 
2:48,0 ; 4X100 m liber (b) : 
STEAUA 3:58,6, Șc. Sp. 2 
4:09,6, Șc. Sp. Timișoara 4:19,7; 
4X100 m liber (f) : ȘC. SP. 2 
BUC. 5:08,6; 200 m delfin (b): 
C. ROLIK (Șc. Sp. Timiș.) 
2:24,5, I. Vlad (CSM Cluj) 
2:44,5 ; S. Kevorkian (Șc. Sp. 
2) 2:45,2; 200 m delfin (f) : 
GEORGETA CERBEANU (CSȘ) 
2:48,2, Camelia Vîjeu (Șc. Sp. 
1) 2:58,1 ; 800 m liber (f) : 
DANIELA COROIU (Șc. Sp. 

10:43,0 ; 1500 m liber 
COSMESCU (Steaua) 
A. Vițelaru (Din.) 

C. Păun (Șc. Sp. 2

Reșița)
(b) : S.
18:31.4,
18:53,2,
Buc.) 19:28,2

Adrian VASILIU

UN ȘTRAND

LĂSAT

• Un lot fără Wusek și Irimescu...

• Alte (probabile) transferuri

Programul definitiv
al turneului echipei
României B în franța

ARBITRAJELE, ÎN PĂRĂSIRE...

o problemă spinoasă a săriturilor
Ce părere au întreprinderea 
comunală șl C. M. E. F. S. 

Roman?

Emoțiile care acompaniază 
întotdeauna începerea campio
natului național i-au cuprins 
și pe rugbyștii de la Grivița 
Roșie. De la 21 iulie o parte 
însemnată din timpul lor li
ber este afectată pregătirii : u- 
nei pregătiri conștiincioase, 
am adăuga, avînd ca dirijor pe 
ing. Viorel Moraru, fostul in
ternațional.

Deși aspiră și anul acesta la 
primul loc — încercînd să 
completeze fericit o carte de 
vizită fără egal la nivelul for
mațiilor autohtone — Grivița 
Roșie are de rezolvat, obiectiv 
vorbind, destule probleme.

Se știe, de pildă, că doi oa
meni de nădejde ai lotului 
grivițean, Wusek și Irimescu, 
se vor afia departe de echipă, 
primul în continuare la La 
Voulte Sportif, cel de-al doi
lea ■— începînd din toamnă •— 
la P.U.G. Paris. Mai sînt însă 
de semnalat și alte posibile 
plecări i Simion, excelentul 
fundaș în devenire, va susține 
concursul de admitere la un 
institut de învâțămînt supe
rior din Timișoara și, la fel, 
Damasehîn. care reușise să se 
încadreze aproape perfect în 
jocul liniei de treisferturi a 
echipei campioane.

Acum, în noile condiții, an
trenorul va fi obligat să for
țeze promovarea unor jucători 
din lotul speranțelor. După ti
nerii Miclescit, Pleșanu și Ba- 
ter, se va încerca cu mult cu
raj titularizarea îui Comănici 
pe post de fundaș (a mai ju
cat în echipă), a 
landa în Unia a 
III-a, folosirea —• 
partidele teoretic
a lui Stoian (linia I) și Nicu- 
lescu („uvertură*). Sînt în dis
cuție, de asemenea, Fălcușanu 
și Rădulescu. în toate cazurile, 
ținem să subliniem, antrenorul 
Viorcl Moraru nu Va recurge 
Ia elemente de „Import", ci la 
serviciile unor rugbyști cres
cuți, formați în marea familie 
a sportivilor de la Grivița 
Roșie.

Amănuntele menționate în 
rîndurile de mai sus ni le-au 
oferit pe de-o parte secreta
rul asociației sportive, tova
rășul ion Gheorghe, iar pe de 
altă parte, fostul 
echipei, Valeriu 
care s-a pregătit 
lunii iulie, alături 
campioanei. Pentru

lui M. Ga- 
II-a sau a 

cel puțin în 
mai ușoare,

De vorbă cu fostul antrenor A. HORACEK despre unele probleme ale săritorilor români

Zilele trecute am primit la redacție o vizită pe cit de neașteptată, 
pe atît de plăcută : Arthur Horacek, fost antrenor de sărituri de ia 
trambulină (acum pensionar), cel care a ridicat sportivi de talia Emi
liei Negulescu, lui Pantellmon Decuseară, Aurel Breja, Gheorghe Bai- 
ean, toți multipli campioni naționali la seniori sau la juniori și repre
zentanți a! României în numeroase concursuri internaționale. Vizita 
apreciatului antrenor nu a fost întlmplătoare, fapt pe care a ținut 
să-l precizeze din primul momenti

— Am citit în ziarul ^Sportul" 
aprecierile făcute asupra arbitra
jelor prestate la campionatele na
ționale de juniori și mi-am dat 
din nou seama că, din păcate, 
SUBIECTIVISMUL CONTINUA 
SA FIE O PROBLEMA SPINOASA 
A ACESTUI SPORT. Trebuie să 
știți că ÎNCĂ DE ACUM 10 ANI 
AM PROPUS CA DIN CORPUL 
ARBITRILOR SA FACĂ PARTE 
OAMENI CARE SA NU AIBA IN-

»-

a noului
începe la 24

din prima etapă 
campionat, care ' 
august, Grivița Roșie va a- 
linîa un XV ce 
probabil astfel ; Țîbuleac (Si
mion, Cătănici),— Bater, Ple
șanu, Damascnin (Pavlovich, 
Sabău (Balcan) — Oblemenco, 
Mihai (Roibașu) — Galanda, 
Șerbu, Micleseu — M. Rusu, 
Veluda (Atanasiu) — Teodo- 
rescu (Stoian), Onuțiu, Drăgu- 
lescu. Prima adversară, inco
moda formație Politehnica 
Iași. Meciul este programat 
în orașul de ce Bahlui. 1

Va fi alcătuit

— t. st.

LA CÎMPINA Șl BĂICOI
(Urmară din pa». U

orășenesc al organizației pio
nierilor. In aceste zile, ma
joritatea cadrelor didactice 

Sînt plecate in concediu in 
alte localități. Cu cine să 
lucrăm ?“

— Dumneavoastră ce păre
re aveți ? — am întrebat-o 
pe tov. Maria Ștefănescu, di
rectoarea adjunctă a Liceu
lui nr. 1, școală care, în lip
sa unui for de control și în
drumare local, coordonează 
activitatea tuturor unităților 
de învâțămînt din Cîmpina.

— Nu pot să știu ce au 
gîndit colegii mei de specia
litate sportivă și nici nu în
țeleg de ce au plecat din 
oraș, iăsind totul baltă. Sin
ceră să fiu, nu vă pot spu
ne dacă s-a inccput sau nu 
ceva în această direcție, pen
tru simplu] motiv că nici cu 
n-am fost măcar avizată a- 
supra respectivei acțiuni. 
Cert este un lucru: în cele 
1 școli generale, 3 licee și 2 
școli profesionale din orașul 
nostru sînt foarte puțini co
pii care știu să înoate. Cele 
două ștranduri și lacul Bi
sericii ar fi putut fi trans
formate. în această perioadă, 
în adevărate ateliere de lu
cru. Ne recunoaștem în în
tregime vina.

Ușurința cu care profeso
rii de educație fizică din 
Cîmpina au tratat acțiunea 
„Delfin ’70“ sfidează cele 
mai elementare îndatoriri 
profesionale. Nu pretindem 
Ca toți profesorii să fi rămas 
în oraș, sacrificîndu-și va
canța pentru a lucra cu e- 
levii în bazine. Ar fi fost 
--desigur — prea mult. Dar 
prin rotație (un ciclu de i- 
nițiere nu durează mai mult 
de 2—3 săptămîni) s-ar fi 
putut realiza acest

★
De data aceasta 

în altă localitate, 
asemenea, beneficiază de un 
frumos bazin. Proprietarii 
Jui, asociația sportivă Pe
trolul Băicoi, sînt supărați 
pe profesorii de educație fi
zică din localitate deoarece 
refuză, într-un fel sau altul, 
să-i. ajute în organizarea u- 
nui centru de inițiere.

De „Delfin ’70", nici vorbă. 
Copiii, ne-a explicat tov. 
Aristotel Pispiris, tehnicia
nul asociației Petrolul, vin 
singuri și se joacă în bazinul 
mic. în repetate rînduri 
le-am spus profesorilor de 
educație fizică de la liceul 
nostru că le punem la dis
poziție gratuit ștrandul. Noi 
am zis, noi am auzit.

Am mal stat de vorbă și 
cu alți activiști sportivi 
cadre didactice de la 
clouă școli generale 
Băicoi și am ajuns de fie
care dată la aceeași conclu
zie : nepăsarea. Trist, dar 
adevărat. Motiv pentru care 
cârem forurilor competente 
să ' ia grabnic măsuri de 
redresare.

TERESE DIRECTE (deci. în orice 
caz, nu antrenorii concurenttlor), 
ei oficiali mai In virstă, cate să 
fie respectați tn primul rlnd de 
antrenori. Funcționtnd ca arbitri, 
antrenorii și chiar săritorii ln 
activitate nu pot șă nu-șl mani
feste simpatiile șl, chiar dacă vor 
să fie obiectivi, nu „văd" unele 
greșeli elementare în execuția 
salturilor.

— Constatarea este, Intr-ade
văr, și veche și tristă. Dorinii 
însă, să precizați și punctul 
dv. de vedere asupra celor ce 
ar trebui făcute pentru ca 
arbitrajele Ia sărituri să nu 
mai dea naștere la nemulțu
miri șl discuții.

— De fapt, pentru aceasta Bm 
șl venit. Personal, socotesc că 
scopul pregătirilor săritorilor noș
tri este participarea la mările 
competiții internaționale șl, în 
principal, la Jocurile Olimpice. 
Pentru a avea însă o evoluție re
marcabilă la aceste întreceri, să
ritorii noștri trebuie să știe În
totdeauna la ce nivel se află față 
de cerințele internaționale. Or, 
acest lucru nu se poate constata 
exact, în mare măsură, din cauza 
arbitrajelor care, pe lingă că sint 
subiective, nu sini Întotdeauna 
competente. In acest sens, consi
der că ESTE ABSOLUT NECESA
RA ORGANIZAREA UNUI 
CURS DE ÎMPROSPĂTARE A 
CUNOȘTINȚELOR SI DE FOR
MARE A UNOR NOI ARBITRI, 
în cadrul acestui curs, chiar șl 
după absolvirea lui, arbitrii să 
participe la antrenamentele sărito
rilor și să le dea note ca la un 
concurs, dar defalcat, pe anumite 
clemente ale execuției. Lucrul a- 
cesta este foarte important, de
oarece actualmente arbitrii nu iaii 
în considerare unele greșeli ele
mentare și importante, ci doar 
execuția în aer și intrările.

— Intr-adevăr, organizarea 
unul astfel dc curs este abso
lut necesară șl sperăm că fo
rurile vizate vor lua măsurile 
de rigoare. Protltlud, Insă, de

această discuție, dorim să 
flăm părerea dv. asupra cau
zelor care determină intrările 
nu prea reușite ale săritorilor 
noștri, bineînțeles dacă și dv. 
ați constatat acest lucru.

— Din păcate, trebuie să fiu 
întru totul de acord cu aprecie
rea dv. Săritorii noștrț nu au in
trări reușite, deoarece nu au exe
cuții elegante, ci iorțate. Salturile 
trebuie executate cu maximum 
de efort, dat într-o formă ele
gantă. La noi nu se aplică un a- 
mănunt elementar, observat de-a 
lungul ani’.or la mai toți antre
norii străini : individualizarea
strictă a tehnicii intrărilor. Fle
care antrenof trebuie să aibă me
tode de pregătire pentru fiecare 
sportiv în parte, deoarece deose
birile de gabarit, de greutate, de. 
conformație a corpului, de teh
nică și dc viteză a căderii influen
țează în mod direct intrarea tn 
apă. Desigur, nu pot să nu amin
tesc o altă chestiune importantă, 
poate chiar cea mai importantă : 
ORICE SĂRITURĂ SE TERMINA 
In cădere La nivelul tram
bulinei, pentru ca de aici să
ritorul să aibă timp suficient pen
tru pregătirea intrării. Or, spor
tivii noștri ating apa cu mîlnile 
șl II vezi zvlcnind pentru a mai 
repara ceva, în ultimul moment.

