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La Tirgoviște

ASTAZI DUPĂ AMIAZA, PE STADIONUL1 REPUBLICII, ÎNCEP
I .........................—..................  ■ ■■■■■■■■■——.............................................................. ■ .......................................... ........ . ..................  I I I I,

UN COMPLEX SPORTIV MODERN PRIMA IINAIA

Avem în față o machetă ce 
; comprimă pe cîteva sute de cen- 
‘ aimetri pătrați ‘ * ---
; prafețe de teren, 
. i diri miniaturale, 
lemn, carton și

1 de gazon, apă și 
■re bâze sportive
.vor exista aievea In Brăila.

Plasată intr-o sală a clubului 
(Uzinelor „Progresul», între liniș
tea reconfortantă a bibliotecii 
fi rumoarea repetițiilor, mai asi-

importante sii- 
iar printre clă- 
în mulajul de 

ghips, hectarele 
zgură — viitoa- 

— care miine

1944-1970

• Duminică, inaugura
rea oficială a terenului 
de fotbal. Complexul va 

avea pistă de atletism, o 
sală de sport de 4 000 
locuri, bazin olimpic, baze 
de volei, baschet, hand
bal, patinoar și un hotel 
sportiv.

In aceste zile de august fier
binte, in care întregul popor, 
animat de Istoricele hotArîri ale 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
muncește cu hărnicie pentru a 
cinsti marea sărbătoare a națiu
nii române, 23 August, SPORTI
VII PROGRESULUI BRAILEAN 
ÎNCHEIE PRIMA ETAPA DE 
FĂURIRE A MODERNULUI LOR 
complex, i ~ " ..........

DIX' ORELE DE MUMA PRES
TATE ACI APARȚINIXDU-LE.

EXPERIMENT
SPORTIV IA SATE

O BI’\A parte

In curind, noul stadion din Brăila tsa cunoaște anima
ția întrecerilor sportive

• Alergătorul turc Acsay vizează 
al treilea titlu balcanic

1
au

[due în aceste zile din preajma 
miarii sărbători, macheta se află 
pa ea acasă. Și asta, pentru că 
iface^- aici- numai un popas de 
[„aclimatizare» în mijlocul celor 
■ care urmează a-i. da viață. Dcs- 
cirîzind. deci, din fantezia crea
toare a arhitecților și proiectan
telor, ea urmează a fi transpusă 
Sn coordonate reale, la dimen
siunile corespunzătoare orașului 
de pe Dunăre. Și această trans- 

jpun'ețe a și început, în cartieritr 
(BrăiUței.
. LE VA CUPRINDE NOUL 
COMPLEX, construit, in princi- 

^Țpal, cu fondurile alocate de 
’către Consiliul General. al
U.G.S.R. ? UN STADION, avînd 
•un teren • dfe fotbal .gazonat, im- 
•brățișat de O PISTA DE ATLE- 
;TISM — ambele străjuite de 
’inelul de beton al tribunelor CU 
'O CAPACITATE DE 25 000 DE 
LOCURI ; O SALA DE SPORT 
CE VA PUTEA PRIMI 4 000 DE 
SPECTATORI ; UN GRUP DE 
TERENURI PENTRU VOLEI, 
BASCHET ȘI HANDBAL (evi
dent, cu tribunele respective) : 
UN PATINOAR NATURAL ; UN 
BAZIN OLIMPIC DE ÎNOT ;

UN
(în special
UN

teren

HOTEL

DE
DE ANTRENAMENT 
pentru fotbal) ȘI 
SPORTIV.

TERENUL DE FOTBAL ESTE 
GATA, iar gazonul pare însetat 
de,, meciuri ca de apă. STARTUL 
APROPIATEI EDIȚII A DIVI

ZIEI NAȚIONALE B VA COIN
CIDE CU INAUGURAREA NOU
LUI TEREN, ce-și aștepta, în zilele 
vizitei noastre Ia Brăila, omologa
rea. Tribuna principală fiind 
înălțată, 9 000 de suporteri (mai 
mult deeît capacitatea stadionu
lui 1 Mai, pe care divizionara 
Progresul își disputa pînă acum 
meciurile) vor putea urmări in 
condiții civilizate evoluția echi
pei favprite.. Este gata, de ase
menea, un vestiar „provizoriu», 
după cum ne-a precizat preșe
dintele clubului sportiv Progre
sul, Gheorghe. Tătiase, dar care, 
avînd un grad ridicat de con
fort, ne prefigurează întreaga 
clădire anexă a grupului sanitar 
și gospodăresc.

In 1971 v«rr fi terminate : tri
buna a doua a stadionului, pista 
de atletism și bazinul de înot, 
iar apoi, în 1972, sala de sport 
și hotelul urmează să încheie 
lucrările acestui modern com
plex al tinereții care, sîntem si
guri, va constitui mîndria spor
tivilor din vechiul oraș și port 
dunărean.

Cu cîtva timp în urmă, 
în mai multe județe ale 
țării, au fost inițiate, expe
rimental, unele competiții
— ținîndu-se seama de spe
cificul și tradițiile locale
— menite să popularizeze 
ramurile de sport care se 
bucură de cea mai mare 
adeziune în rîndurile 
neretului.

Prima finală a unui 
semenea experiment 
avea Ioc sîmbătă și 
minică, la Tirgoviște. 
cepind din luna aprilie, 
Comitetul județean Dîm
bovița al U.T.C., în cola
borare cu Consiliul jude
țean pentru educație fi
zică, Și sport, a inaugurat 
Campionatul județean să
tesc — ediția de vară 1970. 
Faza întîi a competiției 
s-a desfășurat în centrele 
Pucioasă, Voinești, Găești, 
Vișina, Răcari, Titu, Tîr- 
goviște și

Simbătă 
finalele la 
și fete) și 
minică se 
baliștii și echipele de vo
lei (băieți și fete) — în vZ 
detea desemnării echipe
lor și sportivilor campioni 
județeni sătești.

în perioada următoare 
vor avea loc și finalele 
concursurilor sportive să
tești din județele Argeș, 
Bacău, Ilfov și Suceava — 
unde se experimentează, 
de asemenea, noile forme 
competiționale.

Moreni.
vor avea loc 

atletism (băieți 
trîntă, iar 

vor întrece

Paul SLAVESCU

DE

® Iugoslavii 
pe drum de

venit la București 
și de fier

I PRINȚUL I
apa

ve-

Cițwa dintre

du- 
fot-

atleții romani se răcoresc cu un suc
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RUGBYȘTII
LA A. S. MAULEONAIS

EVOLUEAZĂ ASTĂZI
LA CONSTANTA

la 
de 
A.

Constanța, echipa 
rugby din prima 
Mauleonais, sus- 
meci din cadrul

Astăzi, 
franceză 
ligă, S. 
ține primul 
turneului ce îl întreprinde
în România. Adversară, for
mația de divizie A, Farul, 
întîlnirea este programată pe 
stadionul „1 Mai", începînd 
de la ora 17,30.

GHIȚA REIA „MECIUL"
CU RADUCANU Șl ADAM ACHE
...iar DINAMO BACĂU țintește revenirea în primul pluton 

lotul

Astăzi după amiază, pe 
Stadionul Republicii din 
Capitală, atleți și atlete 
din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Turcia și Româ
nia vor fi prez.enți la festi
vitatea de deschidere a 
celei' de a XXIX-a ediții 
a Jocurilor Balcanice de 
Atletism. Stadionul din 
Dealul Spirii a mai pri
mit de trei ori pînă acum 
pe solii atletismului din 
Balcani •— prima oară a- 
cutn 33 de ani — dar as
tăzi competiția pe. care o 
găzduiește, are și încărcă
tura emoțională a unei 
festivități : se împlinesc 
4 decenii de la inițierea 
acestei mari și frumoase 
întreceri, care a inaugu
rat un întreg șir de dis
pute în numeroase disci
pline sportive.

Stadionul este pregătit 
să-și primească . oaspeții. 
Centura de elbitex, câre-J. 
încinge, este tatuată de li
niile albe care marchează 
culoarele, zona de sosire,' 
spațiile de schimb.. Sectoa
rele de aruncări și sări
turi, aparatajul pentru în
registrarea sosirilor, piște-

le de încălzire — totul, 
pînă' la ultimul amănunt, 
așteaptă doar sosirea oas
peților. Mul ți. dintre par
ticipant, s-ițu. și familiari
zat cu atmosfera intimă a

PROGRAMUL
ZILEI

în

SPORTURILOR!!
i

ORA
cursa 
amical de fotbal dintre 
formațiile bucureștene Me
talul ți Progresul (tineret).
ORA 18,50: Festivitatea de 
deschidere ;
ORA
cursa

17,00 : Plecarea 
de maraton ; meciul 

de
> bucureștene Me- 
Progresul (tineret).

19,20 : Sosirea din 
de maraton.

stadionului ‘în orele de an
trenament. Sportivii turci,, 
sosiți marți la miezul nop
ții in Capitală, au luat 
miercuii un prim contact 
cu crâșpl, cu. bazele sale 
sportive. Cei mai grăbiți 
să ajungă Ia locul de an
trenament
maratoniștii,

erau, 
adică

firește, 
cei ce

vor intra chiar astăzi în 
focul disputei.

Pe cunoscutul alergător 
turc Ismail Acsay ne-am 
permis, însă, să-1 reținem 
pentru, cîteva minute. Mai 
întii pentru o fotografie, 
în compania colegului său 
Husein Actaș, și apoi 

‘pentru o ' scurtă discuție.
— Ca întotdeauna,. în 

discuțiile. cu ziariștii, nici 
de această dată nu veți 
scăpa «de solicitarea unui 
pronostic. Deci : cine va 
cîștiga — după părerea 
dv.-— proba dc maraton ?

— Sper să fiu eu — pen
tru a treia oară — cel ce 
cucerește titlul balcanic în 
această cea mai lungă din
tre probele de alergări. 
Mai mult, ii prevăd com
patriotului meu Actaș me
dalia de argint.

— Credeți că și alți at
leți din țara dv vor putea 
cbține,’ aici la București, 
titluri balcanice ?

— Din păcate, nu...

Romeo VILARA 
Hristachc NAUM

(Continuare in pag ala)
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® Nume
ÎN POIANA BRAȘOV, la 

vreo 2 km de „cartierul 
general" al jucătorilor de 
la Steagul roșu Brașov, am 
găsit, in această perioadă 
de pregătiri, altă divizio
nară Ă: DINAMO BACĂU.
... La cabana Ste jeriș, li

niște deplină. 2-3 ore de odih
nă, cțupă un antrenament. în 
urma căruia tricourile erau 
leoarcă de transpirație, se 
impunea, desigur. La ora ace
ea, în sala de la intrare, doar 
antrenorul Valeriu Neagu lu
cra. Stătea aplecat asupra u- 
nor Caiete, pe care însemna 
ceva, După cum avea să ne 
spună, își punea la punct do
cumentele de planificare. în 
dreptul rubricii ,,10 august", 
Ora 10 — antrenament de 
80-90 .minute, pregătire fizică, 
forță, rezistență și viteză", cu 
un creion roșu, trecuse un 
DA mare. Antrenorul se pre
gătea pentru ședința de după- 
timiază. Din nou 90—100 de 
minute în- care se urmărea 
ex'prsarea unor scheme tehni-

i

băcăuan

Moment de răț/az. Vătafu, S. Avram, Nedelcu și Velicu se gîn- 
desc, acum, probabil, la viitoarele confruntări

Foto : V. BAGEAC

OLOMOUC (Cehoslovacia)
LA BASCHET

de 
in-

In continuarea șirului 
competiții basehetbalistice 
tpinaționale ale lunii august, 
duminică, la ora 9,30 pe tere
nul Floreasca (în caz de timp 
nefavorabil in sală), se va 
desfășura meciul dintre echipa 
bucureșteană Steaua .și for

mația Dukla Olomotic (Ceho
slovacia).

co-tactice, antrenament de in
tensitate • maximă.

— Nu e prea mult ?. l-am 
întrebat pe Valeriu Neagu.

— De loc. Avem condiții op
time, cazare și masă dintre 
cele mai bune. Apoi, după 
orele de ■ somn jucătorii 
pot fi în plenitudinea forțe
lor pentru ziua următoare.

— Pentru că sîntem la 
capitolul pregătiri, spuneți- 
rie ce lot aveți la dispo- 

. zițțe ?
— GUIȚA, FUGACIU, BOG

DAN, KISS, NEDELCU, VE- 
nc'u. COMĂNESCU, VOL- 
MER, VĂTAFU, DUȚAN, 
HRIȚCU, PANĂ, E. DEM-

BROVSCHI, BĂBUȚĂ, SA-
NAUCEANU, MIOC, RUGIU-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3 a)

JUNIORII ROMÂNI PLEACĂ AZI
LA WIESBADEN, LA C. E. DE TIR
Azi pleacă Ia Wiesbaden (R.F. a Germaniei) lotul Ce 

tir, care va participa Ia campionatele europene ce vor - 
Zilele de 16 ți 17 august. Vor face deplasarea următorii 
Safta, N. Coliban, Marina Vaslliu, I. Codreanu (pușcă), I. 
Stan, Matei Anișotra, Gh. Neacșu (pistol). Totodată, 
R.F.G. prof. Samuel narani, președintele Confederației

juniori la 
in

St.
31. 
in 
de 

eu-

avea loc 
sportivi-: 
Corneliu, 
va pleca 

_____ _ ____ _______  x . europene 
tir*.jVtfre va conduce Adunarea Generală a prezidului Coniedcrației 
royene de tir.

LA ORA
A 29-a EDIȚIE

In programul reuniunilor 
internaționale de. atletism fi
gurează astăzi cîteva zeci de 
probe, masculine și feminine, 
una mai spectaculoasă ca 
cealaltă, dar dintre toate ma
ratonul a fost și va rătnîhe 
o probă a probelor, un mo
ment de virf al fiecărei com
petiții. Și aceasta pentru că 
maratonul măsoară peste 42 
de kilometri, pentru că pre
tinde o pregătire minuțioasă 
și o perseverență care exclu
de orice concesie, pentru că
— prin acestea și prin lun
gime — el nu stă la înde- 
mîna oricărui atlet, pentru că
— in sfîrșit — maratonul are 
serioase rădăcini împlîntate 
în istorie.

Maratonul s-a născut în 
Grecia, în amintirea ace
lei legendare curse a vi- 
teazului Filipide, și a fi
gurat pe programul de 
concurs la prima Olimpia
dă modernă, ca și la pri
ma Balcaniadă, traseul 
urmărind — în linii mari 
— drumul parcurs, cu

e obicei, cînd spunem Bal
caniadă, ne gîndim la a- 

tletism I Deși astăzi foar
te multe ramuri de sport 
își dispută întrecerile sub 
emblema J.B. Ne gîndim 

la,..atletism, nu numai fiindcă această 
disciplină a fost prima care i-a reunit 
per tinerii din Balcani sub cerul ace
luiași stadion și în .jurul acelorași i- 
dealuri, ci — mai ales — fiindcă atle, 
tistnul, prin puritatea sa, prin olimpis- 
mul său, prin mesajul pe care-l _ difu
zează, a fost, este și va fi un print al 
sportului, cavalerul lui fără pată și 
prijiană. A iubi sportul, înseamnă a 
iubi atletismul în primul rînd !

Jiecare edifie a acestei întreceri tra
diționale este evocatoare, are darul 
de» a tulbura și de a arunca alte bra
țe ’de vreascuri în căminele calde ale 
suflelelor noastre.