— Cum vedeți evoluția sări
torilor noștri fruntași 1

— Trebuie să vă spun că noi, 
românii, am fost primii din Eu
ropa care ne-am prezentat cu sal
turi fonrte grele, ca 3Vi înainte 
și 2*/i răsturnat. Pe vremea a- 
ceea, unii sportivi, șl români ți 
străini, considerau că exagerez 
(n.n. — multă vreme, actualul 
nostru interlocutor a fost antre
nor al lotului național). Dar nu 
mal tîrziu decît peste un an an
trenorii celorlalte țări au venit șl 
el eu elevlj pregătiți pentru a- 
ceste salturi cu Coeficienți ridi
cați. tn general, la marile con
cursuri trebuie să vil Întotdeauna 
cu ceva nou pentru a-ți putea 
depăși adversarii sau măcar pen
tru a te menține ia același nivel 
cu eL Acest lucru se petrece șl 
acum cu sportivii noștri, ceea ce 
este bine, dar ei trebuie să lucre
ze mai minuțios pentru finisarea 
tuturo- elementelor ce alcătuiesc 
un salt .

0. STANCULESCU

In aceste zile toride de 
vară numeroși romașcani 
își îndreaptă pașii spre 
ștrandul din localitate, Nu
mai că aci, chiar de la in
trare, porțile date in lături, 
ca și priveliștea celor două 
cabine aflate in paragină, 
lasă impresia că ștrandul 
nu se află în grija... ni
mănui. Pe parcurs, impre
sia devine certitudine. Din 
cele trei bazine, două sînt 
goale, iar celălalt, care este 
umplut, are apă murdară, 
neschimbată cam de mul
tișor. Cabinele sînt — cum 
am mai spus — pe cale de 
degradare. Plaja, cu nisip 
puțin, este presărată cu 
hirtii. Vn teren de hand
bal, combinat cu teren de 
băschet, bine înconjurat cu 
un înalt gard, de sirmă și 
avînd instalații pentru noc
turnă (!), zace ferecat cu 
lacăte. Nu ne amintim să 
se fi disputat, de anul tre
cut, vreo competiție spor
tivă pe acest teren. Iar în 
păduricea din incinta ștran
dului, bălăriile cresc nestin
gherite...

Bufetul din interiorul 
ștrandului nu poate oferi 
nici măcar un suc rece, 
pentru că „gospodarii" de 
aci nu s-au gindit declt la 
băuturile tari. Terasa de 
deasupra bufetului ar pu
tea fi foarte bine folosită 
pentru un club de vară, în 
care să se joace șah și 
tenis de masă. Ar putea, 
dar nu este...

întreprinderea comunală 
Roman — care are, sau, 
mai bine zis, ar trebui si 
aibă în grijă acest ștrand 
— l-a lăsat în părăsire, iar 
C.M.E.F.S. Roman a „uitat" 
Că se pot organiza diverse 
competiții și aci.

Sperăm însă că forurile 
în drept nu vor uita — cit 
mai este timp — să-i „co
rijeze" pe cei care au con
tribuit la această tristă si
tuație a ștrandului din Ro
man.

deziderat.

ne aflăm 
care, de

din

George GROAPA 
corespondent

titular al 
Irimeiscu, 

în cursul 
de lotul 

meciul

Federația franceză de 
rugby a comunicat foru
lui nostru de specialitate 
programul definitiv al 
turneului pe care repre
zentativa secundă a Ro
mâniei îl va susține în 
Franța. Primul med va 
avea loc la 20 septembrie, 
în localitatea Borg 
Bresse. Apoi, pe 24 sep
tembrie, selecționata ro
mână va juca la Aurlllac. 
In fine, și un al treilea 
meci, programat pe 28 
septembrie la Toulon. In 
toate cazurile rugbyștii ro
mâni vor întîlnî 
nate formate din 
din prima ligă a 
natului Franței.

selectio- 
jucâtdrî 
campio-

S. A. MAULEONAIS NU VA DEZMINȚI
FAIMA RUGBYULUI FRANCEZ

Rugbyștli francezi s-au antrenat ieri dimineața in parcul sportiv „Dinamo* 
Foto : V. BAGE AC

S. A. Mauleonais nu este 
una dintre primele echipe de 
rugby ale Franței, deși face 
parte de mai mulți ani din 
prima divizie a țării. Totuși 
pentru jucătorii ei, simplul 
fapt de a putea participa 
alături de cele mai bune 
team-uri franceze constituie 
un merit deosebit.

„15“-le celor de la Mauleo
nais reprezintă un mic orășel 
de 5000 de locuitori din re
giunea bascilor unde rugbyul 
se află la loc de frunte. Pre
zența echipei în prima ligă

PREGĂTIRILE CĂLĂREȚILOR
PENTRU BALCANIADĂ

balcanice deCampionatele 
călărie vor fi organizate, a- 
nul acesta, la Craiova de 
la 30 august la 6 septembrie 
cu participarea concurenți- 
lor din Bulgaria, Grecia, 
Turcia, Iugoslavia și Româ
nia.

Pentru a se asigura o pre
gătire cit mai bună, călăre
ții și caii susceptibili de a 
intra în concurs, au fost nu
miți la Craiova, sub condu
cerea antrenorului coordona
tor Alex. Purcherea. Din lo
tul de obstacole seniori fac 
parte: O. Recer, D. Mihăi- 
lescu, A. Stoica, A. Donescu, 
D. Velicu, C. Ilin și A. Bo- 
zan, iar din lotul de juniori : 
Gh. Nicolae, M. Simion, C. 
Chioaru, M, Burtea, N. Lu- 
pancu, I. Serdaru, Gh. Po
pescu și I. Orha. Antrenori

Se îndreaptă spre podiumul de primire schiful
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de S-j-1 al elevilor timișoreni.
Foto : Șt. GONDA
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CITEVA PROBE ÎN AFARĂ DE
a-

na-
Indiscutabil, ediția din 

cest an a campionatelor 
ționâle de canotaj rezervate 
juniorilor a însemnat 
succes. Desfășurate la 
întrecerile au stirhit 
teres unanim pentru 
sportive locale, în 
specialiștilor, antrenorilor ve- 
niți aici cu un număr re
cord de schifiști (407). „Pre
miera” din Moldova a satis
făcut (la unele probe) șl din 

■ punct de vedere al pregătirii, 
dacă — firește — facem ab
stracție de performanța in
ternațională. Căci, aidoma 
altor campionate, schiful ju
nior s-a înscris pe același 
culoar mărginaș al valorii, 
vîslind către titlu, către a- 
cele medalii ce vor liniști 
și măguli — pentru încă un 
an — ambițiile, nu prea mari, 
ale unor secții nautice. Și 
pentru a concluziona : ÎN 
ÎNTRECERILE DE LA BA
CĂU NU A IEȘIT IN EVI-

un
Bacătf. 

un in- 
torurile 

rîndul

DENȚA NICI UN ECHIPAJ" 
(V. Mociaqi, antrenor fede
ral al F.R.C.Y.). ‘ r

Ce a îeșît, în Schimb, :în 
evidență ? ... începem cu 
festivitatea deschiderii ofi
ciale a întrecerilor. „Careul" 
juniorilor a fost indisciplinat 
încă înainte de a intra în 
concurs, solicitând antrenori
lor intervenția pentru a se 
păstra cit de cit discipli
na. Apoi, au venit disputele. 
Au venit acele teatrală răs
turnări pe spate îri barcă, 
după terminarea curselor, 
răsturnări în masă, enervan
te, vrînd, chipurile, a demon
stra epuizarea, mărețul efort 
depus în cele citeva sute de 
metri parcurși in ritm de 
tangou. Au venit „fair-play- 
urile" dinaintea sosirilor, 
cind echipajul de 2+1 al 
U.T.A.-ei, bunăoară, încetea
ză strocul spre a da .,posi
bilitatea" urmăritorilor să re
ducă din distanța ce îl des-

părțea, spirit sportiv vedetist, 
ipocrit, in ultimă instanță.

, Firește, au fost și lucruri 
: detbne de lăudat, dar insis

tăm asupra acestor „probe” 
din afara concursului, pen
tru remedierea lor.

Continuăm, deci, cu proble
ma „lestului". Adică, cu acea 
prevedere regulamentară care 
precizează că, în cazul 
plusul are o greutate __
mică' de 50 kg. diferența va 
fi completată printr-un lest. 
Ei, bine, așii probei de 4+1 
(Dinamo București) au fost 
descalificați, ei prezentînd Ia 
controlul efectuat după ter
minarea cursei un lest al.., 
neechității sportive față de 
public, față de cei cu care 
s-au întrecut. Descalificate 
au fast și echipaje!6_ in ale 
căror 
iilor, 
cat:
Ida I 
rea"

ci nd 
mai

bărci s-au aflat ju- 
•ăi mari dccît prevede 

’ respectivă. Acestea
■ înțelege, fără „ști- 
irenorilor, preocupați

CONCURS
de chestiuni mult mai impor
tante. ..

Ne-a fost, dat să vedem și 
un caz rarisirti in canotaj, 
și poate și în alte sporturi. 
El confirmă slaba pregătire 
de concurs a unor schifiști, 
munca în „detalii” â antre
norului. In rezumat : Fran- 
clsc Hoff (Voință Tifriișoâra) 
conduce detașat, ajunge la 
linia de sosire și, spre stu
pefacția tuturor, întoarce 
barca, ocolind punctul final 
al întrecerii ce trebuia să o 
clștige ! Și exemple de ... 
probe în afara concursului 
mai pot 
8+1 fete 
cucerește 
națională, 
calificări, 
versată 
mentar. 
vom mai 
tor campionate.

fi date. .,Probă" : 
(Șc. sp. București) 

titlul de campioană 
fără serii, fără re- 
fâră nici o... ad- 

in concurs ! Regula- 
totuși.

i reveni
dar... Poate 
asupra aces-

V. TOFAN

Gh. Antohie și P. Roșea. 
Pentru „concursul complet” 
au intrat în pregătire : C. 
Vlad, O. Recer. Gh. Moișanu, 
E. Boiangiu, A. Kadar, D. 
Roșea și A, Costea. Antre
nori P. Andreianu și V. Băr- 
buceanu. Călăreții de la dre
saj I. Molnar, N. Mihalcea, 
D. Velicu, E. Cotan, V. Bâ- 
dulescu și A. Frolich se 
pregătesc, deocamdată, la 
secțiile respective, urmind ca 
începînd din ziua de 20 au
gust să lucreze la Craiova.

La prima verificare a că
lăreților de la obstacole, s-a 
constatat buna pregătire fi
zică a călăreților și cailor, 
o satisfăcătoare pregătire 
tehnică pentru trecerea ob
stacolelor și necesitatea de 
a se îmbunătăți stilul călă
reților la sărituri. Cu aceas
tă ocazie, a ieșit în evidență 
forma bună a călăreților A. 
Donescu cu calul Păunaș, A. 
Bozan cu Rival, C. Ilin cu 
Viteaz, A. Stoica cu Pick-up, 
C. Chioaru cu Electric, M. 
Burtea cu Lama și M. Si
mion cu Gama. Cea de-a 
doua verificare va avea loc 
la 18 august, cind se vor de
finitiva echipele balcanice 
de obstacole, „concursul com
plet" și dresaj. f. ț.

se datorește forței colective 
care domnește în 
sale.

Desigur, pentru 
tn rindurile elitei, 
din Mauleonais ar 
dispună de posibilități de se
lecție mult mai mari. Dar 
acest lucru nu este posibil, 
singurele cadre recrutate pro
venind din școala de rugby 
existentă în oraș. Forța echi
pei rezidă însă într-o serie 
de calități unanim apreci
ate și una dintre acestea o 
constituie viteza cu care ac
ționează atît compartimentul 
ofensiv, cit și cel defensiv, 
fapt care permite regrupări 
rapide și atacuri spontane, 
de mare eficacitate.