Balcaniada atletică s-a născut acum 
4Ș, de ani, avînd același leagăn ca și 
Jocurile Olimpice : Grecia. Și nu nu
mai .același prislop, dar și năzuințe 
asemănătoare : apropierea tineretului 
lumii, sub semnul cunoașterii, al sti
mei și prieteniei, pledînd pentru toate 
apfestea în cuvinte atît de aparte, dar 
atît a'e grăitoare ale vocabularului 
sportiv.

De patru decenii, competiția răspun- 
de, integral profesiunii sale de cre
dință, enunțată în 1930 între lespezi
le de marmură albă ale unui stadion 
atenian. Iar faptul că de atunci fami
lia i s-a mărit, năseîndu-i-se surori și 
frați care-i urmează cu credință pilda, 
dovedește noblețea și virtuțile ideii.

Balcaniada atletică a creat, de-a 
lungul celor 28 de ediții care .se în- 
șiruiesc pe statistica ei, campioni și 
mituri, a înălțat socluri și legende, a 
fost cîntată și preamărită. Balcaniada 
atletică ar fi meritat poate chiar mai 
mult I

Bucureștiul se reîntîlnește, astăzi, 
pentru a patra oară, cu Balcaniada 
(prima dată* în 1937, ultima în 1964). 
Se reîntîlnește într-un moment cînd 
spectccolul sportiv, în general, și atle
tismul în special, se află sub auspicii 
mai vitrege. Viața modernă, cu toate 
avantajele și avatarurile ei, cu tre
pidația dar și cu confortul pe care-l 
oferă, cu multitudinea ei de tentații, a 
golit tribunele. Ochii calzi ai specta
torului sînt pe punctul de a fi înlo- 
cuiți tot mai mult cu ochiul rece al 
camerei de luat vederi. Sportul se 
află sub amenințarea de a-și pierde 
aliatul cel mai prețios : ENTUZIASMUL.

îndrăznim să sperăm că, de data a- 
ceasfa, bucureșlenii vor infirma o rea
litate care tinde să devină regulă. Și, 
întinerind, vor transforma tribunele sta
dionului în marea vie care fremăta 
acum 10—15 oni. Ei vor elogia astfel 
Balcaniada, Atletismul, Sportul.

Valeriu CHIOSE

17, MARATONIȘTII INAUGUREAZĂ
A JOCURILOR BALCANICE
secole în urmă, de solda
tul atenian. Și o aminti
re plăcută, PRIMUL CAM
PION BALCANIC LA
MARATON A FOST A- 

LERGATORUL roma 
NICOLAE ILIE

Pentru ■ a cinsti strădaniile 
alergătorilor de mara'.-.jn, 
Congresul Balcanic a hotăril, 
în urmă cu trei ani. ca a- 
cestei curse să i se rezerve 
o zi in exclusivitate.

motivul pentru

Maratoniștii turci Acsay și Actaș, favoriții cursei de astăzi

I
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DE ATLETISM
care cursa inaugurală a celei 
de a 29-a Balcaniade se 
desfășoară, astăzi, solo. Tra
seul ales poate fi considerat 
clasic, pentru noi, deoarece 
pe el s-au, desfășurat, de re
gulă, majoritatea curselor 
organizate

După ce 
lua startul 
publicii, ei 
da Izvor,- vor ajunge la Piața 
Unirii, apoi la Piața Roma
nă, pe șoseaua Kisseleff pînă 
la Piața Scînteii, mai departe, 
pe la aeroportul Băneasaj, pe 
șoseaua spre Ploieștii, întoar
cerea efectuindu-se la krrt: 21.

La înapoiere, alergătorii 
parcurg același traseu pînă 
la Piața Victoriei. Apaj pe 
calea Victoriei, pe la C.C.A., 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej și din 
nou pe stadion.

Dintre concurenții înscriși 
la maraton se detașeaza prin 
valoare cei doi alegători 
turci, considerați ca princi
pali favoriți. Dar, de-a lun
gul unui traseu atît de lung, 
se pot întîmpla multe' lucrur 
neprevăzute

în Capitala. 
competitorii vor 

pe Stadionul Re- 
vor ieși pe stra-

3'.

ÎNCEPÎND DE AZI, ÎN CAPITALA BANATULUI, PRELUDIU LA MONDIALELE DE VOLEI

R. 0. G„ UNGARIA, POLONIA, R. F. G„ BELGIA Șl1 ITALIA
LA STARTUL TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE LA

Marea sală Olimpia din Timi
șoara își deschide astăzi porțile 
pentru un eveniment voleibalis
te important : turneul interna
țional masculin. Așadar, după o 
săptămînă de competiție femini
nă pe litoral, competiție urmă
rită cu interes de un numeros 
public și încheiată cu o prestigi
oasă victorie românească, voleiul 
își mută centrul de greutate pe 
malurile Begăi, unde băieții noș
tri vor încerca să se reabiliteze 
în fața suporterilor. Acum, cind 
mondialele bat la ușă, turneul de 

Timișoara vine să confirme 
sau să infirme speranțele pe care

mulți dintre noi ni le punem In 
echipa reprezentativă.

La turneu, — care suscită un 
mare interes la Timișoara — par
ticipă cite va formații puternice. 
Este vorba de REPREZENTATIVA 
R.D.G. (care s-a instalat anul 
trecut în fruntea ierarhiei, cîșli- 
gînd cele două mari competiții 
ale anului : Turneul continentelor 
și Cupa mondială), DE CEA A 
UNGARIEI (formație pe care ul
timele rezultate o recomandă 
drept foarte puternică), și de cea 
A POLONIEI — într-o formă sur
prinzător de bună ce i-a permis

victorii asupra unor echipe va
loroase : Ungaria, Cehoslovacia» 
U.R.S.S. Alături de acestea, 
băieții noștri vor întâlni un 
adversar dificil în „SQCA- 
pRA AZZURRA» care a progre
sat mult în ultima vreme, obți- 
nind anul trecut victorii asupra 
Ungariei și Iugoslaviei.

In afară de echipele enumerate, 
vor ma’i fi' prezente la Timișoa
ra REPREZENTATIVELE BEL
GIEI (antrenor Ilorațiu Nicolau) 
și R.F.G., precum și SELECȚIO
NATA STLDENTEASCA a RO
MÂNIEI CARE SE PREGĂTEȘTE

PENTRU UNIVERSIADA DE LA 
TORINO

Toate echipele participante au 
sosit la locul întrecerilor. De a- 
semenea, au sosit și cei doi arbitri- 
neutri : V. KRSTEV și I. PAN- 
TELIEV din Bulgaria. Acestora li 
se adaugă patru arbilri români : 
M. ALEUȚ, V. MORARU, V. AR- 
HIRE, I. BORGHIDA și, proba
bil, alții care însoțesc loturile. 
Miercuri echipele au avut acces 
la sala Olimpia pentru antrena
mente de acomodare.

S-a stabilit ca tiuncul să se

TIMISOARA
7

desfășoare în două serii : Româ
nia, Uugaria, Italia, R.F.G., (I) si 
R.D.G., Polonia, Belgia și Selec
ționata studențească română (II), 
după care vor avfea loc ♦urnecle 
finale pentru locurile 1—4 și 5—8. 
Programul primei zile începe la 
ora 11 cu partida R.D.G.
gia, continuînd de la

— Bel- 
ora 18 

cu meciurile Selecționata studen
țească — Polonia, R.F.G. — Un
garia și România — Italia.

P. ARCAN
— coresp. principal

.. T- —Al.-----------
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RELANSAREA INSIGNEI DE POLISPORTIV?
Ne reamintim, în urmă cu 

cîțiva ani, din lăudabile 
încercări de aflare a u- 

nor înnoitoare și eficiente mij
loace de atragere și inițiere 
a cetățenilor de diferite vîrste 
în practicarea exercițiilor fi
zice și sportului, s-a ivit ideea 
organizării concursului pentru 
cucerirea Insignei de polispor
tiv.

începutul a fost mai mult 
decît încurajator, reflectînd 
înainte de toate interesai ti
neretului, dar și al generației 
mai vîrstnice, pentru tot ceea 
ce înseamnă mișcare în aer li
ber, exercițiu fizic, întrecere 
sportivă. Organele sportive — 
locale și centrale — au con
semnat, de altfel, la timpuj 
cuvenit, în diferite evidențe și 
statistici, participări record la 
aceste concursuri. în unele ju
dețe, cluburi sau asociații a 
început chiar să se contureze 
o frumoasă tradiție. Apoi, ca 
și în alte cazuri care mai de- toate acestea au subliniat ne-

mult au limitat progresul fi
resc și posibil al activităților 
sportive, de masă îndeosebi, 
entuziasmul unor activiști a 
început să scadă și de-aici 
pînă la abandonul concursu
rilor n-a mal fost decît un pas.

Erau, oare, justificate argu
mentele celor care etichetau 
atttnci cctilcursurile pentru cu
cerirea Insignei de polisportiv 
drept o formă perimată, cu 
eficiență redusă — In schimb, 
cu complicate (!?) necesități 
organizatorice și de instruire 
—> de atragere a oamenilor 
muncii în practicarea sportu
lui ?

Șe cerea, desigur, o concluzie 
obiectivă, întemeiată pe exac
ta cunoaștere a stărilor de lu
cruri din diferite zone alt țării.

A fost, de aceea, salutară 
continuarea discuțiilor — pînă 
la nivelul asociațiilor sportive, 
precum și analizele și experi
mentele întreprinse în mâi 
multe județe. Se pare că

cesitatea îmbunătățirii conți
nutului și formei de organi
zare și desfășurare a con
cursului pentru cucerirea In
signei de polisportiv.

Și iată că, într-o etapă mult 
mai avansată a acestui stadiu, 
Comisia centrală pentru acti
vitățile de educație fizică și 
ale sportului de masă și-a pro
gramat — mîine — o amplă 
dezbatere pe marginea aces
tei teme de evidentă actuali
tate în problematica sportu
lui de masă. Sîntem informați 
că vor participa toți cei 35 
de membri ai Comisiei, că în 
cazul unor justificate absențe 
— sperăm, totuși, cit mai pu
ține — sînt așteptate, formu
late în scris, observațiile și 
propunerile fiecărui invitat.

Este, într-adevăr, nevoie de 
exprimarea cit mai multor 
puncte de vedere, de un larg 
schimb de opinii, care nu 
poate fi limitat numai la in
tervențiile cîtorva vorbitori. 
Altfel. Comisia s-ar vedea lip-

sită de cunoașterea unor expe
riențe. de posibilitatea elabo
rării unor concluzii de natură 
să răspundă integral întrebă
rilor sub semnul cărora încep 
dezbaterile de mîine.

Rămine să vedem dacă dis
cutarea propunerilor existente 
Ia ora actuală — cărora Ii se 
adaugă cele formulate de toate 
organele și organizațiile cu 
atribuții, prin Lege, în dome
niul sportului, ca și cele ale 
organelor județene — va a- 
nunța o relansare a acestor 
concursuri.

în orice caz, 
profundă dezbatere în 
competența și 
să se întîlnească, 
ziilor de mîine 
valoarea care să 
ciclarea de fond 
care trebuie 
viitor concursurile pentru cu
cerirea Insignei de polispor
tiv.

De azi. la ștrandul Tineretului
Campionatele 

naționale 
ale săritorilor 

seniori

FEMINITĂȚI

Campionii sînt CEI MAI
însemnări pe marginea „europenelor" de tenis

laîncheiate acum trei iile
Sofia, campionatele europene 
de tenis amator rămin in ac
tualitate prin problematica inte
resantă ce o pun in fața spe
cialistului, ca și a oricărui iu
bitor al sportului cu racheta. 
Probleme ce țin de însăși 
structura tenisului și care ră
min in continuare controver
sate, deși s-au făcut însemnate 

. eforturi pentru a le elucida.
In rindurile ce urmează, vom 
enumera doar pe citevă dintre 
ele.

★
Intr-o primă concluzie, după 

Întrecerile celei de a H-a e- 
diții, sint de amintit distanțele 
mari de puiîcte ce separă prin
cipalele țări participante, in 
clasamentul pe echipe. In 
frunte se situează temsmanii 
U.R.S.S. cu un total de 58 
puncte, pe locul doi — Unga
ria 27 p, iar a treia este Ro
mânia cu numai 6 p. Urmează 
Bulgaria 3 p, Cehoslovacia și 
Polonia 2 p. Celelalte cinci 
țări, care și-au trimis jucăto
rii la Sofia, n-au cules nici 
un punct.

Faprul este ușor de explicat, 
ȘTIIND CA SOVIETICII* ȘI 
MAGHIARII AU PREZENTAT 
PRIMELE LOR GARNITURI 
(echipe de „Cupa Davis”); IN 
TIMP CE LOTUL TENISMA- 
NILOR ROMANI, DE PILDA, 
CUPRINDEA PE JUCĂTORII 
COTAȚI CU nr. 3, 4 și 6 ÎN 
CLASAMENTUL FEDERAȚIEI 
DE SPECIALITATE. în ase
menea condiții, nu a fost* o 
surpriză că un as al rachetei 
ca Aleksandr Metreveli șă 
„trusteze” titlurile de campion, 
ureînd de trei ori pe prima 
treaptă a podiumului, iar Ols» 
Morozova sâ obțină două titluri. 
După cum două din cele cinci 
finale se disputau numai intre 
Echipieri sovieticL.

★
un an în urmă, au 
pe picioare aceste 
europene, s-a pre
ia ele să ia parte 

tenismanli

glementare făcută 
de federația in
ternațională de 
tenis» (F.I.L.T.) 
împarte pe tenis- 
mani.. în trei ca
tegorii : profesio
niști,h jucători și 
amatori. Dacă 
pentrii prima ca
tegorie definiția 
este j limpede, ea 
privind pe acei 
sportivi angajați 
sub contract în 
turnee organizate 
de ănumiți pro
motori, pentru» ce
lelalte două clase 
de tdnismani deo
sebirile rămin in
suficient preciza
te. Jucător (plag 
yer) s este acela 
care participă la 
turnee „open” pu
țind "să încaseze 
premiile în bani 
oferite de organi
zatori. în schimb, 
alți participanți la 
circu^ele „open”, care nu 
sesc jcești bani ci îi varsă fe
derațiilor lot naționale, 
rămipe cu statut de

Reglementarea se 
de Ia țâră la țară și 
nu lipsesc.

■Oricum, pentru

ir
reconfortantă.
ȚINUTA PE

Clasat pe locul 3 (medalie de bronz) in 
proba de simplu, Petre Mărmureanu a 
fost 
mul

singurul tenisman .român pe podiu- 
de premiere al campionatelor euro

pene

folo-

- . pot 
amator.
face deci 
confuziile

■Oricum, pentru iubitorul 
de tenis rămine de necon
ceput ca intr-un campionat 
al Europei să lipsească 
ntime ca acelea ale lui 
■Ian Kodes, Zeliko Franu- 
lovici sau Ilie Năstase,- poa
te cei mal reprezentativi 
tenismani de pe continent. 
Să sperăm că viitoarea edi
ție, de la Luxemburg, nu

sante reuniuni ale forului eu-

va fi văduvită de aseme-
nea celebrități, care ăsigu-
ră prestigiul unui turneu
de tenis.