Deși se află încă în vacanță 
(campionatul Franței începe 
la mijlocul lunii septembrie) 
S. A. Mauleonais se va stră
dui să demonstreze spectato-' 
rilor români un joc specta
culos și eficace. Jucătorii au 
avut suficient timp să se a- 
dapteze iar președintele Clu
bului, dl. Pierre Roger, îm
preună cu antrenorul Daniel 
Lamirand au ținut să asigure 
că echipa lor nu va dezminți 
în nici un caz faima de care 
se bucură rugbyul francez in 
România. Singurul regret al 
lui Daniel Lamirand este 
acela de a nu putea alinia 
în partidele pe care S. A. 
Mauleonais le va susține la 
Constanța și Bîrlad cea mai 
bună formație, întrucit trei 
jucători titulari din pachetul 
de înaintași nu au putut face 
deplasarea la București, fiind 
reținuți de interese profesio
nale.

rindurile

a ajunge 
rugbyștii 

trebui sil

Andre ABADIE
ziarist francez

De la I. E. A. B. S.
Biletele, pentru jocul interna

țional de baschet România — 
S.U.A. (selecționata universitară), 
care are loc în ziua de 13 august 
a.c. pe terenul Floreasca, s~au pus 
în vînzare începînd de azi 12 au
gust a.c. la Agenția Loto Prono
sport din str. Halelor* nr. 5.

Simbătă și duminică,

in împrejurimile Predealului

CONCURSUL INTERNAȚIONAL
DE ORIENTARE TURISTICĂ

CUPA ROMÂNIEI»
După cum am mai anun

țat, în zilele de 13, 14 și 15 
august se va disputa, în îm
prejurimile stațiunii Predeal, 
ediția a V-a a „Cupei Româ
niei" la orientare, concurs in
ternațional, organizat de Fe
derația română de turism-al- 
pinisțn.

Pînă în prezent și-au con
firmat participarea echipele 
reprezentative ale R. S. Ce
hoslovace, R. P. Ungare și 
R. D. Germane. Se așteaptă 
confirmarea echipelor din 
R. P. Bulgaria și Finlanda. 
Concurenții romani vor fi 
mâi numeroși, în afara echi
pei reprezentative — care se 
pregătește pentru campiona
tele mondiale din septembrie 
— participînd la concurs și 
alți sportivi fruntași.

Deschiderea festivă 
cursului se va face 
de 12 
Schiori, 
gust se 
curs de 
gime de 4 375 m și cu o di
ferență de nivel de 300 m.

august, la 
în ziua de 

va desfășura 
antrenament

a can
in ziua 
cabana 
13 au- 

un con- 
în Iun-

în ziua de 14 august se va 
desfășura concursul indivi
dual masculin și feminin. '

Traseul pe care se vor în
trece băieții va măsura 11 km 
(620 m diferență de nivel. S 
posturi de control), iar tra
seul pentru întrecerea femi
nină va măsura 7 km (400 m 
diferență de nivel, ’6 posturi 
de control).

Traseele se Vor parcurge în 
circuit, plecările șl sosirile 
avînd loc în fața cabanei 
Clăbucet Sosire, urmind să se 
atihgă Valea Joiței. Muchea 
Fetifoiului și valea Stinei 
mari. Sîmbătă. 15 august, se 
vor desfășura probele de șta
fetă (3 Schimburi) pe distan
ța de 18 km (eu 800 m dife
rență de nivel, 21 posturi de 
control), respectiv 15 km (30fi 
m diferență de nivel, și 18 
posturi de control). Traseele 
vor atinge următoarele punc
te : Valea Poliștoaca, Cioplea, 
Pasul Predeal, pe sub virful 
Gîlma Mare, valea Leucii, 
valea Olăreasa, . Piciorul Po
pii.
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VOR LUA STARTUL IN DIVIZIA B IN
OBLIGAȚII SPORITE 

FOTBALUL ROMÂNESC (I)
Duminică, 32 de echipe vor lua startul într-o nouă ediție a campionatului diviziei B. 

De-acum, loturile sînt stabilite și antrenorii iac ultimele retușuri. Care este componența 
lor? Iată, vă prezentăm astăzi ioturile, comunicate de cluburile și asociațiile sportive, ce 
se vor întrece de-a lungul a 30 de etape :

SERIA I _—
A.S. ARMATA TG. MUREȘ 

(antrenor: T. BONE)
portari : Bal, Soliom, Nae 
fundași ! Solosi, Toth, Ispir, 

Czako
mijlocași : Siclodi, Ciutac, Na

ghi
înaintași : Lucacl, Fazekaș, 

Trăznca, Nistor. Caniaro, Varodi, 
Hajnal, Dondoș.

METALUL TÎRGOVIȘTE 
(antrenor : P. RADULES
CU)
portari : Stăncscu, Bărbulescu, 

Nedelcu
fundași : Bocin, Ciobanu, Stân

cii!. Mihăilescu, Grigore
mijlocași : Nițescu. Mureșan, 

Buzatu, Aiienei, Pavloviel
înaintași • C. Ionescu, Plivii, 

Tiron, Turcu, Stan.

POLITEHNICA GALAȚI
(antrenor : D. STANCU)
portari : Dumbreanu, Rugină, 

Enache
fundași : Rizpa, Tudoric, Ungu- 

rcanu. Dinu, Dima
mijlocași : Lehădtiș, Tănăsescu, 

Marinescu
înaintași : Zotincă, Basma, To- 

lea, Stoleru, Botescu, Bucur

PORTUL CONSTANȚA
(antrenori C. TlLVESCU și 
I. Bț'KOSI)
portari : Manciu, Stancu 
fundași : Gheorgache, Melcnco, 

Mihai, Boțea, Hulea, Stoica
mijlocași : Strtmbeanu, Etern, 

Sintimbreanu
înaintași : Doica, Enache, Co- 

jocaru, Biliboacă, Girip, Ionescu, 
Ghime.ș, Fătu.

mijlocași : Jamalscht, Damian, 
Balaban, Clcu

înaintași : Bujor, Duțah, Pană, 
Pftlș. Clomoavă, Savu, Georgescu.

METALUL BUCUREȘTI 
(antrenori ; PAUL POPES
CU șl D. IGNAT)
portari : I. Petre, Căpățînă, Bu- 

caru
fundași : Nedelcu. RMUlescu, 

Moraru, Cojocaru, Minculeseu, A- 
postol, Zâne

mijlocași : Savil, E. Dumitru, 
Vasiiescu, I. Mateescu, G. Sandu, 
SeCeleanu

înaintași : lancu. Radu, Geor
gescu, Roman, Căluș, G. Stan, 
Sava, A. Matei.

FLACĂRA MORENI 
(antrenor : I. LENGHE- 

RIU)
portari : Radu, Stan 
fundași : Barbu, Dumitran,

Stoiculescu, Frătilă
mijlocași : Both. Răduță, Toma, 

Mănescu
înaintași : Drăgan, Harapu, Ciu- 

tacu, Pelmuș, Nicolescu. M. lo- 
ncscu, N. Marin, postolache.

METROM BRAȘOV 
(antrenor : V. GROSARU)

portari : Szalad, Zmeu 
fundași : Sișcă, Bădițoiu, Hiiiiț,

Petrescu Stalcu, Cue.u 
mijlocași : Nlca, Gabor, Roman,

Vere?
înaintași : Ferenț, Furnicii. Se- 

limcșl, Ganc, Darie, I. Nicolae.

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
(antrenor : V. RIZEA)

mijlocași : Sandu. Grădlnaru, I- 
liescu

înaintași : Eeșeanu, Lungu,
Cristache, Popa, Manciu, Tigănl- 
14, Jelescu.

ȘTIINȚA BACĂU
(antrenori C. COSTINESCU 
și I. RUS)
portari : Bile, Miniosu, Lungit 
fundași : Bitierez, Ciocohi, M&r- 

gățoiu, Corobanft, Boiangiu 
mijlocași : Botaru, Nemeș 
înaintașt : Ba nu. Pel ea, Coclrea- 

nu, Zdrobiș, Deceanu, Avram, S. 
Popescu, Mihalache, Gîrlea, Gro- 
saru.

OȚELUL GALAȚI
(antrenor : D. OPREA)

portari : Șerbănoiu, XorguIesCit 
fundași : Olteanu, Vulpeanu, 

Costache, Ionescu. Secăseanu, Po
deț. Buleancea, Pac

mijlocași : Ioniță, Bruștiuc, Mo- 
rohaf, Cernega

înaintași : Crăciunoiu, ChihaJa, 
Ionică, Nicoară, Adam, Manta, 
Lcca.

C.F.R. PAȘCANI
, (antrenor : M. ALEXAN

DRU)
portari : Catrina, Ciocirlă
fundași : Mag, Rusu, Cosma. V. 

Blejușca, Bivolaru, Spiridon, 
Mttnteattti

mijlocași : Drăgan, Constantin, 
Dominte, Vochîn

înaintași : G. Blejușcă, Strat II, 
Andrei, Ciupa. Mărculescu.

Ș.N. OLTENIȚ/V
(antrenor : TINEL POPES

Comportarea meritorie a e- 
chjpei noastre naționale la 
„El Mundial ’70“ a ridicat 
cota de apreciere a fotbalu
lui românesc în arena inter
națională. în vederea conso
lidării acestei poziții, noi și. 
serioase responsabilități apar 
în fața tuturor celor care, 
într-un fel sau altul, răspund 
de destinele fotbalului româ
nesc. Este, fără îndoială, un 
moment de răscruce pentru 
fotbalul nostru care obligă 
la evaluarea realistă a per
formanței (fără ditirambe, 
dar și fără critic® cu orice 
preț) și mai ales fără insta
larea acelei automulțumiri 
călduțe, care paralizează gîn- 
direa și efortul creator. De 
aci concluzia firească : des
fășurarea în continuare a 
unei intense munci la toate 
nivelele fotbalului nostru.

F.R. Fotbal pornește de la 
premisa că, decisivă, hotărî- 
toare în acțiunea de conti
nuă perfecționare organiza
torică, de consolidare finan
ciară și de ridicare simțitoa
re a nivelului procesului in- 
structiv-edncativ în secțiile 
de fotbal este CALITATEA 
muncii cluburilor.

Plecind de la acest rațio
nament, și ținând seama în 
mod realist de posibilitățile 
materiale ale etapei actuale, 
se impune a fi subliniate 
câteva din obiectivele msjOre 
ale fotbalului nostru :

CONSOLIDAREA ORGANI
ZATORICĂ ȘI FINANCIA

RĂ A CLUBURILOR (SEC
ȚIILOR) DE FOTBAL.

în această direcție, se im
pun atenției cîteva măsuri 
de strictă actualitate, cum ar 
fi : continuarea asigură
rii pe măsura existen
ței unor condiții mate
riale, de cluburi specializate 
numai pe fotbal. Este o ce
rință a dialecticii dezvoltării, 
„specializarea" neputînd avea 
decît efecte favorabile. Aces
te „posibilități11 însă sînt 
condamnate să rămînă ° fic
țiune dacă așa-zisa autono
mie organizatorică nu este 
însoțită de sporirea conside
rabilă a resurselor financiare 
(și aceasta nu pe calea bătă
torită a subvențiilor centra
le, ci în primul rînd prin 
lărgirea surselor de venituri 
proprii).

Valorificarea mai eficien
tă, nu numai morală ci și 
materială a adeziunii masei 
largi de simpatizanți ai a- 
cestei discipline sportive, mai 
buna popularizare a compe
tițiilor de fotbal, ridicarea 
nivelului spectacular al jocu
rilor de campionat, condițio
narea cheltuielilor de reali
zare a veniturilor planificate, 
sînt numai câteva din căile 
care trebuie să ducă spre 
dezvoltarea mijloacelor ma
teriale și financiare ale clu
burilor de fotbal, condiție 
„sine qua non“ pcntiu ridi
carea calității muncii șl in
clusiv a valorii tehnice a fot
balului de performanță.

Este ilustrativ, în această 
direcție, bilanțul financiar al

clubului Progresul, după 
scurgerea primului semestru 
al anului. Secția de fotbal a 
acestui club. înecată, printre 
alte 18 secții, a realizat nu
mai 50 la sută din planul 
său de venituri, în vreme ce 
subvenția planificată „de sus" 
a fost executată în proporție 
.de 94 la sută. în felul acesta 
este greu de ajuns spre ace
le cluburi puternice care să 
catapulteze fotbalul nostim 
spre culmile visate. Numai 
cu dorințe platonice, acest 
deziderat va rămîne înecat 
in procesele verbale ale ple
narelor cluburilor si ale fe
derației.

Ar mai fi de amintit aci, 
măcar fugar, problema com
petenței unor conducători de 
secții de fotbal. Fără a arun
ca anatema asupra tuturor, 
trebuie spus deschis că mul
te din ele sînt în criză din 
acest punct de vedere. în 
general, se mai aleargă spre 
atragerea în conducerea sec
țiilor, după persoane cu „greu
tate". fie că au avut, fie că 
n-au -avut legătură cu fotba
lul. în speranța unui „spri
jin" care se lasă așteptat. 
Vremea lui „Mecena" a tre
cut de mult. De aceea, orga
nele locale ale C.N.E.F.S. și 
cluburile ar trebui să se o- 
rienteze, în primul rînd, spre 
alegerea de oameni compe
tent! și cu pasiune (desigur 
aceasta nu înseamnă că nu 
pot fi și cu funcții de răs
pundere), dezinteresați și dis
punând oarecum și de timp, 
pentru a se putea ocupa e-

fee tiv de complexele proble- 
m« pe care viața unei secții 
de fotbal le ridică zi de zi.

SPORIREA PREOCUPĂRI
LOR PENTRU LĂRGIREA 
ȘI CONSOLIDAREA PEPI
NIERELOR PROPRII repre
zintă o altă cerință majoră 
a progresului în fotbal. Din 
motive de spațiu voi aminti 
aci numeroasele măsuri lua
te în ultimul timp în această 
direcție. Sînt cluburi (dintre 
care citez în primul rînd 
Steaua, eu „laboratorul" său 
de la Ghencea) unde activea
ză numeroase echipe de copii 
și juniori, care lucrează bine 
in aoeastă direcție, dar sînt 
destule cluburi și asociații 
unde activitatea echipelor de 
copii, juniori ji chiar a ce
lei de tineret reprezintă o 
problemă secundară. Mijloa
cele materiale afectate aces
tor activități sînt departe de
seori de cerințele unei pre
gătiri corespunzătoare, nernai- 
vorbind de faptul că alege
rea celor cărora li se încre
dințează aceste echipe uneori, 
este tăcută fără prea mult 
discernămînt și răspundere. 
In aceste condiții, este și 
normal ca rezultatele să se 
lase așteptate și cluburile 
respective să rămână tribu
tare perioadei de transfer, 
așa cum se întâmplă în aces
te zile cu echipa campioană, 
U.T.A., rămasă prin plecarea 
unor jucători în 12 oameni.

Ion BALAȘ 
vicepreședinte al F.R.F.

PROGRESUL BRĂILA
(antrenor : V. BLUJDEA)
portari : Rădoi, Trofin
fundași : Simionescu, Grozea 

Gheorghiță, Petcu, Cazan, Tapu 
mijlocași : lancu. Urmeș, Mihai

înaintași : Plugaru, Stoicescu, 
Stănoaîe, Ologu, Grigore, Cojo
caru.
SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI

(antrenori : ION MOTROC 
Și M. MACSAI)
portari : Ion Vasile. Argeșeanu 
fundași : Jurcă, G. Ionescu, 

Sirbu, Rădulescu, Buchtceanu

portari : Matache. Munteanu 
fundași : Ciocan, Ghcorghe.

lenei. Zaharia. Pătrașcu 
mijlocași : Niță. Dragu,

do, Ștefănescu 
înaintași : Negustorii, 

Mihalache, Fllip, Baicu, 
Mihuț.

DUNĂREA GIURGIU 
(antrenori: P. MÎNDRU — 

, principal, N. NEMȚESCU 
— secund)

Contar-
Toma, 

Belizna,

portari : Ocea. Coman, Marti- 
ncscu

fundași : Iacob, Gruber, Bălosti, 
Rădoi, Tudor

SERIA A ll-a
CRIȘUL ORADEA 

(antrenor : V. VLAD) 
portari : Catona I, Baumgartner,

Bologan xfundași : Sărac. Balog, Sătmă- 
reanu II, Bule, E. Naghi, Po- 
povicî. ț

mijlocași : Dărăban, Lucaci. Co
cos, Ceaușii

înaintași : Suciii, Ccfan, Kun II, 
N. Alexandru, Cociș, Arnoțchi.
C.S.M. SIBIU

(antrenori: M. NEGRU — 
principal, N. POPA — se
cund)
portari : Liebhard, I. Iile, 
fundași : David, Zaharia, V. Mi

hai, Lazăr, Bișniță, Nistor
mijlocași : Laufceac, C. Dumi

tru, Voicu, Flichiș
înaintași : Crețu, Schwartz, Un- 

guroiu, ștefănescu, stoicescu, 
Bucur, Rădoi.
MINERUL BAIA MARE 

(antrenor : G. NOJE și ION 
BARTHA)
portari : Moricz, Ziler 
fundași : Cromcli, Doboș, Ne

cula, Condruc, Festingher. Ducii 
mijlocași : Miculaș. Rednic, Mi- 

balcic, Hornung
înaintași : Sabo. Radu, Silaghi, 

Rcdeș, Casonî. Trifu, Rosnoi, Bo- 
honi, Koler, Vaina.
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

(antrenori : T. JURCA șî 
T. BOMPA)
portari : Popa, Filip, Vidac 
fundași : Rotaru, Arnăutu, Ma

fii, Ștefan, Erdei, Maier, Brîn- 
descu

mijlocași : Surdan, Fulop, Pe- 
trovici, Schwartz

înaintași : Dima, Dobîndă, Co- 
păceanu, Iezen, Metea, Covaci, 
Tudora, Bot.
C.S.M. REȘIȚA

(antrenori: P. BRATU aju
tat de M. ZSIZSIK)
portari : Ilieș, Călinei 
fundași : Resnic, Petrovici, Pîr- 

van, Creștcan, Ticheli, Ambruș
mijlocași : Comisar, Varga. Sto- 

la. Nestoroviei II.
înaintași : Vuici, Sfirlogea, Jack, 

Tarcu, Pușcaș, Florea.
OLIMPIA SATU MARE 

(antrenori : 
principal și

— secund) 
portari : Pustai, 
fundași : Popa,

Filip, Less 
mijlocași : 

Gero
înaintași : Borota, Kincsâs,

Nagy, Tuturaș, Vazda, Samu, Ele- 
cheș, Konig.
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

(antrenori : C. IORDĂNES- 
CU si O. ROMEO)

portari : Vasiiescu, Bădici, Stîr- 
cu

A. POP —
V. SAVANIU

Bathori I 
Jula, Knoblau,

Petz, Bathori n,

fundași : Cotoșman, Morovan, I. 
Popescu. Țană Florescu, Diță

mijlocași : Mateescu, Eăîcm, 
Stăncscu. Bărbuț

înaintași : Bontlreâ,
Cheznoiu, Stanciu, 
clea, Dinu.
VAGONUL ARAD 

(antrenor : R. DUȘAN)
portari : Weichwelt, Man 
fundași : Ltnart. Calniore, Bo- 

rrtș. Mulfotli, G. Czako, Bacoș
mijlocași : Schweillingcr, Kato, 

Secinzcf, Merteș, Popescu
înaintași : Atodiresei, Moț, Ma- 

cavei, Dobai
MINERUL ANINA 

(antrenor : D. OTIMAN)
portari : Negul, Boniț 
fundași : Mihăilescu, Popă, Bă- 

lățelu, Tuctilla
mijlocași : șerban, Biciea, Dvor- 

j»c
înaintași : Mate. Lang, Munte&- 

nu, Silaghi, Copceanu, Haraciu
CORVINUL HUNEDOARA 

(antrenor : E. STEPAN)
portari : Socol, Găceanu, Ro

man
fundași : Ceaușu, Matei, Sta», 

Mercea, Cârartialis, Grozcscu, GIo- 
țcc

mijlocași : Steiner, FOca, Hris- 
tos, Papadachis, Tătaru

înaintași : Păunescu, Pleian, 
Cergo, Popa. Mureșan, COV.iel.
OLIMPIA ORADEA 

(antrenor : L. ZILAHI)
portari : Kumcz, Jiloș, I. Naghi 
fundași : Medveș, E. Naghi. 

Serfozo, Vogel, Levat, Catona II 
mijlocași : Iacob. Bacoș. Țanțoș 
înaintași : David, Pctrică. Be- 

rețchi. Marș ani, Hădărean, Bcnc- 
zig
GAZ METAN MEDIAS 

(antrenori: M. LUCA — 
principal, C. SABO 
cund)
portar : Ioo
fundași : Lepădatu, Deac. Sche- 

*u, Gyarmăti, Mihăescu
mijlocași : Pascal, tonă?, Dodu 

II. Ignat.
înaintași : Moldovan. Dodu tli. 

Gertner, Ctrnat. Fillp, Macat, Ra
ția.
C.F.R. ARAD

(antrenori : i. DON — prin
cipal, F. DVORJAC — se
cund)
portar : Sec'nereș
fundași : Cotarcă, Kukla, Ver- 

mozer. Alexandru, Horja, Cociu- 
ban. Damian, Gligor. Beșcucă 

mijlocași : Gj’cngc. Vlad 
înaintași : Mihoc, Koroi. Czako, 

I, Henegar, Butaș
gloria bistrița

(antrenor : TITl POPESCU) 
portari : Bocșa, stlncel, Salomir 
fundași : Cherecheș, CItu. Pan- 

telimon, Rusu, Barna, Clubotaru

Fițlti'C.j. 
Reseiuc, Bi-

se-

O

CU)

mijlocași : Gocan, Groabu,
TreabA, Seehej

înaintași i Cadar, Moldovan, Lo
vin, Ciocan, Suciu, Mureșan, Da
mian, Bocșa

.Vreau ea Steagul roșu să se claseze bine. Deci, antrenamente". Și Adamache se ține de cuvint.

portari : Siclai, Tunea. Hodrea 
fundași : Codreanu, SefU, Vițe, 

Andea, Maraton
mijlocași : Covaci, Enderle, Miu, 

Guțuli, Sfrizu
înaintași : Laurențiu, lancu, 

Lața, Pop. Popescu, Duda?.

U.M. TMIȘOARA 
(antrenor : V. DEHELEA-

NU)

poi’târl î Grădișteanu. Șerban 
fundași : Nlțu, Baltag. Dima» 

Chivu, P. Mircea, Răducanu 
mijlocași : Cîmpeanu, Vasilcs- 

cu, Mânuță
înaintași : Enculescu, Stamani- 

chi, Iofciulescu, C. Aurel, P. AH.

POIANA CÎMPINA 
(antrenor: G. PETRESCU)
portari ! Opanschi, Nanu 
fundași : Marin. Postolache, Po

pa, BAlănescu. Chirilă, Dănăilă
mijlocași : Zupcu, Chim, Iorda- 

che. Hădărășanu
înaintași : PantelimOn. Tlarion, 

Popescu, Georcăttj Baboie, St-re- 
chioiti.

METALURGISTUL CUGIR 
(antrenor: L. MUNTEANU)
portari : Tripa, Ivănovici, Oros- zlai.
fundași : Ținea, Georgescu, Fir- 

vulescu, Savancea II, Cocoș, Evi, 
Burzea

mijlocași : Ivan, Niculcscii, DO- 
bre, Ciutrela

înaintași : Savancea 1, Tamaș, 
Smadea, Colnic, Danciu, Șoan- 
gher, Timpea.