*
Sofia. n-a. fost numai gazdă

de Întreceri, ci și de intere-

Cind, cu 
fost puse 
campionate 
conizat ca 
numai tenismanli amatori. ropean de tenis. Fără a ăvarr-
După cum se știe, ultima re- sa prea mult în discuția enun-

0 COMPETIȚIE DE OINĂ REUȘITĂ

„CUPA C. S. M. B.“

țață mai sus, ședința Comite
tului european de pe lingă 
F.I.L.T., în prezența președin
telui B. A. Barnett (Australia),

așteptăm o 
care 

răspunderea 
dind conclu- 
substanța ș< 
permită elu- 
a Jocului pe 

să-I ocupe în

buni 
la 

din 
țară își dispută, 
de azi pînă sîm- 
bătă, titlurile de 
campioni națio- 

Un eveniment însemnat, 
așteptat cu justificat interes 
de practicanții acestei specta
culoase ramuri a natației, dor
nici să-și dispute intiietatea 
in cea mai importantă com
petiție internă. Pe lingă sco
pul propriu-zis al întrecerii, 
ciștigarea titlurilor, concursul 

a

Cei mal 
săritori de 
trambulină 
țară își

constituie ultima verificare

Dan GĂRLEȘTEANU

de la Sofia

Foto :
NEDELCU
T. MACARSCHÎ

s-a dovedit deosebit de inte
resantă. Și considerăm regre
tabil faptul că la asemenea 
lucrări nu și-a trimis un re
prezentant și federația de spe
cialitate din (ara noastră.

Lipsa de grijă s-a vădit și 
în alcătuirea lotului nostru de 
sportivi. Au fost înscriși 3 bă
ieți, putindu-se forma astfel 
un singur dublu reprezentativ, 
deși regulamentul 
prezeniarea a două cupluri. 
Am avut o singură fată 
concurs, deci România 
putut fi reprezentată în proba 
de dublu feminin.

Ca să nu mai vorbim de fap
tul că jucătorii noștri 
avut nici 
trenor.

permitea
în 

n-a

conducător, nici
n-au 

an-

EX-
TE-CELENTA

REN A TUTUROR PARTICI- 
PANȚILOR ROMANI. Pentru 
Petre Mărmureanu, în special, 
publicul sofiot a acordat un 
vădit supliment de aplauze, 
tocmai pe acest temei. Ceea 
ce pentru tenisul românesc 
este o prețioasă reconsiderare.

Radu VOIA

celor care 
săptămina 
natele balcanice de la Alena.

La aceste campionate vor 
fi prezenți reprezentanți 
ai Bucureștiului, Sibiului, Ora- 
dei și Clujului, printre care 
C. Nedelcu, Eeaterina Dumi- 
triu, I. Ganea, D. Popoaie, G. 
Fabich, Sorana Prelpiceanu ș.a.

Programul este următorul : 
joi de Ia ora 10 și de la ora 
17 : trambulina 1 m seniori și 
senioare ; vineri de la ora 10 
și de Ia ora 17 : platformă se
nioare și trambulină seniori ; 
simbătă de la ora 10 și de la 
ora 16 : trambulină senioare 
și platformă seniori.

ne vor reprezenta, 
viitoare, la campio-

Săptămina trecută a 
aparținut femeilor. Fără 
a fi mari spectacole te

legenice — voleiul și atletis
mul ne-au oferit cîteva scene 
morale excelente. Am văzut 
cum o întreagă echipă (cea 
americană) tremură pentru 
victorie într-un amical. N-am 
Văzut de mult o asemenea 
dorință de victorie, într-un 
meci de atletism — și a- 
mical, pe deasupra '. 
un 1 500 disputat la 
mare vitejie, din cap 
în cap, pentru 8 
puncte esențiale ; o 
bucurie nestăpinită 
pentru dubleul la su
liță, care a întors 
meciul pe. dos. Se 
bucurau și se săru
tau de parcă și-ar fi 
anunțat una 
logodna sau măriti
șul. Dacă nit mai 
mult... In orice caz, 
cam așa se disputa 
uh amical, deși nici echipa 
noastră nu a fost lipsită de 
ambiție. Dar pe lingă ambi
ție „îți mai trebuie și scule”, 
cum zicea odată Arghezi de
spre cinematografia noastră, 
ml se pare. La Constanța, 
dacă nu mă înșeală avantajul 
jocului acasă și dacă n-o fi 
unul din acele capricii sedu
cătoare cu care ne-a obișnuit 
femeia, am impresia că am 
văzut una din cele mai bune 
echipe naționale din cîte mi-a 
fost dat să văd în voleiul 
nostru. Setul al treilea cu 
cehoslovacele, întors de la 
fi—14 la 15—14 (ca și primul, 
chiar pierdut la 14—16 după 
un sprint pînă la 14—9), jo
cul sigur de sine cu R.D.G., 
mi s-au părut de o calitate 
superioară. Sint cîteva perso
nalități care nu se mai joacă, 
ci știu ce-i aia volei: Rebac, 
Itu, Popa, Popescu — cît o 
să țină seriozitatea și patima 
în joc ? întrebarea eternă 
nu numai tn voleiul feminin, 
dar în tot ce întreprinde fe
meia, după cum am învățat... 
Pentru a nu apare misogin 
și neobiectiv, mă voi întreba 
cu teamă către bărbații res
ponsabili : și cît va mai dura 
euforia noastră telesportivă ?

alteia

Am ajuns la evenimente 
amețitoare : un meqi de volei 
se prelungește pestei ora pre
văzută, pentru că e 14—2 
pentru noi și să nu scăpăm 
clipa finală I tn programul 
teleradio, ni se dă de joi 
sumarul telesportului de du
minică, sumar bogat, cu tru
fandale Urtain și Ickx, de 
mai mare dragul. Ce va fi 
la toamnă ? Ce va fi la iar

nă ? Abundența asta 
telesportivă nu se va 
dovedi doar visul u- 
nei nopți de vară ? 
La iarnă nu vom a- 
junge oare să ju
căm greierele și fur
nica, ni se vot da 
10 minute de tele- 
sport și ni se va răs
punde că toată vara 
ați dansat...? Nu fad 
procese de intenție, 
știu eu ce știu, la 
nevoie aduc progra
mele anilor trecuți și

răstrecuți. Nu Țopescu mă 
va contrazice.

Și pentru că sîntem la 
capitolul bărbați, să mai 
precizez că Eugen Barbu nu 
m-a mîhnit cu nimic impu- 
tîndu-mi voalat că „îl iubesc 
pe cît îi iubesc dușmanii”... 
Nu m-a mîhnit pentru că. 
pentru mine, problema acea
sta nu există. JudeCați-mă 
cum vreți, mie nu-mi intră 
în cap că în lumea literelor 
și chiar a sportului nostru, 
pot exista relații de la duș
man la dușman. Cum și de 
ce să-l dușmăriescă Fănuș pe 
Barbu — și invers ? Nu cer 
pogorîrea 
nești între noi 
dracu să cred în 
se 
rința 
țim 
mani" 
cotită, ușurința e prea fa
cilă, totul e excesiv și tot ce 
e excesiv nu e interesant — 
vorba lui Talleyrand... In 
schimb, observația lui Eugen 
Barbu precum că și ei la 
Guadalajara au văzut marele 
decalaj dintre jocul pe teren 
și cel televizat, e într-adevăr 
tulburătoare.

unei mile crești-
— dar cum 
ura cu care 

în
ne împăr

ți ‘ 
prea

cer capete, 
cu care 

în „amici" 
? Ura e

ușu-

,duș- 
clo-

BELPHEGOR

De mîine, pe Snagov

FINALA PE ȚARĂ A CAIACIȘTILOR 
Șl CANOIȘTILOR JUNIORI

I sportul

La ce cote-si ciim-se II

BASCHETUL romanesc ?.

CAUZE ȘI EFECTE
Mă 
rut 
nu 
din 
rii, 
elemente dotate, atașate bas
chetului. Consider că este o 
mare eroare începerea activită
ții cu un număr de 12—15 co
pii intre 8—10 ani pe princi
piul „echipă”, așa cum se 
practică în multe locuri, deoa
rece nimeni nu poate garanta 
reușita tuturor celor care au 
început activitatea. Argumente 
împotriva acestei concepții 
sint numeroase și cunoscute 
de profesori — rămîne doar ca 
propriile noastre cunoștințe și 
convingeri să fie puse in prac
tică, să renunțăm la o activi
tate desfășurată „eu cine do
rește" și în limita unor locuri 
fixe și SA ATRAGEM IN 
„FURNALUL" BASCHETULUI 
DE PERFORMANȚA PE CEI 
CARE AU CHEMARE. PE 
CEI CARE AU DOVEDIT PE 
PARCURSUL ANILOR DE 
SELECȚIE CALITĂȚI DEO
SEBITE, SERIOZITATE 
PUTERE DE MUNCA

refer la faptul că au apă- 
echipe de mini-baschct Și 
grupe numeroase de copii 
care, pe parcusul pregăti- 
să poată fi selecționate

neglijîndu-se, în special, dez
voltarea calităților fizice de 
bază, specifice, însușirea co
rectă a procedeelor tehnice și, 
mai ales, aplicarea lor in con
diții cît mai variate. COM
BINAȚIILE TACTICE ABUN
DA ÎN PROCESUL DE IN
STRUIRE, DAR LIPSIND 
BAZA (PREGĂTIREA FIZI
CA ȘI CEA TEHNICA) REU
ȘITA LOR ESTE ------- -
MISA. Din această 
nerii baschetbaliști, ajunși in 
pragul maturizării.
sesc loc în formațiile de per
formanță sau, dacă sînt pro
movați, antrenorii acestor e- 
chipe trebuie să depună efor
turi mari pentru a le comple
ta pregătirea, ceea ce, în con
dițiile unei echipe de perfor
manță și Ia vîrsta respectivă, 
este foarte greu de realizat.

Aș mai adăuga la acestea 
și faptul că Federația română 
de baschet nu a pătruns sufi
cient în intimitatea acestor 
probleme și nu a căutat soluții 
eficiente pentru rezolvarea lor. 
Consider 
trebuie 
către secțiile de 
școlilor sportive, 
pe lingă controlul 
rea necesare, și 
material mai eficient.

Baschetul se 
găsește în centrul 
atenției. Profesori, 
antrenori, acti
viști și-au spus 
părerea asupra u- 
nor cauze care iu

determinat răminerea în urmă 
a acestui joc sportiv, mult în
drăgit de tineret. Voi încerca, 
în cele ce urmează, să mă 
refer la un aspect mai puțin 
discutat și anume Ia APOR
TUL ȘCOLILOR SPORTIVE 
TN PREGĂTIREA VIITORILOR 
BASCHETBALIȘTI DE PER
FORMANȚA.

în prezent, în aproape 40 de 
localități din țară funcționează 
școli sportive cu secții de bas
chet, în csre sînt organizate 
circa 200 grupe (echipe) condu
se de aproape 100 de profesori 
și antrenori. La prima vedere, 
s-ar părea că aceste cifre nu 
spun mare lucru, dar rapor
tate și la fondurile ce se chel
tuiesc de către stat, valoarea 
lor este foarte mare.

Care sînt, în schimb, rezul
tatele acestor eforturi ?

Ar fi greșit ca, de Ia înce
put. să negăm aportul acestor 
unități in dezvoltarea basche
tului din țara noastră — să 
ne amintim de unele rezultate 
bune, de unele elemente ta
lentate care au reușit să se 
impună in echipele primei 
noastre divizii, de unii profe
sori care, prin munca lor, s-au 
afirmat și s-au atașat basche
tului (Gheorghe Roșu, Gheor- 
ghe Benone, Tiberiu Bazllides, 
Vasile Mureșan, Alexandru 
Petrică, Gabriela Both, Ernest 
Tordai ș.a.). Dar consider că 
toate acestea reprezintă prea 
puțin față 
profesorilor 
FAȚA DE CERINȚELE BAS
CHETULUI DE PERFORMAN
TA, DE CONDIȚIILE EXIS
TENTE.

An de an, sule de absolvenți 
ai școlilor sportive se îndreaptă 
spre invățămintul superior, 
spre școli post liceale sau in
tră în producție și AR FI 
NORMAL CA CEL PUȚIN O 
PARTE DINTRE EI SA-SI 
CONTINUE ACTIVITATEA 
BASCHETBALISTICĂ ÎNCE
PUTĂ. PENTRU CARE S-AU 
CHELTUIT 
DURI. Se 
majoritatea absolvenților 
nunță la această activitate.

Care smt cauzele ce deter
mină ACEST NIVEL MODEST 
DE PREGĂTIRE a absolven
ților școlilor sportive ?

Pe prim plan as situa ÎN
ȚELEGEREA GREȘITA DE 
CĂTRE UNII PROFESORI ȘI 
ANTRENORI A MENIRII PE 
CARE O AU ÎN CADRUL 
ACESTOR ȘCOLI. Nu toți sint 
convinși că rezultatul muncii 
lor trebuie să însemne, in Ci
nai, PERFORMANȚA. Nu ne
apărat IMEDIATA, ci în timp, 
pregătirea elevilor trebuind să 
le asigure, pe măsura matu
rizării, promovarea în rindul 
sportivilor de performanță.

In al doilea rînd, și ca o 
consecință a acestei concepții, 
apreciez că —’——SI— 
ESTE ÎNCĂ 
SATISFACE 
INDICATA

urmări 
K 1, 
(juniori II, 500 m) și K 1, 
K 2, K 4 (junioare II, 500 m). 
Sîmbătă, organizatorii acestei 
ediții a competiției de juniori 
au înscris pe agendă între
ceri în cadrul seriilor (ora 9), 
apoi finalele (ora 16,30) la 
JUNIORI I (K 1, K 2 — 
500 m, K 1, K 2, K 4, C 1, 
C 2 — 1000 m) și JUNIOARE 
II (K 1, K 2, K 4 — 500 m).

Așadar, două zile de inte
resante întreceri, în special 
la categoria juniori II, unde 
specialiștii pronostichează dis
putele cele mai strînse. în
trecerile vor conta, 
pentru cucerirea 
puse în joc, 
viitoarea 
nautică ce 
govul. în 
NATELE 
JUNIORI.

finalele probelor de
K 2, K 4, C 1, C 2

Acum, navi
gația sportivă pe 

a atins 
t de vîrf. 

care se pre
gătesc aici li s-au

Snagov
La£k. perioada
11 \ Celor cai

COMPRO- 
cauză, ti
nu-și gă-

JT 
alăturat încă vreo 450 de ti
neri și tinere. Sînt viitorii 
competitori care, începînd de 
mîine. se vor alinia la star
tul campionatelor naționale 
de caiac—canoe rezervate ju
niorilor.
cei mai 
canoiști 
Tulcea, 
Brăila, 
etc. — juniori din mai toate 
secțiile nautice din țară.

Concursul va debuta cu 
întrecerile din serii (vineri, 
începînd de la ora 9). Pri
mele finale vor avea loc în 
aceeași zi (de la ora 16,30) 
programînd „fondul” (5000 m) 
la K 1, K 2, K 4 și C 1, C 2. 
în continuarea acestor curse, 
iubitorii sportului vor putea

întrecerea reunește 
talentați caiaciști și 

din București, Galați,
Arad,

Reșița,
Timișoara, 
Hunedoara

ȘI că atenția noastră 
mai mult îndreptată 

baschet ale 
acordindu-le, 
și îndruma- 
un sprijin

O a treia cauză o constituie 
greșita orientare a procesului 
de instruire care poate fi ca
racterizai, în general." prin 
„MULT, DAR NU TEMEINIC". 
Proporția factorilor antrena
mentului sportiv este uneori 
greșit aplicată în pregătire,

In dorința de a 
contribui la răs
pândirea și ridica- 

valorică a 
nostru 

oină 
Consiliul sindical municipal 
București, a organizat — pr;n 
intermediul asociației sportive 
C.P.B. — ediția a Il-a a „Cu
pei C.S.M.B.” întrecerile, des
fășurate tur-retur, au reunit 
echipele Petrolul Urlați, Uni
versitatea București și C.P.B,, 
care au oferit jocuri viu dis-

re® 
sportului 
național

putate și presărate cu nume
roase faze spectaculoase — 
dovedind că, atunci cînd se 
întîlnesc formații bine pregă
tite, oină este frumoasă. Re
gretăm ne participarea echipe
lor invitate : Torpedo Zărnești 
și Chimia Tr. Măgurele.

CLASAMENTUL FINAL : 1. 
C.P.B. 12 p, 2. Universitatea 
București 8 p, 3. Petrolul 
Urlați 4 p.

Organizatorii au acordat 
fiecărei echipe cîte o cupă, iar 
jucătorilor premii și diplome.

firește, 
medaliilor 

dar și pentru 
competițiemare

o va găzdui Sna- 
1971 : CAMPIO- 

EUROPENE DE

pioî. Alexandru MOGOȘ
vicepreședinte

a! Federației române de baschet

CMUL SFINȚEȘTE LOCUL:

ORDINEA PE TRASEU,
de posibilitățile 
și antrenorilor, BASCHET LA BORDUȘANI!

La Snagov, tinerii boxeri se pregătesc intens 
pentru campionatele europene

„Baza nouă” de 
la Snagov..

Aici se află lo
tul de box tine
ret, ce se pregă
tește pentru 
„C.E.” din 
și o tabără
mai buni

Unga- 
forma-
40 de

ria, precum 
tă din cei 
boxeri juniori.

Antrenorii 
Șerbu Neacșu 
Bobinaru au în grijă 
tinere ; speranțe 
nostru cu care 
campionatele europene 
țină rezultate demne 
numele școlii pugilistice româ
nești.

Doctorul Ionel Stănescu no
tează intr-un carnețel, după 
fiecare repriză , de efort, pul
sul. tensihnea și încă alte lu
cruri știrile doar de el, dar 
care sîrftt absolut necesare 
pentru a-i ajuta pe antrenori 
în dozarea eforturilor din pre
gătire. Pe ringul instalat la 
umbra pomilor, frații Sandu 
și Dumitru Mihalcea, sub în
drumarea maestrului Fiiresz, 
lucrează la mănuși — schim
burile de lovituri neținînd sea
ma de... gradul de rudenie.

La sacul cu nisip, Dumitru 
Zelinca lovește așa de tare in
cit aveam impresia că pielea 
din care acesta este confec
ționat trebuie să pleznească 
din clipă în clipă. Alături, an
trenorul Șerbu Neacșu, un 
puncheur redutabil la vremea 
lui, îl conduce și îi corectează 
mișcările. Locul „greului’’ Ze
linca este luat pentru urmă
toarele trei minute de „cocoșul” 
Toni Mircsa. Acesta iși începe 
seria de lovituri cu o frec
vență așa de mare, incit nu 
credeam că va rezista mai 
mult de un minut. Dar au 
trecut 3 și Șerbu a dictat time 
out.

Proaspeții campioni balca-

nioi Șt. 
își;. pun 
zică prin sute și sute de să
rituri cu coarda. Ei nu precu
pețesc nici un efort pentru a 
se jrrezenta cit mai bine în 
viitoarele confruntări interna
ționale.

Boboc și D. Moraru 
la punct pregătirea fi

Eugen
Și
ale 
speră

Fiiresz, 
Glieorghe 

20 de 
boxului 

ca la 
să ob- 
de re-

ftutlț 1C(
I.; Ciocoi, N. Cordoș, Gh. 

Ciockină, C. Hoduț, I. Crețu, 
I. Velcu, S. ..............Țirilă, I. Siliște, 
Fr. Saigo, I. Mihoc, A. Coro- 
ianu,; I. llie și S. Gorea sînt 
ceilalți componenți ai lotului 
care l„trag“ in aceste zile la 
antrenarpente pentru a putea 
face parte din rindul celor „11“ 
care vor reprezenta România 
la „C.E.” de tineret.

Să sperăm că munca lor va 
fi încununată și de... medalii, 
la această competiție, așa cum 
de altfel) speră și antrenorii. 
PREGĂTIRILE JUNIORILOR

împreună cu lotul de tine
ret se pregătesc și 40 de ju
niori. Antrenorii Gh. Baltă, 
Mihai Nicolau, llie Pițu, Gh. 
Popescu «și V. Fintină au în
tocmit pentru fiecare dintre 
ei un program de lucru judi
cios, iar v,’” 
careului rii: 
mai de 
Întocmai 
lor. Cei 
spus că 
nume, 
ranță, 
să scriem. Ne conformărn do
rinței antrenorilor și notăm : 
Gh. Baloș, V. MOrea, M. Vă- 
caru, I. Popdscu, Iuseim Me- 
met, L. Napolaescu, G. Ștefă- 
ne«cu. Gh. llie, C. Lică.

Am părăsit „Baza nouă” de 
la Snagov cu convingerea că 
boxerii ce transpiră din greu 
in aceste zile călduroase vor 
obține, nu peste mult timp, 
și rezultate dintre cele mai 
bune.

'iitoarele vedete ale 
lagic se întrec, care 

care, în a îndeplini 
indicațiile antrenori- 

dihci antrenori 
putem reține 

despre care, cu 
vom mai avea

ne-au 
cile va 
sigu- 

ocazia

Paul IOVAN

0
E

NECESITATE OBIECTIVA
ste prea bine cunos

cută importanța men
ținerii ordinii pe tra
pe care se desfășoarăseul

un concurs motociclist sau 
automobilist, pentru a nu 
mai fi necesar să demon
străm.

Totuși, mai sînt mulți 
spectatori care, manifes- 
tînd un curaj greșit înțe
les, traversează traseul in 
timpul curselor. Aceștia 
pot provoca accidente cu 
urmări grave atît pentru 
ei, cit și pentru concu- 
renți.

Aceste abateri ar putea 
fi evitate dacă s-ar crea o 
opinie de masă, 
determine pe 
să-și păstreze 
S-ar ușura astfel 
celor însărcinați 
rarea ordinii 
în grija cărora ar rămine 
cel mult cîțiva îndărăt
nici. Și mai grav este

care să-i 
,,viteji" 

locurile.
și munca 
cu asigu- 

pe traseu,

DERMAGANT TG.
Așadar, s-a consumat, și 

ultima finală pentru promo
varea în divizia feminină de 
popice. Echipele Dermagant 
Tg. Mureș și Petrolul Băicoi, 
angrenate în lupta pentru 
ocuparea locului vacant în 
campionatul divizionar, s-au 
întîlnit simbătă în meciul 
decisiv. Beneficiind .în retur 
de avantajul terenului, ju
cătoarele din Tg. Mureș — 
învinse în tur la o diferență 
de 31 p.d. — au realizat 
.punctele necesare calificării, 
dar cu prețul unor mari e-

însă faptul că, uneori, toc
mai cei care ar trebui să 
facă ordine o încalcă. 
Aceștia (civili sau lucră
tori de miliție), dornici 
să vadă și ei cît mai bine , 
cursa, uită obligațiile pe ' 
care le au și, furați de 
cursa la care asistă, devin 
ei înșiși spectatori indis- 
ciplinați. Așa s-a întîmplat 
cu citva timp în urmă, 
la Moreni, unde cei în
sărcinați cu asigurarea or
dinii au creat greutăți 
organizatorilor și s-au 
simțit... ofensați atunci 
cînd li s-a cerut să-și facă 
datoria. Ar fi de dorit ca 
pe viitor organele locale 
să dea 
alegerii 
să se 
treabă, 
ori 
desfășurare a

mai mare atenție 
celor care urmează 
ocupe 
de cele

hotărîtoare

de această 
mai multe 

în buna 
curselor. 
(I. D.)

TIMP ȘI FON- 
constată. însă, că, 

re

selecția elevilor 
DEPARTE DE A 

ORIENTAREA 
DE FEDERAȚIE.

MUREȘ III DIVIZIA FEMININĂ DE POPICE
moții. Se poate afirma, fără 
teama de a greși, că succesul 
s-a datorat mai mult evolu
ției excelente în primul joc 
susținut în deplasare și for
mei bune în care s-au pre
zentat sîmbătă doar două 
din cele 6 mureșence : Mag
da Fancsali (435) și Ana Ni- 
laș (400). Restul sportivelor 
echipei gazdă au lansat bile 
cu nesiguranță, „spărgînd” e- 
xasperant și astfel obținînd 
rezultate care nu ilustrează 
adevărata lor valoare.

rezultatele celor două 
ale finalei : Derma- 

gant—Petrolul 2 414—2 445 p.d. 
îh tur și 2278—2190 p.d. 
în retur. Total ; 4 692—4 635 
p.d. pentru Dermagant.

Antrenorul învingătoarelor, 
Lazăr Bet'eczki, a folosit ur
mătorul lot de jucătoare în 
fazele superioare ale campio
natului de calificare : Elisa- 
beta Deak, Ana Nilaș, Ildiko 
Saszet, Maria Ferencz, Mar- 
git Daniel, Magda Fancsali, 
Apolonia Gidro.

Iată 
manșe

Profesorul de matematică 
Dorin. Leabu din Bordușani, 
județul Ialomița, a construit 
în curtea școlii generale din 
comună, cu sprijinul direcți
unii și al comitetului de pă
rinți, un teren din bitum și 
a inițiat pe elevele școlii în 
tainele baschetului. Mai mult 
chiar, profesorul Dorin Leabu 
a reușit să organizeze trei 
echipe, dintre care UNA S-A 
CALIFICAT, RECENT, PEN
TRU DIVIZIA NAȚIONALA 
A JUNIORILOR ȘI 
VI LOR, .........
centre 
Galați 
nu prea 
urmă, echipa școlii generale 
din Bordușani a învins, în 
cadrul fazei de zonă a cam
pionatului național al junio
rilor mici, o altă reprezen
tantă a unui oraș — Ploiești 
— în care 
practicat de 
clasîndu-se pe

Semnificația 
în aparență mici, este totuși 
mare. Nu pentru că tinerele 
sătence din Balta Dunării au 
ajuns în divizia națională și 
nici pentru că am aștepta ca 
din Bordușani să se ridice 
valori internaționale ci, pur 
și simplu pentru motivul că 
datorită pasiunii, manifestată 
prin inițiativă, stăruință și 
pricepere și nu de către un 
profesor de educație fizică, ci 
de unul de matematică, în 
curtea unei școli sătești a 
fost amenajat un teren spor
tiv din 
pătruns 
tențios, 
larmă, 
pretenții. PROFESORUL DO
RIN LEABU A DAT O LEC
ȚIE COLEGILOR SĂI SPOR
TIVI.

Ne întrebăm cîți profesori 
de educație fizică și sport, 
maeștri ai sportului la bas
chet sau foști jucători frun-

lăsînd în 
cu tradiție 

și Constanța.
multă vreme

ELE- 
urmă 

ca 
Cu 
în

baschetul este 
multă vreme, 
locul III. 
acestor fapte,

bitum și că aici a 
un sport așa-zis pre- 

baschetul. Fără 
fără memorii, fără

tași, se pot lăuda că au se
mănat în rîndul tineretului 
dragostea pentru sportul pe 
care l-au practicat cîndva ? 
NU AR FI CAZUL APARI
ȚIEI UNUI PROCES DE CON
ȘTIINȚĂ LA CEI CARE, BE
NEFICIIND DE CONDIȚII 
EVIDENT MAI BUNE (bază 
materială, tradiție, element 
uman — vezi cazul Tg. Mu
reșului la băieți), 
TRĂDAT VECHEA 
UNE ? Ceea ce s-a

ȘI-AU 
PASI- 

realizat 
în comuna Bordușani, trebuie
consemnat. Poate chiar nu
mai în speranța că îi va face 
pe unii să roșească.

D. ASMARANDEI

Cristian Tudoran
(Steaua) învingător

a
în prima etapă

,,Cupei 23 August"
BRAȘOV, 12 (prin telefon), 

întrecerea Inaugurală a cursei 
cicliste organizată de asociația 
Dezrobirea din localitate și do
tată cu trofeul „Cupa 23 August” 
s-a desfășurat miercuri pe un 
traseu scurt, dar destul de difi
cil, avînd în vedere serpentine
le Poienii : Brașov — Ozun — 
Poiana Brașov, 63 km. Cel 30 
de concurenți, prezenți la start, 
și-au susținjlt cu ardoare șanse
le. dind loc la o dispută atrac
tivă, echilibrată. Victoria în eta
pă a revenit unui reprezentant al 
clubului Steaua, CRISTIAN TU
DORAN, care a etalat reale cali
tăți de cățărător și sprinter. El 
a trecut primul linia de sosire 
în fruntea unul pluton format 
din V. Buriacu (Steaua), Șt. 
Suciu și M. Bădilă (Dezrobirea), 
Fr. Gera (Metalul Plopeni) — 
totî fiind cronometrați cu lh 
34:45.

Joi are loc etapa a Il-a, Bra
șov — Fundata — Brașov — 
Poiana Brașov (101 km), cu star
tul festiv la ora 14.00 — din fața 
Casei Armatei.

C. GRUIA-coresp. principal
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SCHIMBURI ÎNTRE FOTBALIȘTII GRECI Șl ROMÂNI

CU DAN GHEORGHIADIS Șl OLYMPIAKOS PIREU

tn numărul nostru de ieri, am publicat partea I a acestui ar
ticol, în sare autorul s-a ocupat de consolidarea organizatorică 
și financiară a cluburilor, de sporirea preocupărilor pentru 
lărgirea pepinierei proprii, în general, deci, de calitatea muncii 
cluburilor.

La Brașov, oaspeții „Steagului roșu", fotbaliștii echipei Olimpiakos Pireu
K .< •- Foto: GH. BĂNUȚ AI? ? ' ’’
! Se știe din presa sportivă 

fă echipa Olympiakos Pireu 
din prima ligă de fotbal e- 
lenă se află în pregătire la 
Poiana Brașov. Vizita ei se 
înscrie în cadrul unui schimb 
de experiență cu echipa 
Steagul roșu Brașov care, la 
rîndu-i, în pauza de iarnă 
a campionatului, va efectua 
un stagiu similar de pregă
tire (20 de zile) la Pireu.

Ceea ce se cunoaște mai 
puțin este — poate — fap
tul că antrenorul echipei 
oaspete nu este altul decît 
DAN GHEORGHIADIS, bra
șovean la origine, care nu 
mai are nevoie de prezen
tare. Tentația era mare, așa 
că ne-am căutat un loc în 
tribunele stadionului din Po
iana spre a urmări unul din
tre antrenamentele oaspeți
lor. La început, dacă n-am 
fi zărit cîteva mingi alb-ne- 
gre ce se odihneau pe ga
zon, n-ăm fi știut că ne a- 
flăm la un antrenament de 
fotbal. Pregătirea părea al
cătuită pentru atleți. Era de
vreme, de dimineață, se lu
cra pe îndelete și cu migală 
cu fiecare jucător pentru

Cum va fi organizată viitoarea ediție a C. M. ?

UN MEMORANDUM Șl 4 PROPUNERI
ZURICH, 12 (Agerpres) — 

Federația internațksială de 
fotbal (FIFA) a dat publici
tății am memorandum conținind 
cele patru propuneri (sugerate 
de președintele FI FA, Stanley 
Rous) cu privire la organiza
rea campionatului mondial de 
fotbal din anul 1974. Memo
randumul a fost adresat Co
mitetului de organizare a 
Campionatului. Federației vest- 
germane și celor 140 de fede
rații membre ale FIFA.

Memorandumul cuprinde ur
mătoarele propuneri :

1. Adoptarea aceluiași sistem

Dincă Schileru, 
antrenor în Turcia

Antrenorul Dincă Schi
leru este actualmente în 
posesia unui contract, deo
camdată pe timp de un 
an. la echipa turcă Bo- 
luspor, promovată anul a- 
cesta în prima ligă a cam
pionatului Turciei.

Orașul Bolu, cu o alti
tudine de aproximativ 750 
de metri, este situat la 
jumătatea distanței dintre 
Ankara și Istambul și, 
prin excelenta sa poziție 
geografică, este un centru 
de antrenament preferat 
de foarte multe dintre e- 
chipele turce în perioada 
de vară. Terenul echipei 
Boluspor este cel mai bi
ne gazonat din întreaga 
țară.