Ne-am propus, aflîndu-ne 
Iâ Baia Mare, să-l abordăm 
pentru un scurt interviu, pe 
Grigore Noje, antrenorul Mi
nerului. Acesta ne-a luat-o 
însă înainte.

— Vreți să aflați noutăți, 
desigur. Avem și nu prea a- 
vem. „Elefanții" au dispărut 
cu totul de la noi, de peste 
un an, iar pepiniera proprie 
ne este bogată în elemente 
talentate. Nu alergăm după 
nume sonore, ci ne străduim 
să exploatăm la maximum 
posibilitățile locale. Avem un 
lot tânăr, cu o medie de 
virată de 22 de ani și 8 luni, 
iar media „ll“-lui de bază 
preconizat de noi este de 21 
ani și 10 luni. Avem și „nume 
noi“ ; doi foști mineri s-au 
reîntors acasă: Moricz de la 
U.T.A. și Doboș de la F.C. 
Argeș.

Pe prim plan sînt însă 
promovările efectuate în rîn- 
durile elementelor din județ 
și de la juniori : I. Condruc 
(Bradul Vișeu), Rozsnai IV

C. $. M. Refifa 

susține miine 

ultimul test 
în aceste zile, antrenorul 

echipei C.S.M. Reșița, Pan- 
telimon Bratu, încearcă să 
aducă ultimele retușuri for
mației pentru startul de du
minică. Activitatea sa este 
însă îngreuiată de faptul ca 
o parte din titularii echipei 
din ediția trecută au plecat 
la alte formații (de exem
plu: Arnăutu și Copăceanu 
la Politehnica Timișoara, 
Nestoroviei I la C.F.R. Ti
mișoara). De asemenea, o 
serie de jucători nu vor pu
tea fi folosiți duminică, deoa
rece sînt încă nerestabiliți: 
Pușcaș, Căunei și Tarcu.

Ultimul test al reșițenilor 
va avea loc mîine, la Reși
ța. unde vor întâlni pe Me
talul Bocșa, din campiona
tul județean.

I’. BOCȘANU, coresp.

DUMITRI U
(Urmare din pag. I)

...Ora de masă s-a termi
nat. Adamache și Ivănces- 
cu, desemnați de antrenori 
să vegheze la respectarea 
programului, îi anunță pe 
colegi că peste 5 minute se

BAIA MARt
(Chimistul Baia Mare), Mi- 
haicic și Festhinger (de la 
juniori) și M. Kovacs (de la 
C.S.U. Baia Mare).

Ionel FERNE

Vineri — In meci amical
Progresul — 

Politehnica lași
Un interesant meci de an

trenament este programat vi
neri pe terenul din str. Dr. 
Staicovici: echipa
reșteană Progresul, 
promovată în divizia A, întâl
nește, în joc amical, formația. 
Politehnica Iași. Această par
tidă cu caracter de verificare 
și omogenizare pentru ambele 
formații începe la ora 17,30.

în deschidere, de la ora 
15,30 : Progresul (tineret) — 
Triumf (cat. Promoție).

bucu- 
recent

II VA SIMPLIFICA?
vor întâlni la cabană pentru... 
somnul obligatoriu.

Am rămas doar cu antre
norul Valentin Stănescu (N. 
Proca coborîse, cu treburi, 
în Brașov), lingă care nici
odată n-ai să te plictisești, 
îți spune o mie și una de 
giume, îți vorbește de întâm
plările sale din viața de fot
balist, dar. pînă la urmă, re
vine la actuală sa echipă, 
unde îl preocupă multe pro
bleme. Una din cele princi
pale este aceea dacă Dumi- 
triu II va simplifica sau va 
complica jocul echipei. Dar 
asupra acestui aspect impor
tant, antrenorul nu se pro
nunță încă.

— Ce reprezintă azi Stea
gul roșu ?

— Una dintre echipele bu
ne din provincie.

— Căre-i sînt calitățile ?
— Omogenitatea 

huna pregătire fizică, 
rea. Mă mulțumește 
in care jucătorii au 
să lucreze. A crescut
rea unora. Alții au reușit să 
revină la forma care-i con
sacrase în fotbalul nostru. 
Prezenta in Ioturile republi
cane a lui Ivăncescu, Ada
mache, Pcscaru, Gyorfi, Flo- 
rescu 
pusă 
lează. 
Vrem „ ___ _
pregătire fizică corespunză
toare, un sistem de joc bi
ne definit. Disciplina in te
ren și in afara lui va fi in 
centrul atenției noastre.

— Ce ne puteți spune des
pre Dumitriu II ?

— Sper ca in două luni să

lotului, 
dărui- 
modul 
înțeles 
valoa-

«Infirmă munca de- 
pinft acum, ne stîniu- 
Nu ne vom opri aici, 
să asigurăm echipei o

PROGRAMUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C-EDIȚIA1970/1971 SERIA A Vl-a
ETAPA I, 24 AUGUST

Ind. sîrmei C. Turzil — Minerul Teliue 
A.S.A. Sibiu — Mlnaur Zlatna 
Metalul Aiud — Soda Ocna Mureș 
Mindrul Ghelar — Victoria Călan 
Chimica Tirnăvenj — Mureșul Deva 
C.F.R. Simeria — Metalul Copșa Mică 
Aurul Brad — Independența Sibiu 
Unirea Alba Idila — Arieșui Cîmpia Turzil

ETAPA A II-A, 6 SEPTEMBRIE
Independența Sibiu — Metalul Aiud 
Minerul Teliuc — Minerul Ghelar 
Minaur zlatna — Ind. sirmel C. Turzii 
Soda Ocna Mureș — Chimica Tîmăveni 
Arieșui ;Clmpia Turzii — C.F.R. Simeria 
Mureșul’ Deva — Unirea Alba Iulia 
Metalul hopșa Mică — A.S.A. Sibiu 
Victoria Călan — Aurul Brad

ETAPA A III-A, 13 SEPTEMBRIE
C.F.R. simeria — Minerul Ghelar *
Ind sirmej C. Turzil — A.S.A. Sibiu 
Aurul Brad — Soda Ocna Mureș 
Mureșul Deva — Metalul Copșa Mică 
Minerul Teliuc — Unirea, Alba Iulia 
Victoria Călan — Minaur Zlatna
Metalul Aiud — Arieșui Cîmpia Turzil 
Independența Sibiu — Chimica Tirnăveni

ETAPA A IV. 20 SEPTEMBRIE
A.S.A. Sibiu — Mureșul Deva
Minerul Ghelar — Metalul Aiud
Chimica Tirnăveni — Minerul Teliuc 
Minaur Zlatna — Aurul Brad

Metalul Copșa Mică — Victoria Călan 
Arieșui C. Turzii — Independența Sibiu 
Unirea Alba Iulia — C.F.R. Simeria 
Soda Ociia Mureș — Ind. sîrmei C. Turzii

ETAPA A V-A, 27 SEPTEMBRIE

Chimica Tirnăveni — Metalul Copșa Mică 
Mureșul DeVa — Aurul Brad
A.S.A. Sibiu — Arleșql Cîmpia Turzii 
Minerul Teliuc — Soda Ocna Mureș 
C.F.R. Simeria — Independența Sibiu 
Metalul Aiud — Unirea Alba Iulia 
Ind. sîrmei C .Turzii — Victoria Călan 
Minerul Ghelar —- Minaur Zlatr.a

ETAPA A VI-A. 4 OCTOMBRIE
Soda Ocna Mureș — Mureșul D6va 
Victoria Călan — Minerul Teliuc 
Aurul Brad — Metalul Aiud 
independență Sibiu — Ind. strinei C. Turzii 
Arieșui Cîmpia Turzii — Minaur Zlatna 
Metalul Copșa Mică — Mlnertil Ghelar 
C.F.R. simeria — Chimica Tirnăveni 
Unirea Albă Iulia — A.S.A. Sibiu

ETAPA A Vn-A, 11 OCTOMBRIE
Minerul Tălluc — Arieșui Cîmpia Turzil 
Minaur Zlatna — Independența Șlblu 
Unirea Alba Iulia — Soda Ocnă Murea 
A.S.A. Sibiu — Aurul Brad
Ind. sîrmei C. Turzii — Metalul C. Mică 
Metalul Aiud — Chimica Tirnăveni 
Mureșul Deva — Minerul Ghelar 
Victoria Călan — C.F.R. Simeria

ETAPA A VIII-A, 18 OCTOMBRIE
Chimica Tirnăveni — Aurul Brad
Ind. sîrmei C. Turzii — Arieșui C. Turzii

Metalul Copșa Mică — Minerul Teliuc 
Soda Ocna Mureș — C.F.R. Simeria 
Mureșul Deva — Victoria Călan 
A.S.A. Sibiu — Independența Sibiu 
Minaur Zlatna — Metalul Aiud 
Minerul Ghelar — Unirea Alba Iulia

ETAPA A IX-A, 25 OCTOMBRIE

Independența Sibiu — Metalul C. Mică 
Unirea Alba Iulia — Chimica Tirnăveni 
Metalul Aiud — Mureșul Deva
Arieșui Cîmpia Turzii — Minerul Ghelar 
Soda Ocna Mureș — Minaur Zlatna 
C.F.R. Simeria — Ind. sîrmei c .Turzii 
Aurul Brad — Minerul Teliuc
Victoria Călan — A.S.A. Sibiu

ETAPA A X-A, 1 NOIEMBRIE

Chimica Tirnăveni — Arieșui C. Turzii 
A.S.A. sibiu — Soda Ocna Mureș 
Minerul Teliuc — independența Sibiu 
Minerul Ghelar — Aurul Brad 
Mureșul Deva — C.F.R. simeria 
Metalul Copșâ Mică — Minaur Zlatna 
Victoria Călan — Unirea Alba IUlia 
Ind. sîrmei C. Turzii — Metalul Aiud

EȚ4TA a xi-a, s noiembrie

Soda Ocna Mureș — Victoria Călan 
Aurul Brad — Ind. sîrmei C. Turzii
Unirea Alba Iulia — Metalul Copșa Mică 
Arieșui Cîmpia Turzii — Mureșul Deva 
Metalul Aiud — A.S.A. Sibiu
C.F.R. Simeria — Minerul Teliuc
Minaur Zlatna — Chimica Tirnăveni 
Independența Sibiu — Minerul Ghelar

ETAPA A XH-A. 15 NOIEMBRIE
Ind. sîrmei C. Turzii — Unirea Alba Iulia 
A.S.A. Sibiu — C.F.R. Simeria
Minerul Teliuc — Metalul Aiud 
Chimica Tîmăveni — Minerul Ghelar 
Minaur 'Zlatna — Mureșul Deva 
Soda Ocna Mureș — Independența Sibiu 
Victoria Călan — Arlesul Cimpla Turzlj 
Aurul Brăd — Metâltil Copșa Mică

ETAPA A Xllt-A, 22 ; NOIEMBRIE
Minerul Teliuc — Minaur Zlatna
Mureșul Deva — Ind. 'sipmcj C. . Turzii 
Chimica Tirnăveni — Victoria Călan 
Arieșui Cithpia Turzii — Aurul Brad 
Minerul Ghelar — A.S.A. Sibiu
Metalul Aiud — C.F.R. Simeria 
Metalul C. Mică — Soda Ocna Mureș 
Independența Sibiu — Unirea Albă iulia

ETAPA A XlV-A, 29 NOIEMBRIE
Victoria Călan — Metalul Aiud
Metalul Copșa Mică — Arieșui CîMpia Turzii 
Soda Ocna Mureș — Minerul Ghelar 
A.S.A. Sibiu — Minerul Teliuc
C.F.R. Simeria — Minaur Zlatna 
Unirea Alba Iulia — Aurul Brad 
Mureșul Deva — Independența Sibiu
Ind. sirtiiei C. Turzil — Chimica Tirnăveni

ETAPA A XV-A, 6 DECEMBRtE
Minaur Zlatna — Unirea Alba Iulia 
Independența Sibiu — Victoria Călan 
Metalul Aiud — Metalul Copșa Mică 
Minerul Ghelar — (nd. sirmei C. Turzii 
Mihcrul Teliuc — Mureșul Deva
Arieșui Cimpia Turzii — Soda Ocna Mure?
Chimica Tirnăveni — A.S.A. Sibiu
Aurul Brad — C.F fi. Simeria

revină la forma care l-a 
consacrat. Calitățile de bază, 
driblingul, orientarea în te
ren, fantezia, și le menține.