Dincă Schileru succede 
la eîrma echipei Boluspor 
(o echipă tinără, cu reale 
capacități de afirmare) 
fostului internațional turc 
Lefter, devenit antrenor.

pregătirea fizică. S-a lucrat 
pentru brațe, pentru torace 
și abdomen, pentru mobili
tate articulară, pentru vite
ză și forță și abia după aceea 
s-a trecut și la silabisirea 
primelor loviri ale mingii.

în 
l-am 
teva

d-Ie

diții

pauza dinainte de prînz 
adresat antrenorului cî- 
întrebări.
Ce v-a adus la Poiana, 
Gheorghîadis ?
Amintirile, prietenii, 

ambianța, schimbul cu Stea
gul roșu și posibilitățile foar
te bune de pregătire.

— Ați găsit schimbări ?
— Enorme. în bine. Chiar 

dacă ar fi să mă refer strict 
la munca noastră, ca unii 
ce colindăm multe din ora
șele Europei, n-aș fi crezut 
să găsim o atmosferă și con- 

de lucru atît de bune.
Sînteți 
pentru 

pentru tehnică 
pregătirea fizi-sau 

că?
Pentru Cine

una
amîndouă. 

pledează numai pentru 
greșește. Vin după 15 ani de 
experiență în America de 
Sud și doi ani în Grecia. Și 
de aceea vorbesc cu convin-

ca și la Campionatul mondial 
din Mexic, eu 16 finaliste îm
părțit in patru grupe, apoi cu 
sistem eliminatoriu înqepmd 
din sferturile de finală.

2. Adoptarea aceluiași sistem 
proiectat pentru turneul olim
pic din 1972 — turneu cu 16 
echipe împărțite în patru gru
pe, urmat de o fază în care 
opt echipe calificate în prima 
etapă sint împărțite în alte 
două grupe de patru. Câștigă
toarele acestor două grupe își 
dispută finala, iar echipele 
clasate pe locul II joacă pen
tru locurile III—IV.

ECHIPA DE JUNIORI „U“ CLUJ— 
LOCUL SECUND IN TURNEUL DE LA KOSICE

..Cadeții" universitarilor 
clujeni, sub conducerea an
trenorilor V. Băluțiu și Silviu 
Avram, au participat între 
6 și 11 august la un turneu 
internațional de juniori or
ganizat la Kosice (Cehoslo
vacia). în finalul competiției, 
obținînd următoarele rezyl-

VULTURII TEXTILA LUGOJ-
NAVROVO NOVISAD

(IUGOSLAVIA) 2-0 (1-0)
Marți, la Lugoj, echipa 

gazdă a obținut — în aceas
tă partidă amicală — o vic
torie meritată, după un joc 
bun. Au marcat : Damian 
(min. 15) și Stoian (min. 70).

C. OLARU — coresp. 

gere despre tehnică și pregă
tire fizică.

— Ce părere aveți despre 
fotbalul românesc ?

— N-a dat încă ceea ce 
putea și este de așteptat 
să dea.

— Naționala noastră ați 
văzut-o. Credeți că a atins 
apogeul sau se va realiza in 
continuare ?

— Depinde de multe. De 
pregătire, de jucători...

— Care credeți că a fost 
cea mai mare calitate a e- 
chipei noastre naționale in 
Mexic ?

— Organizarea jocului, 
spre a nu primi multe goluri 
în meciurile din grupă.

— Cel mai mare defeet ?
— Teama că n-ar putea 

realiza ceea ce ar fi vrut și 
ar fi putut să realizeze.

— Ați vrea să spuneți ce
va jucătorilor români înain
tea noului an fotbalistic ?

— Da. Bineînțeles, le do
resc mult, mult succes și... 
curaj.

interviu realizat di
Mihoi BIR A

3. Mărirea numărului de fi
naliste la 24 sau 32 de echipe 
cu o combinație de sistem — 
turneu și cupă.

4. Mării-ea numărului de fi
nal iste lă 20, cu turneu preli
minar pină rămin 16 echipe, 
după care se joacă în același 
sistem ca și la campionatul din 
1970.

Răspunsurile la memorandu
mul FIFA urmează să fie date 
pînă la 1 septembrie a.c.

Stabilirea sistemului va avea 
loc în ianuarie 1971, cu prile
jul reuniunii Comitetului Exe
cutiv al FIFA.

tate : 2—1 cu Lokomotiv Ko
sice (campioana de juniori a 
Cehoslovaciei), 6—0 cu V.S.S. 
Kosice și 0—1 cu V.SZ. 
Kosice. „U“ Cluj s-a clasat 
pe locul secund. Doi dintre 
jucătorii clujeni au primit 
cupe speciale: C. Ștefan, 
pentru cel mai bun portar 
al turneului, și Viorei Mure- 
șan, golgeterul acestei com
petiții (6 goluri).

Ir. BARA, coresp.

JIUL PETROȘANI
ÎN IUGOSLAVIA
Ieri, echipa Jiul Petroșani 

a plecat în Iugoslavia, dînd 
curs invitației primite de la 
clubul METALAȚ VALJE- 
VO. Jucătorii de la Jiul vor 
susține 4 meciuri în decurs 
de 14 zile la Valjevo, Laza- 
rovac și Angelovac.

Pag. a 3-a

OBLIGAȚII SPORITE
ÎN FOTBALUL ROMÂNESC (II)

PROBLEMA ANTRENO
RILOR comportă, de aseme
nea, măsuri mai largi. în a- 
cest sens, s-au inițiat în ul
timul timp unele cursuri de 
formare sau de specializare, 
fie pe lingă Institutul de e- 
ducație fizică și sport, fie 
conduse direct de F. R. Fot
bal. Dar aceasta este încă pu
țin. Singura cale de urmat 
cu perseverență rămîne aceea 
de a intensifica eforturile pen
tru formarea de -noi contin
gente de antrenori, recrutați 
din foștii fotbaliști, cu un grad 
acceptabil de școlarizare și 
instruire și de a le asigura 
acestora posibilitatea încadră
rii sigure, o dată cu absolvi
rea școlii respective, ceea ce, 
trebuie să recunoaștem, nu 
este de loc ușor, avînd în ve
dere situația financiară pre
cară a echipelor din catego
riile inferioare la jocurile că
rora deseori spectatorii plăti
tori sînt de ordinul zecilor.

UN FENOMEN ÎNGRIJO
RĂTOR și cu profunde impli
cații în calitatea și mai ales 
continuitatea procesului de 
instruire o constituie fluc
tuația antrenorilor. Schimbă
rile dese ale acestora, uneori 
la bunul plac al unor con
duceri incompetente, care 
cred că schimbarea an
trenorului poate aduce 
minuni peste noapte, au nu 
numai implicații de ordin teh
nic, ci și de ordin social, de

GHIȚĂ REIA 

„MECIUL"
CU RĂDUCANU
Șl ADAMACHE

(Urmare din pag. I)

BEI, SORIN AVRAM, FLO- 
REA, V. CONSTANTIN.

— Așâdâr, și nume noi.
— Da. S-a întors acasă So

rin Avram, de la care aștep
tăm mult. Echipa și noi, an
trenorii, îl vom ajuta. Dar, 
totul depinde de el. După cî
teva luni de suspendare a re
venit în lot Rugiubei, care, 
credem, nu ne va mai da bă
tăi de cap. Cred că s-a con
vins unde duce viața nespor
tivă. Mai sînt în vederile 
noastre Pruteanu, Maghiar și 
Cernat, rămași să se pregă
tească la Bacău, cu echipa de 
tineret.

— Unde este Ene Da
niel ?

— A plecat fără dezlegare. 
11 știam pe la Rapid, dar am 
auzit că acum este la Dinamo 
București.

— Ce obiective aveți 
pentru zilele următoare ?

— Antrenamente intense. 
Echipa a terminat slab cam
pionatul, în special după pe
rioada de întrerupere care, se 
pare, n-a fost folosită așa 
cum ar fi trebuit. Vom susți
ne la Brașov meciuri de veri
ficare cu Tractorul, Steagul 
roșu și F.C. Argeș, iar la Ba
cău cu Politehnica Iași.

— Ce părere aveți des
pre noile înscrieri în 
„C.E.T.“ ?

— Sîntern supărați pentru 
că Dinamo Bacău a fost omi
să în acest an. S-a avut în 
vedere, probabil, locul din 
clasament, deși F.C. Argeș, 
cea de-a treia echipă propusă 
de federație, se află sub noi. 
Dar s-a uitat că în anul sau 
de debut într-o întrecere de 

oarece mulți antrenori nea- 
vînd siguranța angajamentu
lui, deci a meseriei lor, de- 
pinzînd deseori în exclusivi
tate de poziția în clasament 
(care este determinată de foar
te muiți factori), refuză să se 
încadreze cu normă întreagă, 
preferind terenul mai puțin 
supus capriciilor seismelor din 
alte domenii de activitate.

Pentru a remedia această 
stare de lucruri necorespun- 
zătoare, F. R. Fotbal va in
troduce pentru actualul cam
pionat contractul antrenoru
lui, care prevede serioase pe
nalizări materiale pentru, păr
țile contractante, in cazul 
denunțării contractului în tim
pul anului competițional:

Tn tot cazul, problema în
cadrării de antrenori salarlați 
la divizia C și la echipele de 
juniori este complexă, iar re
zolvarea ei necesită timp, ea 
nețînînd numai de bune in
tenții sau de măsuri organi
zatorice ci și dp mijloacele 
materiale ale cluburilor și a- 
soeiațiilor sportive.

PERFECȚIONAREA CON
TINUA a procesului in
structiv-educativ este cheia 
ele boltă a ridicării ni
velului valoric al jocului «le 
fotbal și, implicit, al unei mai 
hune reprezentări pe plan in
ternațional atît în competiți
ile inter-țări cit și în cele in- 
ter-eluburi. Recenta ‘ consfă
tuire a antrenorilor divizio

După orele de odihnă, pregătirile dinamoviștilor băcăuani au fost reluate. Mai întîi cu o alergare 
ușoară, de acomodare. i J Foto : V. BAGEAC
nivel european, Dinamo Bacău 
a ajuns în turul IV al acestei 
competiții. Știm, am dezilu
zionat în dubla înțîlnire cu 
Arsenal, care avea să ciștige 
apoi ,,Cupa“. Eliminasem, însă, 
o echipă ele forța și renumele 
lui) Kilmarnock, care a fost, 
în.'ciuda acestui eșec, înscrisă 
din nou — și în acest an — 
în competiție. Și apoi, acumu
lasem o oarecare experiență. 
Nu ne rămîne decit să urăm 
succes lui Dinamo București 
și Universității Craiova. Și 
poate să sperăm că federația 
își va aduce — totuși — amin
te de noi măcar cu prilejul 
înscrierilor in „Cupa balcani
că" sau în vreo altă compe
tiție internațională.

★

Ce spun jucătorii ? I-am aș
teptat la antrenamentul de 
după-amiază, pentru a afla 
părerea unora dintre ei despre 
propria lor evoluție și aceea 
a echipei in noul campionat.

GUIȚA : „Fac două antrena
mente cu echipa, și unul spe
cific portarului. Știu că la 
doi pași de aici (n.n, tot în 
Poiană) Adama'he se pregă
tește și el cu gindul la na
țională. Am avut un final 
de sezon mai slab. Atunci,

nari a dezbătut principalele 
carențe din acel domeniu și 
a stabilit, unele sarcini . pentru 
perioada următoare, avînd la 
bază indicațiile cursului de la 
Șnagov, din anul 1968, con
cluziile oferite de campiona
tul 1969—1970, precum., și' în
vățămintele furnizate deC.M. 
Dintre aceste indicații subli
niem ; m

• perfecționarea sarcinilor 
duble pentru toți jucătorii Ia
tac și apărare), „unîwtali- 
zarea“ lor (în sensul de
ma jucători mai complefi).

• îmbinarea mai iuHilioa-'- 
să a antrenamentului colectiv 
cu cel individual. în vederea 
valorificării optime a legită
ților jucătorilor (fizice,tehni- . 
ce și psihice).

O O mai bună corelare a 
voluțnului de lucru (oare a 
s.potlt în ultimul timp) cu in
tensitatea antrenamentului 
care mai lasă de dorit;.

• Folosirea mai variată, 
mai ingenioasă a momentelor 
fixe în joc, care la noîurcon- 
stituie o formalitate și timp 
irosit,' astfel eă eficiența; lor 
tehnieo-țactică este departe de 
ce s-a văzut la echipele 
„mari", în special sud-ameri- 
eane, a căror măiestrie ne-a 
fneîntaț și la acest cajHitdl.

★
O sarcină de mare răspun

dere revine cluburilor» anga
jate în competițiile europene : 
U.T.A., STEAUA, DINAMO și 
UNIVERSITATEA Craiova, a- 
ceastacu atît mai mult ucu cîț 
unele, anul trecut, au șvut, 
după cum se știe, evoluții 
modeste (Steaua și Universi

simțeam urmele ghipsului pur
tat două luni la degetul frac
turat, mă apăsa neșansa pe 
care am avut-o de a nu apăra 
la campionatul mondial. Dar 
am uitat de toate. Mă voi 
strădui să revin la forma mea 
cea mai bună“.

SORIN AVRAM : „Nu uitați 
că acum voi juca în orașul 
unde am făcut primii pași in 
fotbal. Băieții m-ati primit cil 
căldură. E rîndul meu să le 
răspund. Cred că Dinamo Ba
cău va avea o comportare 
onorabilă în viitorul sezon".

★

Aici, am întrerupt dialogu
rile noastre. Antrenorii V. 
Neagu și O. Rădulescu au che
mat echipa la un nou „ciclu" 
de exerciții grele, de eforturi 
intensive. Dinamoviștii v-or să 
revină în plutonul fruntaș al 
fotbalului nostru și. cu pcest 
obiectiv în față, rtu ' 'evită 
eforturile. Nici „veteranii", 
nici tinerii care bat la poar
ta consacrării. Cap de pluton, 
acest Ghiță, exemplu de con
știinciozitate, de dîrzenie. 

LOTO-PRONOSPORT

tatea Craiova) sau penibile 
(U.T.A. și Rapid) și cu atît 
mai mult cu cit cota de pres
tigiu sporit al fotbalului nos
tru pretinde acum o altă 
comportare. în acest sens, 
F. R. Fotbal a luat unele mă
suri pentru a intensifica a- 
sistența tehnică necesară, pre
cum și îndrumarea pregătiri
lor.

★
Desigur că cele expuse în 

prezentul articol reprezintă 
numai cîteva din problemele 
aqtuale ale fotbalului nostru.
Comandamentul major pen

tru realizarea acestor dezide
rate : ridicarea nivelului per
formanțelor românești în a- 
cest domeniu, sarcină deosebit 
de dificilă avînd în vedere 
valoarea unor țări cu fotbal 
dezvoltat și cu care dorim 
să ne confruntăm, nu se poa
te realiza numai exprimînd 
dorințe. Ea cere muncă per
severentă, pricepere, răbdare, 
disciplină șl pasiune.

Și nu trebuie uitat că cele 
mai perfecte . îndrumări nu 
valorează nimic, dacă nu vom 
ridica nivelul muncii și al 
exigențelor în secția de fot
bal, adică acolo unde se 
decide valoarea măsurilor; 
prin competența, pasiunea și 
răspunderea jucătorilor, an
trenorilor și conducerilor sec
țiilor.

Dorim cu toții ca noul 
campionat, care bate la ușă, 

să marcheze o nouă etapă în 
dezvoltarea fotbalului româ
nesc.

Ion BALAȘ 
vicepreședinte al F.R. Fotbal

Azi, la Brașov

STEAUA BUCUREȘTI- 
CARPAȚI

In cadrul pregătirilor pe care 
le efectuează in vederea nou
lui campionat, Steaua Bucu
rești va evolua astăzi in com
pania divizionarei C — Carpați 
Brașov. Partida va avea lec 
pe terenul Carpați, de la ora 
16.

MECI DE BARAJ

PENTRU PROMOVAREA 

ÎN DIVIZIA C
Prin hQtărîrea Biroului federal, 

meeiurije de baraj pentru pro
movarea în divizia C dintre Vi
itorul Vaslui și Olimpia Rm. Să
rat au trebuit să fie rejueate, în 
primul dintre aceste meciuri, la 
Vaslui, cele două echipe au ter
minat la egalitate : 0—0.

Returul va avea loc duminică 
18 august, la Rm. Sărat.

PROGRAMUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C-EDIȚIA 1970/1971
SERIA A Vila

ETAPA I, 24 AUGUST

Topitorul Baia Mare — Someșul Satu Mare 
Someșul Beclean — Unirea Dej
C.I.L. Gherla —Foresta Năsăud
Dermata Cluj — Constructorul Baia Mare 
C.I.L. Sighetul Marmației — Un'rea Zalău 
Minerul Baia Sprie — Victoria Cărei 
Arleșul Turda — Metalul Salonta
Bradul Vișeul de sus — Chimistul Baia Mare

ETAPA A II-A, « SEPTEMBRIE

Victoria Cărei — C.I.L. Gherla
Metalul Salonta — Topitorul Baia Mare 
Someșul Satu Mare — Someșul Beclean 
Unirea Dej — Bradul Vișeul de sus
Constr. B. M. — C.I.L. Sighetul Marmației 
Unirea Zalău — Arleșul Turda
Chimistul Baia Mare — Dermata Cluj
Foresta Năsăud — Minerul Baia Sprie

ETAPA A ni-A, ÎS SEPTEMBRIE

Arieșul Turda — C.I.L. sighetul Marmației 
Minerul Baia Sprie — Someșul Satu Mare 
Topitorul Baia Mare — Unirea Zalău 
Victoria Cărei — Dermata Cluj
Metalul Salonta — Unirea Dej
C.I.L. Gherla — Chimistul Baia Mare 
Foresta Năsăud — Bradul Vișeul de Sus 
Someșul Beclean — Constr. Baia Mare

ETAPA A IV-A, 20 SEPTEMBRIE

Derjnata Cluj — Metalul Salonta 
Chimistul Baia Mare — Arieșul Turda 
C.I.L. Gherla — Minerul Baia Sprie
Bradul Vișeul de Sus — Unirea Zalău

Someșul Beclean — Foresta Năsăud 
Constructorul B. M. — Topitorul Baia Mare 
C.I.L. Sighetul Marmației — Victoria Cărei 
Unirea Dej — Someșul Satu Mare

ETAPA A V-A. 27 SEPTEMBRIE

Victoria Cărei — Chimistul Baia Mare 
Minerul Baia Sprie — Unirea Dej
Bradul Vișeul de Sus — CIL Sighetul Marm. 
Foresta Năsăud — Topitorul Baia Mare 
Unirea Zalău — Dermata Cluj
Someșul Satu Mare — Metalul Salonta 
Constructorul Baia Mare — C.I.L. Gherla 
Arieșul Turda — Someșul Beclean

ETAPA A VI-A, 4 OCTOMBRIE

Dermata Cluj — Foresta Năsăud
Unirea Zalău — Constructorul Baia Mare 
Chimistul B. M. — Someșul Beclean 
Arieșul Turda — Someșul Satu Mare 
Topitorul B". M. — Bradul Vișeul de Sus 
C.I.L. Sighetul Marm. — Mm. Baia Sprie 
Metalul Salonta — Victoria Cărei
Unirea Dej — C.I.L. Gherla

ETAPA A VII-A, 11 OCTOMBRIE

Constructorul Bala Mare — Unirea Dej 
Someșul Satu Mare — Victoria Cărei 
Bradul Vișeul de Sus — Metalul Salonta 
Min. Baia Sprie — Chimistul Baia Mare 
Someșul Beclean — Unirea Zalău 
Dermata Cluj — C.I.L. Sighetul Marmației 
C.I.L. Gherla — Topitorul Baia Mare 
Foresta Năsăud — Arieșul Turda

ETAPA A VIII-A, 18 OCTOMBRIE
Arieșul Turda — Minerul Baia Sprie 
Someșul Beclean — Bradul Vișeul de Sus 
Someșul Satu Mare — Foresta Năsăud 
Victoria Cărei — Unirea zalău

Chimistul B. M. — Constructorul B. M. 
Metalul Salonta — C.I.L. Gherla 
C.I.L. Sighetul Marmației — Unirea Dej 
Topitorul Baia Mare — Dermata Cluj

ETAPA A IX-A. 25 OCTOMBRIE

Victoria Cărei — Someșul Beclean
Minerul Baia Sprie — Dermata Cluj 
Arieșul Turda — Constructorul Baia Mare 
Metalul Salonta — Foresta Năsăud 
Unirea Dej — Topitorul Baia Mare 
Unirea Zalău — Someșul Satu Mare 
C.I.L. Gherla — Bradul Vișeul de Sus 
Chimistul B. M. — C.I.L. Shighetui Marm.

ETAPA A X-A, 1 NOIEMBRIE

Unirea Zalău — C.I.L. Gherla
C.I.L. Sighetul Marm. — Someșul Beclean 
Topitorul B. M. — Min. Baia Sprie 
Bradul Vișeul de Sus — Arieșul Turda 
Constr. Baia Mare — .Metalul Salonta 
Foresta Năsăud — Victoria Cărei
Someșul Satu Mare — Chimistul B. M. 
Dermata Cluj — Unirea Dej

ETAPA A XI-A, S NOIEMBRIE

Bradul Vișeul de Sus — Dermata Cluj 
Unirea Dej — Foresta Năsăud
Victoria Cărei — Arieșul Turda 
C.I.L. Sighetul Marm. — Topitorul B. M. 
C.I.L. Gherla — Someșul Satu Mare 
Minerul Baia Sprie — Constr. B. M. 
Someșul Beclean — Metalul Salonta 
Chimistul Baia Mare — Unirea Zalău

ETĂPA A XII-A, 15 NOIEMBRIE

Minerul Baia Sprie — Someșul Beclean 
Constr. Baia Mare — Victoria Cărei 
Someșul S. M. — Brââul Vișeul de Sus

Arieșul Turda — Unirea Dej
Topitorul B. M. — Chimistul Baia Mare
Met. Salonta — C.I.L. Sighetul Marmației 
Foresta Năsăud — Unirea Zalău
Dermata Cluj — C.I.L. Gherla

ETAPA A XIII-A. 22 NOIEMBRIE

Bradul Vișeul de Sus — Constr. B. M.
Someșul Satu Mare — Dermata Cluj
Foresta Năsăud — C.I.L. Sighetul Marmației 
Metalul Salonta — Chimistul Baia Mare 
Unirea Zalău — Minerul Baia Sprie
C.I.L. Gherla — Arieșul ‘Turda 
Topitorul B. M. — Someșul Beclean
Unirea Dej — Victoria „Cărei

ETAPA A XIV-A, 29 NOIEMBRIE

C.I.L. Sighetul Marmației — Someșul S. M. 
Chimistul Bala Mare — Unirea Dej 
Someșul Beclean — C.I.L. Gherla
Min. Bala Sprie — Bradul Vișeul de Sus 
Constr. Baia Mare — Foresta Năsăud 
Victoria Cărei — Topitorul Baia Mar« 
Unirea Zalău — Metalul Salonta
Arieșul Turda — Dermata Cluj

ETAPA A XV-A, S DECEMBRIE

Foresta Năsăud — Chimistul Bala Mare 
Dermata Cluj — Someșul Beclean
Unirea Dej — Unirea Zalău
C.I.L. Gherla — C.I.L. Sighetul Marmației 
Topitorul Baia Mare — Arieșul Turda 
Met. Salonta — Minerul Baia Sprie
Bradul Vișeul de Sus — Victoria Cărei 
Someșul Satu Mare — Constructorul B, M.

AUTOTURISMELE OFERITE 
LA TRAGERILE ȘI CON
CURSURILE OBIȘNUITE

Vă reamintim că la toate 
tragerile și concursurile obiș
nuite din luna auguit la 
LOTO, PRONOSPORT și 
PRONOEXPRES se atribuie 
— săptămînal — autoturisme 
la alegere dacă valoărea uni
tară a premiului obținut pe 
o variantă de 5 lei la LOTO, 
de 6 lei la PRONOEXPRES 
sau pe orice fel de bilet sau 
buletin jucat îa PRONO
SPORT este egală. iau mai 
mare decît valoarea unuia 
dintre autoturisme^ oferite.

La tragerile și .concursu
rile obișnuite din luna august 
a.c. se acordă următoarele 
autoturisme : Moskvici 408 Cu 
caroserie .412 (57.700 lei),
Dacia 1100 (55.000; lei), Mosk- 
vici 408 cu 4 faniri șî radio 
(<54.500 lei), Skoda S. 100 
(53.090 lei), Skoda 1000 M.B. 
(49.300 lei), Fiat 850 (45.800 
lei).

Iată o bogată listă, din 
care participanții ■ cîștigători 
își pot alege marca autotu
rismului dorit.,

Pentru a deveni și dv. cîș- 
tigător este bine să nu lip
siți de la tragerea LOTO de 
mîine, care va avea loc la

București în sala din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
Ia ora 19. Tragerea va fi ra
diodifuzată după cares va 
urma un film artistic. AS- 
TAZI ESTE ULTIMA z ZI 
PENTRU PROCURAREA BI
LETELOR I

NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL PRONOEX
PRES NR 33 DIN 12 AU

GUST 1970

EXTRAGEREA I : 34 42 35 
4 40 16

FOND DE .PREMII! 
376 6C9 lei, din oare 40 005 
lei report la categoria I.

EXTRAGEREA a Il-a : 
36 30 24 38 13 18 4 22.

FOND DE PREMII: 337 401 
lei, din care 38 778 lei report 
la categoria A.

Plata premiilor la acest 
concurs se va face astfel :

în Capitală începînd de la 
20 august pînă ia 26 septem
brie 1970 ;

în țară începînd de Ia 
24 august pînă la 26 septem
brie 1970,



A X-a sesiune a Academiei Olimpice Internaționale

OPȚIUNEA PENTRU SPORT 
UN „SUPLIMENT SUFLETESC 

INDISPENSABIL
OLIMPIA, (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
Sfîrșitul primei sâptâmîni 

de lucrări i-a proiectat pe 
participanții la a X-a sesiune 
a Academiei Olimpice Inter
naționale în viitor. Era și fi
resc sâ se întîmple așa, deși 
— de data aceasta — hazar
dul a jucat rolul principal, 
materializat în conferința dr.

_ — ț intitu- 
așteaptă 
olimpis- 

sugerînd 
propune- 
conduce- 
mediteze

Henri Pouret (Franța) 
lată sugestiv „Ce 
oamenii din partea 
mului ?". Acest titlu, 
delegației române o | 
re, a îndemnat chiar i 
rea Academiei să i______
dacă tema următoarei sesiuni, 
din 1971, n-ar trebui să fie : 
„Prospectiva olimpică, o in
cursiune a anticipatorilor în 
viitorul sportiv".

Compoziția eterogenă dar 
și ..cvasi-universalitatea dele
gațiilor prezente aici impun 
o asemenea manieră de gîn- 
dire. Profesoara de gimnas
tică din Ploiești și amatorul 
de culturism din Lyon, meto
distul din Budapesta și stu
dentul din Kenya, activistul 
U.I.S.P. din Bologna și con- 
testatarul din Berlinul Occi
dental, arheologul debutant 
din Grecia și antrenorul de 
natație din Olanda, acești ti
neri din 23 de țări, de pe 
toate continentele (cu excep
ția Australiei) pot avea pâ

C.M. baschet (juniori)

Spania - România 71-69
ATENA,s. 12 (Agerpres). — 

în campionatele europene de 
baschet rezervate juniorilor, 
echipa Spaniei a întrecut cu 
71—69 formația României, în 
timp ce echipa U.R.S.S. a dis
pus cu 80—47 de formația 
Turciei.

TENISMANÎIIROMÂNI SE IMPUN 
ÎN TURNEUL SPERANȚELOR

CLUJ, 12 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). Ploaia a 
încetat. S-a pornit în sqhimb 
un vînt pătrunzător, în 'rafa
le. Ceea ce, fără înd^iază, 
incomodează pe concurenți. 
Condițiile atmosferice nefa
vorabile nu au împiețlfcat 
totuși pe unii dintre tenis- 
manii români să se impună.

Astfel, ziua de miercuți a 
adus satisfacție publicului 
datorită succeselor obținute 
la categoria tineret de Flo
rența Mihai, în. 
bilei Domschka 
mană), a Verei 
pra lui Graczol 
Aureliei Trifu 
(R. D. Germană) și a Virgi-

fața reduțta- 
(R. D. Ger- 
Dudaș asu- 
(Ungaria), ,3 

Ia Lehmann

Gheorghe timona a arbitrat 
finala „Cupei balcanice*' 

de fotbal
Ieri s-a înapoiat în Capitală 

arbitrul Gh. Limona, care a con
dus prima manșă a f inalei „Cupei 
balcanice", dintre Beroe Stara 
(Bulgaria) și Partizan Tirana 
(Albania). 15 000 de spectatori 
aveau să plece decepționați de 
la acestă partidă, nu din cauza 
jocului, ci a rezultatului, puțin 
promițător pentru gazde : 1—1
(0-1).

Cum cea de-a doua manșă se 
joacă la Tirana — tot un arbitru 
român va fi la centru : Aurel 
Bentu — șansele par să încline 
în favoarea fotbaliștilor alba
nezi, care au jucat bine și la 
Stara Zagora.

Presa și comentatorul postului 
de radio care a transmis me
ciul au apreciat favorabil - arbi
trajul iui Gheorghe Limona.

Federația franceză de șah 
exclusă din F.I.D.E.
STOCKHOLM. 12 (Ager

pres). — Potrivit unei știri 
transmise de agenția FRANCE 
PRESSE, federația franceză 
de șah a fost exclusă din 
rîndul membrelor Fede
rației internaționale de șah 
(F.I.D.E.). Motivul ? Nepla
ta la i timp a cotizațiilor că
tre forul internațional de șah.

Echipa R.D. Germane a cîștigat 
turneul internatinal de polo
K D.G.LseL. STUDENȚEASCA blnațiilb rapide șl pline de fan- 

tezi® purtate de Blajec, Popa șl 
Sza&o $u înoîntat pur și simplu 
trib'uneie. Nici tabela de marcaj 
nu a rămas insensibilă la acest 
joctae inare spectacol și, ia pau
ză. ea a indicat scorul de 4—0 
pentru reprezentativa noastră, 
dar. ;spțe surprinderea tuturor, o 
dată^cu‘începutul reprizei secunde 
a început și... caruselul erorilor 
din precedente. Studenții
magl^aq. surprinși de căderea 
inexplicabilă a poloiștilor noștri, 
au prins curaj și au echilibrat jo
cul. r'eusjind să termine reprizele 
a II-a, și’a III-a la egalitate. Abia 
spre finalul ultimei reprize, ju
cătorii: ropiâni au reușit să se des
prindă' <^n nou de modeștii lor 
adversari■''terminînd învingători la 
scor. Au marcat : Culineac 3, 
Popa 2, Blajec 2, Szabo 2, Clau- 
diu Rusu >— pentru gazde, respec
tiv Kucsera 3 și Lchoczky. Cla
sament Xiâal : 1. R. D. Germană 
5 p ; 2. Jtajrnânia 4 p ; 3. Sei. stud, 
a Ungariei 2 p ; 4. Sei. stud, a 
României. .1^ p.