— Cu cine va forma el 
cuplul de înaintași centrali ?

— Viitorul mă face să mă 
gindesc la Ghergheli. Elevul 
descoperit de Gh. Ola e un 
talent autentic. Are fantezie, 
șutează bine cu ambele pi- 

contimiu în 
mari spe-

cioarc, se mișcă i 
teren. Ne punem 
ranțe în el.

—• Care este ■■ 
Steagului roșu ?

— Băieții v-âu 
locurile 1—5. Așa 
gindit. în plus, dorim să ne 
ridicăm la nivelul cerințelor 
fotbalului modern. Cei ce 
vor pleca la loturile națio
nale să fie bine pregătiți.

— Care-i programul de 
pregătire ?

— Deocamdată, două an
trenamente pe zi. De pildă, 
110 minute dimineața, de 
pregătire fizică generală, 60 
de minute după-amiază, cu 
accent pe elementele tehni- 
co-ta-cticc. Simbătă vom ju
ca cu Dinamo Bacău, 
miercuri cu Olympiakos, apoi 
vom veni în Capitală pentru 
a participa la „Cupa 
pi ului București".

— Vă rugăm să 
tați cititorilor noștri 
rii pe care-i aveți la 
tuală în pregătire.

obiectivul

vorbit de 
ne-am

munici-

prezen- 
jucăto- 
ora ac-

— PORTARI : Adamache. 
29 de ani, Drăgănoiu, 22 ; 
FUNDAȘI : Ivăncescu 28. Je
nei 30, Olteanu 20, Rusu 24, 
Petrică 22, Gilmeanu 
MIJLOCAȘI: Pescarii
Balin* 25, Radar 21, Cojo
caru 22, Șerbănoiu 20 ; ÎNA
INTAȘI : Necula 27, Drăgoî 
19, Dumitriu II 28, Florescu 
21, Ghergheli 19, Gyorfi 26.

25 ;
27,

C.S.M. Sibiu iși rodează 
echipa in „Cupa 
județului Vilcea"

Marți dimineață. echipa 
C.S.M. Sibiu s-a deplasat la 
Rm. Vilcea, unde va parti
cipa, în aceste zile, la com
petiția fotbalistică dotată cu 
„Cupa județului Vilcea". La 
această întrecere, după cum 
sin tem informați, vor parti
cipa formațiile Dinamo 
București, Unirea Drăgă.șani 
și Chimia Rm. Vilcea.

Sibienii vor pleca sâmbă
tă, cu autobuzul, la Oradea, 
undo vor evolua în prima 
etapă a campionatului divi
ziei B.

Ilie IONESCU 
coresp. principal

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
iși Întinerește echipa

La Electroputcre Craio
va, după preluarea conduce
rii tehnice de către antre
norii C. Iordănescu și O. 
Romeo, au fost luate unele 
măsuri de întinerire a lo
tului. Așa că în lot figurea
ză — printre alții — șt 

.Țană, Mateescu, Bichea, Bă- 
10SII, Bădici șl juniorul Bon- 
țoc. La pregătiri nu poate 
lua parte jucătorul Chez
noiu, care s-a accidentat 
duminică în tâmpul meciu
lui Electroputere — Chimia 
Rm. Vîlcea.

Joi. craiovenii vor susți
ne pe stadionul Central un 
meci amical cu echipa Stea
gul roșu Plenița, din cam
pionatul diviziei C.

Șt. GURGUI 
coresp. principal

LOTO-PRONOSPORT
Săptămină bogată în premii mari

Săptămâna care a trecut a 
fost foarte bogată în ceea 
ce privește premiile mari. 
Astfel, la concursul PRONO- 
EXPRES din 29 iulie a.c, 
participantul ALEXANDRU 
HALINDA din Satu Mare 
a obținut un premiu d<j 
93.440 lei.

îrt același timp la LOTO, 
omologarea tragerii din 31 
iulie a.c. s-a soldat cu două 
câștiguri mari i 72.950 lei la 
categoria I a primei extra
geri și 75.160 lei în cate
goria B a extragerii a II-a. 
Aceste premii au revenit par- 
ticipanților OPRIȚA FLOREA 
din Ilia — Hunedoara și res
pectiv lui LITMAN SIMON 
din București.

Iată suficiente motive de 
a juca la tragerea LOTO de 
vineri 14 august 1970. cu cit 
mai multe variante.

Astăzi și mîine sint ultime
le zile pentru procurarea bi
letelor.

Nu uitați, mai multe bilete, 
mai multe sanse de cîștig.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR 32 DIN

9 AUGUST 1970

CATEGORIA I: (12 rezul
tate) 1,7 variante a 15.322 lei

CATEGORIA a II-a: (11 
rezultate) 19,65 variante a 
1.611 lei

CATEGORIA a IlI-a : (10 
rezultate) 203,55 variante a 
233 lei



Azi, la Ploiești

A doua întîlnîre
dintre Romania

și AII Star
Astăzi, de la ora 18, pe te

renul Latina, publicul plo
ieștean, cunoscător, și iubitor 
al - baschetului, are, prilejul 
să urmărească desfășurarea 
celei de a doua partide din
tre reprezentativa de seniori 
a României și celebra selec
ționată studențească a S.U.A., 
All Star 
frumosul 
seară, în 
Capitală, 
au dat o splendidă 
valoroșilor lor parteneri de 
întrecere, interesul 
îneci a sporit, fapt 
și de caravana care va pleca 
azi din București spre Plo
iești pentru a urmări dispu
ta. Pe de altă parte, compo
nenței celor două loturi nu 
și-au permis odihna în ziua 
de pauză de ieri, ci au e- 
fectuat cite două antrena
mente : România în sala 
Constructorul, AU. Star pe te
renul Floreasca. Sportivii a- 
rnericani au petrecut seara 
la sediul ambasadei S.U.A.. 
unde, au fost invitați la un 
garden-party.

University. După 
spectacol oferit, luni 
sală Floreasca din 

cînd sportivii noștri 
replică

■fe

DIN CAUZA PLOII

Suspense" in concursul internațional
de tenis de la Cluj

pentru 
dovedit

în partida de azi, care va 
fi condusă de arbitrii Oscar 
Smuckler (S.U.A.) și Mihai 
Aldea. (România), vor fi uti
lizate următoarele 
(în paranteze, numele 
tricouri) : : 
geșcu (4), 
Pîrșu (6),

■ (8), Baciu 
Anaștasiu 
Tarău (13), 
(15) ; ALL STAR UNIVER
SITY ; Davis (10), Jones 
Meely (20), Smith (22). 
ke.r (24), Jim Cleamons 
Mengelt (32), Lewis 
Ford (40), Mc G-innis 
Mc Daniels. (44), Robisch

înconjurat de Cleamons, McDaniels, Meely, Davis și McGinnis, Chivuleșcu se pregă
tește să lanseze un contraatac. (Fază din primul meci România — All Star University). 

Foto : A. NEAGU

CLUJ, 11 (prin telefon de la tri
misul nostru). Intîlnirile de tenis 
din cadrul turneului speranțelor, 
începute sub cele mai bune aus
picii, au trebuit să fie întrerupta 
marți ta prînz. O ploaie toren
țială, care a continuat și întreaga 
după-amiază. a făcut impractica
bile terenurile. împunînd concu- 
renților un interval forțat de o- 
dihnă. Așteptînd un semn de 
ameliorare a vremii, pentru ca 
partidele să poată fi. reluate,; să 
vedem ce s-a întîmplăt pînă acum.

Cea mai frumoasă și interesan
tă întîlnîre, a opus sovieticului, 
Lahge pe talentatul Gabriel Neac- 
șu. Un meci' extrem «le echilibrat, 
cu schimburi puternice și spec
taculoase do mingi. Ambii com
petitori (dar mai' cu seamă tenis- 
manul oaspe) s-au dovedit a fi 
posesorii unui repertoriu tehnic

destul de bogat șl bine Însușit 
pentru vîrsta și experiența lor- 

Românul a debutat foarte sigur 
Și a luat repede conducerea cu 
4—2, dar ușurința cu care adver
sarul său lovește mingea din for- 
hand și backband, ca și schim
bările de direcție pe care le exe
cută în ultimă instanță, îi creează 
lui Lange multe .situații'1 favora
bile pe care le fructifică prompt. 
Acesta egalează și cîștigă setul, 
după ce înscrisese patru ghemuri 
la. rînd. Contrariat de răsturnarea 
de. scor, căreia, îi 'căzuse .vlcțlmă, 
Neacșu acționează cu o comba
tivitate sporită și obține- avantaj 
mare în setul secund : 4—0. Lange 
încearcă să recupereze din han- 
difcap, reușește ceva, dar insufi
cient, pentru oă adversarul său se 
Impune în prelungiri.1 In .setul de
cisiv, evoluția scorului cunoaște 
o inversare. Tenlsmanul oaspe este 
cel care conduce de. data aceasta 
cu 5—2. Neacșu nu cedează însă, 
se apropie pînă la un ghem de 
Lange, dar este depășit în final, 
la limită.

tn celelalte partide ar mai fi 
de siibliniat victoria lui Mitrache 
asupra lui Ozdmir (TUrcia) ?i com
portarea jucătoarelor Simlonescu, 
Graczol (Ungaria) și Domschka 
(R.D.G.). In rest, rezultate nor
male. Au surprins <ioar înfrtnge- 
rile prea severe ale Ioanet 
Badin șl ale lui Constantin Hulpe 
în fața’ unor adversari care n-au 
convins chiar în măsura 5n care 
d demonstrează scorurile.

REZULTATELE : simplu juniori, 
turul I : Gh. Giurgiu-Negru 5—0. 
6—2, R. Giurgiu-Fetița 6—3, 6—3. 
Almăjan-Szilaghi 6—2. 6—3, Altim- 
kaya (Turcia)-P. Sântei 6—4, 6—4. 
Cerneanu-Rusen 6—3. 7—5, Sch
neider (R.D.G.)-Curcă 6—3, 6—4,
Vîlcioiu-Mraz 6—8, 6—1, ,9—7, Neac- 
șu-Gherciolu 6—0, 6—3, Slusarcik 
(Cehoslovacia)-Manea 3—6, 6—1,
6—2, Strnadel (Cehoslovacia)- 
Cristeșcu 6—2, 7—5 : simplu juni
oare, turul I : Diraitriu-Lovasz 
6—4, 6—2, Simionescu-Anters (Tur
cia) 6—1. 6—2, Graczol (Ungaria)- 
Mihai 6—2. 6—4. Lehmann (R.D.G.)- 
Fazekaș. 6—4, 6—1, KovendirErk 
6—1, 6—1, Denov-Ghereibiu 2—6, 
6—3, S—6, Domschka (R.D.G.)-l. 
Bădin 6—0, «—3 ; simplu băieți 
(tineret), turul I: Lange (U.R.S.S.)- 
Neacșu 6—4. 5—7, 6—4, Emmrich 
(R.D.G.)-Mirea 6—4, 6—1, Mltrache- 
Ozdmlr (Turcia) 6—4. 2—6 7—5,
Rogulschi (Polonia) -Mtilfay 6—4. 
6—2. Krupa (Cehoslovacia)-I. Giur
giu 6—2, 8—6, Lapimaa (U.R.S.S.)- 
C. Hulpe 6—0, 6—1.