I 1 "LII

ttiif in bară Ta scorul de 3—3, 
iPti fost exclus să fi asistat 

în

A ROMÂNIEI 5—5 (1—1. 1—2, 2—1. 
1—1). Tînăra noastră selecționată 
studențească a făcut în compania 
redutabilei reprezentative a R.D.G. 
cea lmai bună partidă din acest 
tununj, reușind în fine, un nc- 
sp€#$F rezultat de egalitate (5—5). 
Și dșdă Cornel Rusu nu ar fi ra
tat. o/4pvitură de la 4 m și nu ar 
fi ȘlfJy ... —.ă iv.
nu ‘afPti fost exclus să fi 
la o surpriză de proporții, 
orice caz. elevii Tui Vladimir Aga- 
rici -au. demonstrat că formează 
un t&iny puternic, cu o mare pu
tere de' 1 liptă în componența că
ruia se jpiflă cîțiva jucători de 
valoare. înscris : Fiilop 2, C. 
Rusu, Kroner, D. Popescu pentru 
selecționata studenților români, 
respectiv Herzog, Hessbaclier, 
Schuler, Lange și Zein.

ROMANIA—SEL. STUDENTE YS- 
CA A UNGARIEI 10—4 (4—0. 2—2, 
1—1. 3—1). După felul în care au în
ceput partida, cu Selecționata stu
dențească a Ungariei .tricolorii 
păreau puși pe fapte mari. Com-

LONDRA, 12 (Agerpres). — 
Spectatorii englezi prezențl pe 
velodromul diii Leicester, unde 
au loc campionatele mondiale, 
au avut satisfacția de a aplauda 
succesul compatriotului lor 
Hugh Porter, care a cucerit me
dalia de aur în proba de urmă
rire individuală. îpvingîndu-l ne 
italianul Bosisio.' Pe locul' trei 
s-a clasat francezul Groșskost.

în prima manșă a semifinalei 
probei de viteză rezervată profe
sioniștilor. Gaiardbni (Italia) a 
realizat 11,60. lnvinghidu-1 pe 
olandezul Loeveseyn. Iar austra
lianul Johnson (11,84) ' l-a între
cut pe Damiano (Italia). 

reri divergente într-o mulți
me țle domenii, dar este si
gur că în materie de spart 
ei sînt în primul rînd și una
nim preocupați de ziua de 
mîine.

Orț aici, la Olimpia, li se 
vorbește despre prezent, mai 
ales i despre trecut, ceea ce 
nu esie rău, dar e insuficient 
pentru o generație care se 
pregătește nu numai să învețe 
ci șiisă trăiască. Prof. Clean- 
this Paleologos (Grecia) a 
conferențiat despre „Pregăti
rile *pentru Jocurile Olimpice 
în Grecia antică", iar compa
triotul său, arheologul Nico- 
laosn Yalovris, despre „Statul 
Elis și sanctuarul de la Olim
pia'*.' Gaston Meyer (Franța) 
a încheiat această serie de 
lecțiir de istorie cu prodigio
sul său „Roman al atletismu
lui"..'

AiWa după aceea a venit 
tulburătoarea disertație a 
dr.'IPpuret, care a cerut par
ticipa,nților printr-un efort de 
imaginație să nu ia 'Ai consi
derară fața îngrijorătoare a 
revoluției tehnico-științifice 
la care asistăm, ci să adopte 
optimismul. într-o lume domi- 
natăcțjde știința nucleară, ci
bernetică și informatică, de 
ordrribtoare și roboti, opțiu- 
neq ppntru sport, pentru olim- 
pisirr" ca stare de spirit, 
poateconstitui „suplimentul 
sufletesc" care însoțește fe
nomenele musculare, de care 
oamenii nu se pot dispensa 
niciodafă și de care vor a- 
vea< nevoie, mai ales în viitor.

Pcwticipanții la această se
siune! își mobilează momente
le de relaxare cu interesante 
concursuri sportive (înot, vo
lei, doaschet, șah, tenis de ma
să) în cursul cărora delegația 
româteă și-a demonstrat ca- 
paorfQtea organizatorică, fi
ind felicitată în acest sens.

Victor BANCIULESCU

al dfetul de categoric al Ma- 
'areai. Simionescu în partida 

phoslovaca Simonova.
C băieți, odată cu intra- 
în funcție a „artileriei 
i‘! a cadeților noștri, ju
ni de „Cupa Galea“, vic- 
le românești capătă un 
iir mai precis.
tnpionul țării la catego- 
15—16 ani, Traian Mar- 

turcul

ri iei ‘Ruzici în confruntarea 
cu poloneza Pilzic. Tot aici 
însă ivom menționa și eșe
cul 
rii.
CU CI

La 
rea 
greld 
cătai 
toriil 
conți

c4 
ria Ș 
cu, l-a eliminat pe 
Altijnkaya, dar la un scor 
mai: strîns decît ar fi justifi
cat adevăratul raport de for
țe din teren. Marcu a condus 
în setul I cu 4—1, dar l-a 
ced(it cu 6—8, reușind în ce
le ilin urmă să izbîndească, 
nu 'însă înainte de a comite 
numeroase inconsecvențe tac
tică:

Sptiriu și Hărădău — la 
categoria tineret — au trecut 
si $ cu succes primele etape. 
La fel și Dan Nemeș — 
carripionul național la 17 
ani. Acesta din urmă la ca- 
pătlil unei partide dificile 
cu cehoslovacul Strnadel.

Tot dintre români, vom 
sublinia evoluția lui Gabriel 
Neacșu (în turneul juniori
lor), 
triva 
cik.

In 
este 
maghiarului Bannyk 
în echipa de ..Cupa Galea1

foarte combativ împo- 
cehoslovacului Slusar-

oaspeți, 
evoluția 
(titular 

■“ a 
țării sale), unul dintre pre- 
tendenții la primul loc.

O dată cu jocurile de joi 
se vor produce primele cla
rificări.

Rezultate. Simplu juniori 
— : turul II : Krupa (Ceho- 

’ slovacia) — Gh. Giurgiu 6—3, 
■. 3—-6, 6—3, Traian Mărcu — 
Altimkaya (Turcia) 6—8, 
.6—4, 6—2, Neacșu — Slusar
cik (Cehoslovacia) 6—3, 7—5. 
Simplu junioare — turul II : 
Ruzici—Kdvendi 6—3, 6—3, 
Takacs — Denov 6—0, 6—3. 
Singilu tineret — turul 
Nemeș 
ițlovacia) 6—3,
turul II :

ce-î privește pe 
de consemnat

1:
Strnadel (Ceho- 

3—6, 6—1,
Niedwiecki (Po-

D.V.

Telex • Telex • Telex
Tn turnerj internațional de tenis 
de la Moscova. Iudith Dibar 
(România) a ipierdut cu 6—3, 6—8, 
1—6 partida cu Zinina (U.R.S.S.).

Din cele 02 de automobile care 
au luat startU tn raliul Paris 
— Kabul — Paris, .380 s-au 
prezentat la punctul de control 
de la Teheran. ~arauană moto
rizată este așteptată joi ia He
rat (Afganistan);

pentru ziarul SPORTUL

(Urmare din pig. V hipodrom. L-am descoperit, 
într-un tîrziu,

ASTĂZI DUPĂ AMIAZA, PE STADIONUL REPUBLICII, ÎNCEP

— Pregătirea unei astfel de 
probe cere, fără doar și poate, 
eforturi considerabile. Cam 
ciți kilometri parcurgeți săp- 
tămînal la antrenament! ?

— In general, 250, adică 
1 000 km de alergare pe lună.

— Este o cifră fantastică 1 
Probabil, însă, că ea vă asi
gură succesele pe care le ob
țineți în această probă și pe 
care v-am ruga să ni le rea
mintiți. -'■I

•— Am participat pînă a- 
cum la 40 de curse de mara
ton, dintre care 5 le-am aler
gat in acest an. în cariera 
mea am cîștigat 5 mari con
cursuri, două balcaniade și 3 
internaționale desfășurate în 
Turcia (Ankara, 1970), Grecia 
și Pakistan. La 30 de ani pot 
nutri însă speranțe într-o îm
bunătățire simțitoare a pal
maresului.

— Vă 
inima !

Pentru 
adăugăm 
este principalul favorit al 
maratonului de astăzi, că el 
este de profesie ofițer de po
liție în Ankara și, în sfîrșit, 
că este un interlocutor deo
sebit de plăcut și amabil.

Pentru a-1 descoperi pe 
maratonistul iugoslav Rado
van Scociaici a trebuit să fa
cem o adevărată... cursă de 
urmărire. L-am 
toate străzile din Cotroceni, 
din împrejurimile Operei, pe 

dorim din toată

cititorii noștri să 
că Ismail Acsay

căutat pe

lonia) — Slusarcik 7—5, 
6—4, Sotiriu-Konya (Unga
ria) 7—5, 6—2, D. Hărădău
— Mitrache 6—3, 6—1, Stencl 
(Cehoslovacia) — Lapimaa 
(U.R.S.S.) 7—5, 6—3, Banyik 
(Ungaria) — Krupa 6—4,
6— 2. Simplu tineret (fete) — 
tururi preliminarii : Mihai
— Domschka (R. D. Germa
nă) 3—6, 6—4. 6—4, Dudaș
— Graczol (Ungaria) 8—6,
7— 5, Barsi (Ungaria) — Co-
tuna 6—2, 6—3, turul I : Zin- 
kevici (U.R.S.S.) — Nosa6—0, 
6—2, Simonova (Cehoslova
cia) — Simionescu 6—0, 
6—3, Trifu — Lehmann (Ii. 
D. Germană) 6—1. 6—4, Ru
zici — Pilzic (Polonia) 9—7. 
4—6, 6—1, Balaj — Mihai 
6—2, 6—4. Dublu fete — tu
rul 1: Bădin, Hagiu.— Sto- 
leru, Ghergioiu 6—3, 6—4.

Constantin COMARNISCHI

BAZIN... MOBIL
In orașul Nantes 

din Franța a avut 
loc inaugurarea u- 
nut bazin de înot, 
care — după afir
mațiile presei lo
cale — poate în
locui o sută de 
alte bazine. Despre 
ce este vorba. ? 
Bazinul din Nantes 
e... mobil : trei 
luni „stă* într-un 
oraș, alte trei, in 
altul ș.a.m.d. Di
mensiunile sale 
silit, e adevărat, 
destul de mici — 
11X6 metri — dar 
specialiștii afirmă 
că el este un ba
zin ideal pentru 
învățarea înotului 
în tot timpul anu
lui. Firma B.A.M., 
care l-a proiectat, 
a anunțat că se 
pot construi 100 de 
asemenea obiective 
cu același bani pe 
care-i necesită un 
bazin acoperit.
LA 83 DE ANI
Numele medicu

lui Hans Schnabel 
(83 de ani) este 
foarte cunoscut în 
R. D. Germană. El 
e uh înfocat adept 
al sportului și a- 
firmă că exercițiile 
fizice constituie cel 
mai bun remediu 
împotriva oricărei 
boli. După ce ter
mină munca la 
spital, doctorii
Schnabel își vizi
tează pacienții la 

domiciliu mergî.nd 
pe bicicletă. în 
toată perioada se
zonului cald, el a- 
leargă zilnic 8—10 
km. De asemenea, .
dr. Schnabel participă în fiecare 
an la întrecerile Veteranilor (peste 
55 de ani), care au loc în oră
șelul Bad-Birkenau.

în aeest sezon, cel mai bun 
rezultat al său pe distanța de 
5000 m a fost de 31:21,0.

FOTO — RYUN
Recordmanul mondial în pro

bele de 1 500 m plat și o milă, 
americanul JIM RYUN. a deve
nit fotograf profesionist. După 
cum se știe el a abandonat tem
porar activitatea competițională.

Meciul dintre selecționata olim
pică de baschet a S.U.A. și re
prezentativa Poloniei, disputat la 
Varșovia, s-a încheiat cu scorul 
de 70—63 (37—32) în favoarea
sportivilor americani. Cei mai 
buni realizatori ai oaspeților au 
fost Julius Irving și Cyril Bap
tiste (12 p).

La Tel Avlv se desfășoară cel 
de-al 17-lea campionat mondial 

alergind pe 
malul Dîmboviței. Marcat e- 
vident de efortul antrena
mentului, el a acceptat să 
„pozeze", dar n-am îndrăznit 
să-i solicităm o declarație. 
Antrenamentul dur ne spu
nea și așa că se pregătește 
cu maximum de seriozitate 
pentru o medalie. Care din
tre ele ?

Atleții și atletele lotului 
iugoslav au ales, de data a- 
ceasta, un drum cu totul ine
dit pentru ei. După cum 
ne-a informat conducătorul 

echipei, Stevan Lenert;- spor
tivii s-au reunit marți la Bel
grad și miercuri dimineață au 

vină, tot pe 
spre miezul 

face însă în 
de mîine.

echipelor Iugoslaviei la sosireaO parte a în Gara de Nord
Foto : A. NEAGU

pornit cu... vaporul pe Du
năre pînă la Turhu Severin, 
de unde și-au continuat călă
toria cu trenul' la București.

— A fost puțin cam obo
sitor, nu e vorbă, a spus 
Stevan Lenert (fost partici
pant balcanic la lungime și 
prăjină) dar a meritat din 
plin. Am văzut multe locuri 
noi și frumoase,' am văzut gi
gantul hidro-energetic de la 
Porțile de F.ier, pe pare-l 
construiesc în comun popoa
rele noastre. în ceea ce pri
vește concursul sînt convins 
că se va, desfășura la un ni
vel valoric ridicat, poate cel 
mai ridicat din- istoria com
petiției.

Delegația iugoslavă cuprin
de pe cei mai în formă spor
tivi la ora actuală, în frunte 
cu recordmana lumii în pro
ba de 800 . m, Vera Nikolici. 
Disputa ei cu Ileana Silai se 
anunță a fi un adevărat mo
ment de vîrf al actualei edi-

Milton Caffey și-a... pierdut capul! Pen
tru o infimă fracțiune de secundă (care 
n-a scăpat ochiului de Argus al fotore
porterului) mingea de baschet înlocuiește 
capul jucătorului din echipa Universită
ții Baker. Imaginea a fost luată in tim
pul meciului pentru campionatul univer
sitar al S.U.A., meci disputat între echi

pele Baker și Cherokee
în cadrul unui interviu Ryun a 
declarat că anul Viitor va ți 
din nou prezent la startul mari
lor concursuri atletice. , Record
manul mondial a confirmat par
ticiparea Sfl la J. O. de la.Mlln- 
chcn din 1972.

CANADIENII IUBESC FOT
BALUL

Fotbalul devine din ce în ce 
mai popular în Canada. în ulL 
timii cinci ani, numărul clubu
rilor de fotbal din această țară

studențesc de șah. In clasament 
conduce echipa . Angliei cu l^’/a 
p. urmată de S.U.A. — 9f/3 p. 
Finlanda — a’A o. Elveția — 8 
p. Israel și Islanda — 8 p, Aus
tria' — 7t/2- p. Suedia — 7 p,
R.F.G. — 4’/? tp. Scoția - 3 p, 
Grecia — 1 p.

*
A început turneul de tenis 
(open) al Canadei, la Toronto. 
La simplu bărbați,' în primul 
tur, egipteanul Ismail El Sha- 
fei 1-a, învins cu 6—3, 6—4 pe
canadianul Bob Puddicombe. A- 
mericanul Ron Holmberg a dis
pus cu 4—6, 6—4, 6—4 de sud- 
africanul Ray Moore. 