Constantin COMARNISCHI

(12),
Par-

Tiriac elogiat de presa Vacanța fotbaliștilor europeni a luat sfîrșit

formații 
de pe 
Geor- 

(5), 
Cznior 

(10)',

ROMÂNIA :
Chlvulesou 

loneci (7), 
(9). Rotiay 
(11). Troacă (12),
Morai’u (14), Popa

C. E. de baschet - juniori
vest-germană

: După o zi de odihnă, e- 
chipele participante la a 
patra ediție a campionatu
lui european de baschet pen
tru juniori și-au reluat dis
puta?'-Lotul României a avut 
din nou o comportare' slabă; 
fiind
R.F.
fiind
țări
de performanță este practi
cat de puțină vreme. După 
scurgerea timpului regula-

întrecut de selecționata 
a Germaniei, aceasta 

reprezentanta ■ unei 
în care baschetul

mentar de joc, scorul era 
egal’ — 56—56 (22—24) —
dar basche.tbaliștii vest-ge.r- 
mani au dominat în prelun
giri, cîȘtigînd cu 69—66. în 
ultima partidă din cadrul 
seriei, România va juca cu 
Spania.

Alte rezultate : seria A : 
Bulgaria—Turcia 76—63 (33— 
20), U.R.S.S.—Cehoslovacia 77 
—61 (34—25), Italia—Belgia 
93—66 ; seria B: Iugoslavia— 
Polonia 85—72 (41—33), Gre
cia—Spania 92—71 (51—30).

Comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă sublinia
ză remarcabilul succes repur
tat de tenismanul român Ion 
Tiriac, care a eîștigat. în mod 
strălucit, concursul internațio
nal de la Miinchen. în finală, 
Țiriac a adoptat o tactică ex
cepțională. reușind să se im
pună, după 3 ore, în „fața re
dutabilului jucător profesionist, 
iugoslavul Nikola Pilici".

In finala probei feminine, 
tinăra jucătoare australiancă 
Goolagong (18 ani), a învins-o 
pe Krantzke cu 6—2, 6—1. Pi
lici și Davidson au cîștigat 
proba de dublu, învingînd, în 
finală, cu 6—4. 5—7. 6—4. pe 
Hewitt. McMillan. I

>■

Cu atletii români

OASPEȚI

I înaintea
t Urmare din pag. I)jowm

30-107 startului

DE

PRIMII

Primii oaspeți ai celei de a 
29-a Balcaniade sînt atleții 
greci Georgios Babaniotis —

Balcaniadele

au fost impuse

de spectatori!
Octav Luchide a fost cu 

41 de ani în urmă unul din
tre fondatorii Jocurilor Bal
canice de atletism. El a sem
nat, din partea României, ac
tul de constituire a acestei 
competiții.

în pragul sărbătoririi a 
patru decenii de existență a 
Balcaniadei, ziariștii, nu nu
mai cei români, îl asaltează 
pe singurul în viață dintre 
cei care, atunci la Atena, au 
creat această reuniune inter
națională, cea mai veche din
tre competițiile sportive regi
onale din lume.

Din sacul de amintiri ale 
acestui venerabil sportiv, iată 
acum una plină de savoare :

— Știți voi că adevărații 
întemeietori ai Balcaniadelor 
au fost... spectatorii ? Ei bine, 
după ce în 1928 la Amster
dam, delegații țărilor balca
nice hotăriseră instituirea a- 
cestor Jocuri, grecii s-au o- 
ferit să organizeze, în 1929, 
o ediție, experimentală. In 
tribunele stadionului olimpic 
Panathinaikos au luat loc 
zeci de mii de spectatori en
tuziaști, argument puternic, 
pentru ca ideea să se mate
rializeze din 1930 în șirul , de 
29 de ediții ale J.B.A. Cu si
guranță că dacă la debut n-ar 
fi asistat atîția spectatori, 
Balcaniada ar fi rămas un 
simplu deziderat 1"

» » - -
• încep campionatele •,,Zestrea“ echipelor 
maghiare Coluna 
Nantes i®’ Schimbări

la
de

Lyon, Spiegler la 
nume in Austria

In majoritatea țărilor euro
pene, vacanța fotbaliștilor a 
luat sfîrșit. Acum, după pe
rioada pregătirilor, în centrul 
atenției stau meciurile.

■ campionat care au 
sau urmează să fie 
rate.

Duminică, a avut 
ma etapă în Ungaria și Po
lonia. In fruntea clasamen
tului maghiar se află Uj,pești 
Dozsa și Ferencvaros, cu 
cîte 10 puncte. Numărul mare

de 
început 
inaugu-

loc pri-

PRINTRE

CULOARE

puncte se explică prin

m : Darvaș, Munteanu, răsu- 
lâ, Zamfirescu ; 4 x 400 m : Ge
deon, Ungureanu, Puiu. Rățoi ; 
lungime : 
triplu : 
înălțime : 
nâ : E‘.' 
Gagea, ! 
Sălăgcan : 
Schneider 
tra ; decatlon : 
femei : 100 m : 
lescu ; 200 m : 
400 m : Silai, 
descu - 800 m :
1 500 m : Linca, 
mg : Bufanu, Mirza : 
Viscopoleanu, Vintilă 
me : Popescu, Bonei 
te : Sălăgcan, Manoliu 
Manoliu, Cataramă ; 
Stancu, Prodan ;
Monoranu, Filip,

Sărucan, Zaharia ; 
Corbu, Ciochină ; 

nits ; loan. Dosa ; prăji- 
Piștalu. Ligor ; greutate : 

Suha ; disc : Naghi, 
; ciocan : Costaclie.

suliță : Silaghi, Pe- 
Socol, Șepci ;

Goth, Ange- 
Goth. Filip ;

Filip sau Bă- 
Silai, Fița ; 
Andrei ; 100 

lungime: 
; inălți- 

greuta- 
disc : 

suliță •.
4 x 100 m : 

Angelescu.

Goth; 4x 400 m: Fița. Bă- 
descu, Filip, Silai ; pentatlon ’ 
Popescu. Vintilă sau Vitalios.

★
Pilcuri, pilcuri, atleții ș> 

atletele revin fie din pădurea 
Băneasa, unde au făcut aler
gări ușoare, fie de pe stadioa
nele Republicii, Progresul și 
Medicina unde au efectuat an
trenamentele 
gem de la ei 
clarații :

obișnuite. Cule • 
citeva scurte do-

FILIP: „SintMARIANA 
convinsă că voi încheia cursa 
de 400 metri în mai puțin de 
54 de secunde, dorind să rea
lizez astfel un nou record dr 
senioare 
împreună 
vem din 
corectăm 
de 4 x.400

pe această distanță 
cu celelalte fete a- 
nou posibilitatea să 
recordul la ștafeta 
m.“

VASILE DUMI- 
.Elevul meu Gheor-

PROF.
TRESCV:
ghe Zamfirescu se. simte foar 
te bine. Dovada cea mai bună 
este recentul său 10,3 s pe 100 
m, repetat la un interval de 
nici o oră. Dacă nu va fi vini 
sau ploaie, el va putea cobori 

o zecime."

campion balcanic en titre Ia 
ciocan și colegul său Frangis- 
kos Politîs. Ei au devans'at so
sirea delegației elene întrucît 
nu suportă călătoria cu avionul, 
preferind drumul cu tre
nul. lată-t in compania unuia 
din veteranii români ai Jocu
rilor Balcanice, Aurel Iancu- 
lescu.

TUDOR PUIU: „Particip 
pentru a patra oară la Jocu
rile Balcanice. Pînă acum n-am 
urcat însă - 
din treptele 
mianților. Aș 
la București. 
Barcelona și 
îmi dau încredere că voi pu
tea obține, pe elbitex-ul de la 
Republicii, 47,2 pe 400 m, 
performanță cu care, sint si 
gur- că pot ocupa cel puțin 
locul trei. Dintre atlețli noștri 
mi se par favoriți Corbii, Șer- 
ban loan, Perța, Piștalu și 
componența ștafetei de 4 x 400 
m.“

ANDREI ȘEPCI: „Locul 
întîi la decatlon cred că va fl 
ocupat 
Șepci, 
manța 
semna 
țării."

niciodată vreuna 
podiumului pre- 

vrea S-o fac aici. 
, Cele 47,5 s la 

47,7 s la Ziirich

de Curt Socol sau de... 
In orice caz, perfor- 
învlngătorului va in
și un nou record al

Congresul ordinar al 
Jocurilor Balcanice se va 
desfășura joi (deoarece 
o serie de delegați so
sesc in cursul zilei de 
astăzi), la ora 10 la se
diul C.N.E.F.S. Pe ordi
nea de zi, intre alte 
chestiuni, figurează ra
portul federației elene 
de. atletism asupra, pri
mului " ' _ 
pentru juniori ; 
datelor 
a Crosului 
(Bulgaria) și J-B. (Iugo
slavia) in 1971 ; stabili
rea localității și a date
lor celui de al doilea 
miting balcanic pentru 
juniori care va fi găz
duit de România. 
pății F.R.A. la 
Congres 
rea. Gheorghe 
teanu și Nicolae 
sescu.

-miting balcanic
■ ’; fixarea

de desfășurare 
Balcanic

Dele-
F.R.A. la acest 

sint Victor Fi-
Zimbreș- 

Mără-

nopții, 
ediției 

ziarului nostru, urma să 
sosească in Capitală de
legația atleților clin Tur
cia. Celelalte trei re
prezentative ale Bulga
riei, Greciei și Iugosla
viei vor veni astăzi în 
București.

• Cu ocazia festivită
ții de deschidere a Jocu
rilor Balcanice pe sta
dionul Republicii va a- 
vea loc, joi după-amia- 
ză, intilnirea interna
țională de fotbal dintre 
echipele Metalul Rucu- 
rești și „17 Nandori" Ti
rana.

• Televiziunea româ
nă va transmite în di
rect o parte din între
cerile celei de a XXIX-a 
ediții a Balcaniadei de 
atletism. Televiziunea 
bulgară și cea iugosla
vă vor prelua aceste 
transmisii.

• Incepind din 1972 
un reprezentant al Fe
derației de atletism din 
Turcia va îndeplini, 
pentru o perioadă de 4 
ani, funcția de secretar 
permanent al J.B.A. 
conform rotației stabili
te de Congresul balca
nic din 1960 de la Ate
na.

• In cursul 
după închiderea

Corespondentă pentru ziarul Sportul

INDIVIDUALITĂȚI REMARCABILE 
ÎN ECHIPA GRECIEI

& Papagheorgopoulos 10,2 la 100 m, Papanikolau 5,30 m
la prăjină și Georgis 50,9 la 400 m garduri

Și 
fiind 
50,9.

Principala selecție pentru -Jocurile 
Balcanice de atletism au constituit-o re
centele campionate naționale desfășurate 
pe stadionul, olimpic din Atena. Cu acest 
prilej ne-am putut convinge, alături de 
antrenori și specialiști, că atletismul elen 
posedă cîteva individualități de certă 
valoare, care, pot primi laurii campioni
lor balcanici Ta București.

Sprinterul Papagheorgopoulos a aler
gat „suta" în 10,2, stabilind un nou re
cord național.; hurdlerii Vasiliou 
Georgis au făcut progrese mari, 
cronometrați în 14,1 și, respectiv
Săritorul la înălțime Pa.padimitriou a ur
cat recordul Greciei la 2,15 m, cunoscu
tul prăjinist -Papanikolau este creditat în 
acest an cu o performanță de 5,30 m ; 
iar aruncătorul de ciocan Babaniotis cu 
un rezultat de 67,72 m. Din păcate însă, 
antrenorii noștri nu ■ au încă posibilita
tea de a alinia o : echipă omogenă (este 
vorba de cea masculină, pentru că la 
fete nivelul este, în continuare, foarte 
slab), cu sportivi de valori egale la ma
joritatea probelor. Acest lucru ne împie
dică să sperăm într-o victorie finală (în 
clasamentul general), ci doar să concu-

II sau III în com-

sportivii pe care va 
la Balcaniada de la 

Papagheorgopoulos 
200 m : Mikelidis 

400 m :

răm pentru locurile 
petiția masculină.