ții a Balcaniadei. Și un amă
nunt interesant : Nikolici și 
Silai au făcut parte, anul 
trecut, din echipa Europei 
care a întîlnit la Stuttgart 
formația Americii. Atunci, în 
întâlnire directă, a învins 
campioana noastră. Și tot 
Silai a cîștigat și la Jocu
rile Balcanice de la Sofia, 
dar la „europenele" de la 
Atena a fost rîndul alergă
toarei iugoslave să ocupe un 
loc mai în față. Cum va fi 
acum ?

ora 13,30 am luat dru- 
Otopeniului în aștepta- 
„charterului" care tre
să aducă, de la Atena,

PRINTRE CULOARE
• După cum am mai anun

țat televiziunea română va 
face transmisii în direct de 
la J.B.A. Programul acestora 
este următorul: vineri, de la 
S>ra 18.00 la 19,30, sîmbătă, 
de la 17.00 la 18;15 și dumi
nică, de la 17,30 la 19,40.

* Federația română de atle
tism a' stabilit juriul de ar
bitri pentru concurs. Direc
torul reuniunii este Florian 
Laslău, judecător arbitru — 
Gheorghe Georgescu, judecă
tor arbitru pentru alergări — 
Dumitru Eremia. judecător ar
bitru pentru sărituri — Eugen 
Lupașcu, judecător arbitrii 
pentru aruncări — Dumitru 
Dobrescu.

• Telesidul, aparatul de 
construcție românească pentru 
înregistrarea sosirilor va fi 
din nou prezent la datorie, ca

a crescut de la 1685 la 2720, iar 
cel al jucătorilor — de la 25765 
la 47720.

PREA MIC PENTRU UN 
RECORD ATÎT DE MARE

Una din surprizele semifinalei 
Cupei Europei la atletism care a 
avut loc ia Zilrich a fost înfrîn- 
gerea campionului european la 
săritura în înălțime V. Gavrilov 
de către francezul H. Elliott. A- 
cesta, rămas singur în concurs a 
cerut arbitrilor ridicarea ștachetei 
de la 2,16 la... 2.30 ! Arbitrii au 
refuzat pur și simplu acceptând în 
cele din urmă înălțimea de 2,29, 
superioară totuși cu 1 cm recor
dului mondial al Iui V. Brumei. 
Cele trei încercări au fost ratate 
net, dar interesant este faptul că 
atletul francez (1,75 m înălțime) 
nu ajungea la ștachetă decît ri- 
dieîndu-se pe vîrful picioarelor î 
Elliott se poate compara totuși cu 
Brumei dacă ne gîndim la numă
rul de centimetri, adăugați pro
priei înălțimi, pe care a reușit 
să-i sară : 43 pentru Brumei (2;28 
și 1.85) și 42 pentru Elliott (2,17 
și 1,75).

-ultimele gtiri-ultimele rezultate-ultimele știri-
HAMBURG : Tiriac

HAMBURG, 12. — în ca
drul campionatelor interna
ționale de tenis ale R. F. a 
Germaniei au început și în
trecerile în proba de dublu 
bărbați. în primul tur, pere
chea română Ion Țiriac—Ilie 
Năstase a învins cu 6—1, 
6—2 cuplul vest-grerman Kor- 
pas-Kurucz. Alte rezultate :
DUPĂ 20 MINUTE, ALL STAR—ROMÂNIA 32-20

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Norii negri 
care înconjuraseră dupâ-amiază 
orașul s-au adunat spre seară, 
și din ei a început să cada o 
ploaie torențiala. Din această 
cauză, intîlnirea de baschet din
tre echipa României si selecțio
nata universitară a S.U.'V. nu 
s-a disputat decît ne jumătate. 
După prima repriză, ploaia a 
făcut imposibilă continuarea în
trecerii, care s-a încheiat, deci, 
după numai 20 de minute de 
joc, cu scorul de 32—20 pentru 
>aspeți. Faptul că s-a jucat pe 
zgură și la panouri de lemn a 
dezavantajat ambele formații, 
dar mai cu seamă pe sportivii 
noștri, mai puțin tehnici. Deși 
au luptat din răsputeri, ei nu 
au putut pătrunde sub panoul 
advers, iar aruncările de Ia se- 
midistanță au fost ratate in ma
joritatea cazurilor. Nici baschet- 
baliștii americani nu s-au simțit 
în largul lor (de altfel, ei ou 
declarat că joacă pentru prima 
dată pe zgură), dar plusul de 
talie, robustețe și tehnică și-a 
spus cuvintul, atît în atac, prin 
reluări și voleibolări, cit și In 
apărare, * unde cîteva capace i-au 
făcut pe reprezentanții noștri să 
fie mai reținuți în aruncările 
la coș. Scorul s-a menținut strîns

orarul de zbor al 
„Olimpic", așa că 
calea întoarsă. A- 
decolat abia spre

reorezentativa Greciei, 
cum se comunicase. Dar la 
ora amintită, pe aeroportul 
internațional nu se cunoștea 
nimic de 
avionului 
am făcut 
vionul a 
seară și urma să aterizeze la 
București după ora de închi
dere a ediției noastre. Din 
acest motiv, cerem scuze ci
titorilor că nu putem spune 
nimic despre formația grea
că și nici despre cea bulgară, 
care urma să 
calea aerului, 
nopții. O vom 
numărul nostru 

la toate marile concursuri d» 
atletism organizate in țara 
noastră. Utilizarea lui face ex
clusă orice greșeală in stabili
rea exactă a ordinii sosirilor 
și a diferențelor de Zecimi din 
tre alergătorii de viteză.

• Cele mai vechi partici
pante la întrecerile J.B. sînt 
atletele românce Ida Manoliu 
și Ana Sălăgean, nelipsite de 
la competiția feminină inaugu
rală (Atena, 1957) și pînă as
tăzi. „Veteranii" întrecerilor 
masculine sînt atlețli bulgari 
Todor Artarshi (disc) și Di- 
miter Hlebarov (prăjină) fie
care cu cite 13 participări la 
Balcaniadă.

■■

CONCURSUL ATLETIC DE LA KOLN
Lia Manoliu pe locul trei (54,30 m)
In concursul internațional 

atletic de la Koln nu s-au 
înregistrat recorduri din cau
za unei ploi torențiale. Prin
cipalele rezultate : MAS
CULIN : 400 m.g. — Steele 
(S.U.A.) 51,0; 100 m — Hart 
(S.U.A.) 10,2; 800 m — Kem
per (R.F.G.) 1:49,6; ciocan — 
Beyer (R.F.G.) 70,40 m; 110 
m.g. — Hill (S.U.A.) 13,6;
înălțime — Pecham (Aus

„Un sincer și fructuos 
schimb de păreri"
Ecouri după vizita In România a delegației sovietice

MOSCOVA, 12 (Agerpres). 
—. IZianul „SOVIJETSKI 
SPORT" publică o informa
ție în legătură cu recenta 
vizită făcută în România de 
o delegație sovietică. Ziarul 
menționează, între altele, că: 
„Delegația a vizitat baze

și Năstase au pornit bine la dublu
Roche, Davidson (Australia)— 
Brenner (R. F. G.), Tajnar 
(Cehoslovacia) 6—2, 6—1 ;
Franulovici (Iugoslavia), Ko- 
des (Cehoslovacia) — Krein- 
berg, Kube (R.F.G.) 6—0,2—6. 
6—3 ; Alexander. Dent (Aus
tralia) — Mayer, Gondrella 
(Franța) 6—3, 2—6, 6—2.

In turul al doilea la sim

jumătate din repriză (13—13 în 
min. 10), după care elevii Iui 
Bob Davis s-au distanțat.

Au înscris : Mc Daniels 10. Mc 
Ginuis 4, Ford 1, Mengelt 6, 
Parker 3, Smith 6, Davis 2 pen
tru All Star, respectiv Georges
cu 2, Chivulescu 8, Tarău 3 și 
Popa ’7. Au arbitrat O. Sinuck- 
ter (S.U.A.) și M. Aldea (Româ
nia).

Astâ-seară, de la ora 20,15, 
terenul Floreașca (în caz de timp 
nefavorabil în sală), se dispută 
ultima intîlnire dintre selecțio
nata României și All Star Uni
versity.

— d. st. —

Noi succese ale călărețului Vasile Pinciu
La Aoncursul de călărie 

desfășurat recent la Aachen 
(R.F.G.), Ia care au partici
pat călăreți din Belgia. Bo
livia, Chile și R.F. a Germa
niei călărețul român VASILE 
PINCIU a obținut rezultate 
excepționale : locul I în pro
ba de categorie mijlocie (130 
concurenți) cu calul Dux ; lo

ÎNOTĂTORII 
BULGARI, 
ÎN EVIDENT 
PROGRES, 
VIZEAZĂ LOCUL I 
LA BALCANIADĂ
înotătorii bulgari au progresat 

foarte mult în acest an. O do
vedește, în primul rind, seria de 
rezultate promițătoare, unele 
dintre ele noi recorduri ale ță
rii. cu care au luat sfîrșit re
centele campionate naționale. 
Multe dintre acestea vor îl cu 
siguranță îmbunătățite la Jocu
rile Balcanice de la Atena, unde 
selecționata de înot a Bulgariei 
va concura serios — și cu. șanse 
apreciabile — formațiile Iugo
slaviei și României la locul I 
în clasamentul general. Perfor
mera acestui an pare să fie tî- 
năra Hrișka Peiceva, triplă cam
pioană națională la 100 m (6Ș,4), 
200 m (2:18,0) șl 400 m liber 
(4:54,9) — toate noi recorduri
ale Bulgariei. Alături de ea, Ja
net Slavceva 69,7 — 100 m delfin 
și Svetlozara Ignatova 1:12.0 — 
100 m spate și 2:36,1 — 200 m 
spate au șanse mari de a cu
ceri titlurile balcanice la aceste 
probe. Antrenorii au mari spe
ranțe și în tînărul Toni State- 
lov, cronometrat la 200 m liber 
în 2:04,4 și 400 m liber în 4:28,1 
— ambele noi recorduri.

Lotul care va reprezenta Bul
garia la J.B. de la Atena are 
următoarea alcătuire :

MASCULIN - 100 m liber s
Stoev> 56,9. Konstandinov 57,7 ; 
W# m liber : Statelov 2:04.4, Ru- 
sev 2:06.0 : 400 m liber : Statelov 
4:28.1. Gheorghiev 4;S2,5 : 1 500 m 
liber: Gheorghiev 18:13,3 (re
cord)', Encev 18:17,6 ; 100 m spa
te : Rusev 65,0, Iankov 65.9 : 
200 m spate : Ceakîrov 2:23.8, 
Iankov 2:25.8 : 100 m bras : Cea
kîrov 1:12,4, Fesciev 1:14.5; 204
m bras : Ceakîrov 2:38,7, Ni- 
kolov 2:42,6 : 100 m delfin : Do- 
brev 61,7. Hristbv 62,4 ; 200 m
delfin: Dobrev 2:19,6, Hristov 
2:25,1 ; Mo m mixt : Ceakîrot 
8:18,4. Rusev 2:19.6 : 400 m mixt: 
Ceakîrov 5:03,0, Dobrev 5:13.8.

FEMININ — ioo m liber : 
Peiceva 62,4, Slavceva 63.9 ț 
200 m liber : Peiceva 2:18,0. Nel- 
kova 2:21,2 ; 400 m liber : Peice
va 4:54,9. Neikova 5:05,2 ; 800 m 
liber; Neikova 10:19,4 (record) 
Barakova 10:31.8 ; 100 m spate : 
Ignatova 1:12,0, 
200 m spate : 
Dineva 2:42.7 ; 
Nikolova 1:23,4, 
200 m bras : A. 
Treneva 3:01,0 ;
Rlavceva 69.7. M. Nikolova 1:12.0' 
800 m delfin : Slavceva 2:41.2 
(record). M. Nikolova 2:50.9 ; 
200 m mixt : M. Nikolova ,2:411 
Peiceva 2:41.5 ; *
Nikolova

Dineva 1:17.2 ;
Ignatova 2.3C.1, 

100 m bras : A
Treneva 1:24.8

. Nikolova 2:59.2.
100 m delfin ‘

Slavceva 
Nikolova

.•H.j , 400 m mixt : M. 
5:49,4, Naneva 5:57,4.

Eșua ALMALEH 
la ..Naroden Sport" 

Sofia
★

ALCĂTUIT LOTUL 
ROMANI 

PENTRU J.B.
A. fost alcătuit lotul de înotă' 

tori care va reprezenta tara 
noastră la J. B. de la Atena : 
Cristina Balaban, Agneta Șterner, 
Lucia Radu, Daniela Coroiu, Car
men Cehanzuc, Anca Groza, Anca 
Georgescu. Rodica Petruică, Geor- 

. geta Cerbeanu, M. Slavic, V. 
Costa, A. Covaci. D. Naghi, A. 
Petelei, S. Cosmescu, E. Hempel. 
I. Micîăuș, Z. Oprițeseu, Gh. Lu- 
pu, M. TVTovanu și M. Nieodim. 
Surprinde absența din acest lot 
a cîtorva dintre campionii de se
niori si juniori ai țării, printre 
care M. Hohoiu, L. Copcealău, O. 
Resler, Liliana Burlacu, Gyongy 
Sovago. Liliana Dan și Eugenia 
Cristescu.

redactor

A FOST 
ÎNOTĂTORILOR

tralia) 2,13 m; suliță — Wol- 
fermann (R.F.G.) 82,25 m; 
FEMININ : 800 m — Keizer 
(Olanda) 2:04,6; 400 m — 
Hammon (S.U.A.) 53,1 ; 100 
m — Iris Davis (S.U.A.) 11,4; 
100 m.g. — Kilborn (Austra
lia) 13,2; disc — Westermann 
(R.F.G.) 60,41 m. Lia Mano- 
liu a ocupat locul trei cu 
54,30 m.

sportive bucureștene, centre 
de eercetări în domeniul 
sportului și medicinci edu
cației fizice, precum și alte 
obiective social-culturalc. în
tre cele două părți a avut 
loc un sincer și fructuos 
schimb de păreri".

plu bărbați, Ilie Năstase a 
dispus de cehoslovacul Hre- 
bec cu 6—2, 6—0, 6—1. Alte 
rezultate : Pilici — Hagen 
(R.F.G ) 6—4. 6—4, 6—4, Gu
lyas—Stilwell 3—6, 6—4 6—2, 
1—6. 6—2. Elsehenbroich — 
Kary 6—3, 8—6, 8—6. Kodes— 
Patison 6—2, 7—5, Cox—Dcnt
6— 2, 1—6. 8—6, 6—0, David
son— Gotschalk (R.F.G.) 7—5,
7— 5, 3—6, 7—5.

TURNEUL FEMININ DE BAS
CHET DE LA SOFIA

SOFIA, 12 (Agerpres). Tn lo
calitate a început un mare tur
neu internațional de baschet fe
minin la care iau parte 10 re
prezentative. Echipa României, 
care nu a jucat în prima zi, tace 
parte din seria J3. alături de 
formațiile Iugoslaviei, Poloniei, 
R.S.S. Lituaniene și selecționata 
universitară a Bulgariei. Tată pri
mele rezultate : R.S.S. Litua
niană — selecționata Universi
tară a Bulgariei 62—48 (54—20),
Franța — Cuba 50—33 (23—17).

cul I in proba de categorie 
semigrea (150 concuranți) cu 
calul Anette.

în urma acestor rezultate, 
el a obținut locul I in clasa
mentul general al concursu
lui. In continuare, Vasile 
Pinciu va concura la Bru
xelles și Luxemburg.