Iată în . linii mari 
conta echipa Greciei 
București : 100 ni ;
10,2, Nikolaidis 10,6 ; 
21,5, Gasparinatos 21,6 ; 400 m : Dimi-
triou 47$, Georgis 48,1 : 800 m : Pompi- 
lis l:51,-6, MWPidis. 1:52,3 ; 1500 m : Za- 
harapoulos 3:50,3 ; 5000 m : Mâdvidis
14:45,0, Kontossoroș 14:50,6; 100 m gar
duri : Vassiliou 14,1, Lazaridis 14,3 ; 
400 m garduri ; Georgis 50,9, Birbilis 
51,9 ; 3000 m obstacole : Nakopoulos
8:57,2, . Kontossoros 8:57,2; lungime; Po- 
lihronakis 7,50 m, Hristopoulos .7,20 m;

> m, Kous- 
Papanikolau 

triplusalt : 
Baraktiaris 16,06 m ;

Lemonis 17,96 m, Ioannidis 
disc ; Tsiaras 56,34 m, Kapitis 
suliță; Kontsuiianis. 70,88 m, 
69,80 m; ciocan; Babaniotis

înălțime; Papădimitriou 2,15 
soulas 2,13 m; prăjină : 
5,30 m, . Fertakis 4,85 m ;
Vlassis 16,09 m, 
greutate : 
16,06 m ;
56,02 m ;
Christăkis
67,72 m.

Atena, august 11
I. RAZVANIS

de 
faptul că toate echipele au 
venit cu o „zestre" de punc
te'- cucerită. în campionatul de 
tranziție, care a avut loc pri
măvara. , . ;

In Franța și Cehoslovacia, 
prima etapă este programată 
astăzi. Capul de afiș în etapa 
franceză îl constituie mediul 
dintre campioana țării. St. 
Etien-ne, și câștigătoarea Cu
pei, Nantes, la care va de- 

. buta, , probabil, internaționa
lul izraelian, Spiegler. O altă 
apariție în campionatul Fran
ței :. Coluna (Benfica) trans
ferat . >la. Lyon. în . Cehoslova
cia, în meci de debut, cam
pioana, Slovan Bratislava, 
primește replica formației 
din Ostrava. Pînă la sfîrși- 

' tul lunii, isânt programate 
5 etape !

Simbătă, încep - alte două 
campionate. în R.F.G., cam
pioana, Borussia Monchen- 
gladbach, întîlnește pe noua 

-promovată. Kickers Offen
bach iar în.. Austria, etapa 
de sîmbătă programează trei 
meciuri intervianeze ; W.S.K. 
— Vienna, Admira — Austria 
și Wacker—Rapid. în fine,

TELEX
ROGER. MAGNUSSON 
(Olympique Marseille)

alte două noutăți din Austria, 
în campionat. activează 18 
jucători străini. O serie de 
echipe și-au schimbat denu
mirea : Bregenz a devenit 
Olympia, Wattfens se numește 
Swarovski, Grazer A.K.-Mar- 
vin etc.

Tot luna aceasta înoep 
campionatele în R.D. Germa
nă, Anglia și Iugoslavia. In 
Italia șî S-pania, prima etapă 
este programată în .septem
brie. Motivul întârzierii ? . Căl
dura peninsulară.

Pe pista velodromului din 
Leicester au continuat cam
pionatele mondiale de ci
clism. Titlul de campion al 
lumii în proba de sem;fo.nd 
cu antrenament mecanic re
zervată amatorilor a revenit 
olandezului Cornelis Stăm, 
care a parcurs înțr-o oră 
65.871 km.

Au început întrecerile din 
cadrul probei de tandem. în 
eliminatorii, cele mai bune 
timpuri (200 m) le-au obți
nut cuplurile Barth— Miiller 
(R.F.G.) 10,58 și Morelon — 
Quentin (Franța) 10,60.

■

CE ARBITRI VOR CONDUCE MECIURILE
CUPEI INTERCONTINENTALE

Jocurile -Cupei 
nentale la fotbal, dintre Feîje- 
noord și Estudiantes vor fi 
coiidiLse de arbitri europeni și 
sud-americani. Astfel, meciul 
de ia Buenos Aires. (26 august), 
va fi condus de o brigadă din 
Europa, iar . returul (9 septem

intereonti- brie), de una din America de 
Sud. Lotul arbitrilor europeni

Ortiz «îe 
Sbardella 
(Anglia),

a fost desemnat: 
MendPbil (Spania),. 
(Italia). Sidney
Tschenscher (R.F.G.) și GI6ck- 
aer (R.D.G.). Sud-american:i 
nu și-au desemnat încă lotul.

A început tradiționala com
petiție cicliști Paris—Luxem
burg. Prima etapă a cursei : 
Paris — Saint Amand Les 
Faux, — a. măsurat 237 km 
și a revenit belgianului Mon- 
sere. cronometrat . în 5. h 
50:30,0. Italianul Adorni a 
sosit pe locul 80 ! Celebrul 
ciclist belgian Eddy Merckx 
nu participă la această edi
ție a cursei.

■

Doar 8 înotători sovietici 
haremurile pentru C. E. !

au îndeplinit

Au luat sfîrșit, campionatele 
de înot ale U.R.S.S. în care 
au fost stabilite citeva perfor
manțe remarcabile : Ilicev 53.4, 
Bure 53,5 Ia 100 m liber ; Sam
sonov 4:09,9, “
400 m liber ; __ _
Pankin 2:28,7 Ia 200 m bras 
Sarîghin 2:08,7 la 200 m delfin 
Kravcenko 2:14,2 
mixt ; 
mixt ;

Bure 4:11,1 la
Mihailov 2:28,0,

la 200 m
Dunaev 4:48,1 Ia 400 ni 
Tatiana Zololnicka 62,2

Milenina 5:21.1. Petrova 5:21,3 
la 400 m mixt.

Spre surprinderea generală, 
insă, federația de natație din 
Uniunea Sovietică a anunțat, la 
sfîrșitul întrecerilor din pisci
na de la Lujniki, că doar opt 
înotători au îndeplinit haremu
rile impuse pentru a participa 
la campionatele europene de 
la Barcelona. Aceștia sînt ; 
Ilicev, Bure, Kulikov. Samso- 
nov, Mihailov, Nemșilov, Tina 
Lekveișvili și Galina Stepano
va. Printre cei care nu au 
putut realiza aceaste haremuri 
de o deosebită dificultate (53.5 
la 100 m liber. 4:10.0 Ia 400 m 
liber, 17:00,0 Ia 1500 m liber), 
se află recordmanul mondial 
Nikolai Pankin (bras.), Vladi
mir Kravcenko, fost recordman 
european la 200 m mixt, Se
men Baliz-Geiman și alți frun
tași ai natației europene. Este 
probabil, insă, că forul de spe
cialitate din Uniunea Sovietică 
va reveni asupra primei sale 
decizii (termenul de înscriere 
este de 12 august), ințrucît 
printre cei ce nu au fost' încă 
selecționați se află. în mod 
cert, cițiva candidați Ia meda
liile ce se vor decerna Ia C.E.

La Font Romeu, 
cîștigat proba 
greutății cu 
de 19,39 m. 
s-a clasat ,pe 
proba de 400 m. cu. timpul de 
54,8. Elliot a terminat învin
gător în proba de săritură 
în înălțime : 2,10 ,m. Rose s-a 
clasat pe locul doi cu ace
lași .rezultat. Pani, în formă 
deosebită, a realiză! 8,20 m 
la săritura în lungime (Vîn- 
tn.il a fost însă favorabil).

Colnard a 
de aruncare a 
o performanță 
Colette Besson 
primul loe în

Selecționatele de hochei pe 
gheață ale Cehoslovaci"! 
și-au continuat pregătirile- th 
vederea noului sezon. La 
Jihlava s-au întilnit prima 
reprezentativăi a țării și .for
mația- „rezerv elor“. 
prinderea generală, 
le“ au câștigat lă 
11—2 (1—0, 5—1,

Spre sur-
, . r ezerve- 

scorul de 
5-1).

La Izmir 
meci de 
ționatele 
Oaspeții 
cu scorul 
2—2, 2—2).

s-au întîlnit intr-un 
polo pe apă selec- 
Turciei si Greciei, 
au obținut victoria 
de 8—4 (1—0, 3—0,

Turneul de box de la Halle

GALINA STEPANOVA
Ia 100 m liber ; Olga Kudaseva 
4:48,8 și 9:51,5 la 400 m și 
800 m liber ; Tina Lekveișvili 
69,0 la , 100 m spate ; Galina 
Stepanova 2:42,2, > Valentina 
Burkauskaite 2:44,9 la 200 m 
bras; Kabanova 2:28,9 la 200 m 
delfin: Lidia Milenina 2:31,1. 
Petrova 2:31,1 la 200 m mixt ;

La Halle s-a disputat 
mare turneu internațional, 
box, la care au participat 
sportivi din Anglia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.G. I, R.D.G. 
II. selecționata orașului Halle. 
Finlanda, Iugoslavia, R.A.U., Ro
mânia, Ungaria, U.R.S.S. (echi
pa olimpică). Iată rezultatele 
obținute de sportivii români : 
Drăgan b.p. Encev (Bulgaria), 
b.p. Gertenbach '(R.D.G. II). 
p.p.- la - Dpbovski (U.R.S.S.); 
Gruiescu b.p. Blum (R.D.G. I).

un 
de

p.p. la Li (U.R.S.S.) ; Mageri 
p. k.o. la Fambach (R.D.G. I); 
Antoniu p.p. Lifanov (URSS)— 
singura decizie 
îndelung de
Stumpf p.p. Wittenburg (Haile); 
Cimpeanu p.p. Schlegel (R.D.G. 
II), Dascălu b.ab.2 “ 
(Anglia), ' p. k.o. 1
(R.D.G. I). La turneu au luat 
parte 83 de boxeri. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut 
Drăgan (locul II) și Gruiescu 
(locul III).

dezaprobată 
spectatori ;

Palow
Anders

tlri-ultimele reztiltate-ultimele $ti
Cine va fi viitorul adversar al lui Joe Frazier ?

Organizatorii de • la „Madi
son , Square Garden” din NfeW 
York âu stabilit două meciuri 
semifinale pentru desemnarea 
viitorului, șalanger 1 ti titlul 
mondial al greilor, deținut de 
boxerul american de culoare 
Joe Frazier. Prima semifinală 
se va disputa la 23 octombrie 
și. va opune campionului olim-

,JNTE^ÂȚÎONALELE'' DE 
TENIS ALE R.F. A GERMANIEI

LA HAMBURG AU ÎNCEPUT 
CAMPIONATELE INTERNATIO
NALE DE TENIS ALE R. F. a 
GERMANIEI. IN PRIMUL TUR. 
ION TIRIAC L-A JNVlr 5 PE 
VEST-GERMANUL ELZER CU 
6—0, 6—3, 6—4. IT.FE NÂSTASE 
este calificat, fara joc, 
ÎN TURUL DOI.

pic de la Ciudad de Mexico. 
George Foreman, pe Jerry 
Quarry. învingătorul din acest 
meci se va întîlni cu câștigă
torul celei de-a doua semifina
le : ■ Floyd Patterson-Charlie 
Green (meci care se va dis
puta. la 15 septembrie). Boxe
rul, care. va. termina neînvins 
in' aceste „semifinale" 
întîlni pe joe Frazier.

YOSHIMI NISHIGAWA 5:11,1 
LA 400 M MIXT — CEA MAI 
BUNA PERFORMANȚA MON

DIALA A ANULUI

îl va

Intr-un concurs de înot des
fășurat la Winnipeg, înotătoarea 
japoneză Yoshimi. NÎshigâwa a 
parcurs distanța de 400 m mixt 
în 5:11,1 
tormanță

(record) — prima per- 
mondială a anului.

CAMPIONATELE
în cadrul campionatelor 

naționale de tenis ale U.R.S.S., 
care au început la Moscova, s-a 
înregistrat o mare surpriză m 
primele înțîlniri ale turneului de 
simplu femei Tinăra tenismană 
din Alma Ata, Maria Kroșina, a

DE TENIS ALE U. R. S. S.
inter- pe cunoscuta jucătoareînvins-o

americană Valerie Ziegenfuss cu 
S—3, 6—4. La simplu bărbați., ro-, 
mânui Sever Dron a fost elimi
nat de sovieticul Vaier! Pesceanco: 
3—6, 2—6, 2—6.


