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FRUMOASA DUPĂ AMIAZĂ INAUGURALĂ

Astăzi se vor decerne 11 titluri de campioni

DE PE STADIONUL REPUBLICII

Momentul solemn al depunerii jurământului

Deși mereu aceeași, festivi
tatea de deschidere a Balca
niadelor de atletism ni se 
pare de fiecare datâ inedită, 
fiind totdeauna Ia fel de emo; 
jionantd. Ca și aceea de ieri 
după-amiază de pe stadionul 
Republicii, cînd după defilarea 
echipelor participante la cea 
de a XXIX-a ediție, a Jocurilor 
Balcanice {Bulgaria, Grecia,

Iugoslavia, Turcia și România), 
delegațiile au luat loc pe ga
zonul stadionului. Au fost in
tonate imnurile și s-au înăl
țat steagurile țărilor respec
tive. Apoi a luat cuvtntul tov. 
ing. Mihail Florescu, președin
tele Federației române de o- 
tietism, care a declarat des
chise întrecerile. '•

MARATONUL

Pe un catarg special a fost 
înălțat steagul albastru cu 
inițialele J.B.A. Macheta aces
tuia a fost executată, în urmă 
cu zece ani, de graficianul ro
mân Radu Veluda, maestru al 
sportului.

Recordmanul României în 
proba de triplusalt, Carol Cor
eu, a urcat pe un podium 
special și a rostit Jurămîntul 
în numele competitorilor la 
această ediție a Jocurilor, 
după care fete, tn frumoase 
costume naționale, au oferit

Foto: A. NEAGU 

buchete de flori conducători
lor celor cinci echipe.

A trecut cîtăva vreme din 
momentul tn care atleții au 
părăsit stadionul și toată lu
mea a rămas în așteptarea 
concurenfilor maratoniști. Aș
teptarea n-a fost însă de lun
gă durată și ropote de aplau
ze au întovărășit intrarea pe 
pistă a celui mai rapid din
tre alergători, apoi a celor
lalți. Fiecare dintre ei s-a bu
curat de o primire la fel de 
caldă ca aceea rezervată în
vingătorului.

SPORTIVII CINSTESC MAREA SĂRBĂTOARE

TRACTORIADA*-COMPETIȚIA 
MIILOR DE SALARIAȚI 

Al MARII UZINE BRAȘOVENE

99

De mai -mulți .ani, în cins
tea aniversării Eliberării, sa- 
lariații Uzinelor Tractorul 
din Brașov participă la o a- • 
tractivă competiție de masă, 
cunoscută sub denumirea 
„TRACTORIADA". Anul a- 

. ceșta ea se află la cea de a 
VII-a' ediție și se bucură de 
.un mare interes,, ca și în 

. anii preeedenți. Peste 1200 
de salariați, tineri și .vîrstnjci, 
din toate sectoarele uzinei, 
sînt prezenți la aceste între
ceri. Cîte 12 echipe, reprezen
tând tot atâtea sectoare de 
muncă, îșî dispută întâietatea 
la fotbal, volei, și handbal.

același 
puncte

Asemenea lor, șj particiipanții 
la. întrecerile de șah și tenis 
de masă sînt animați de- do
rința obținerii unor bune re
zultate, având șiei 
scop : cucerirea de
pentru secțiile pe care le re
prezintă.

între 17 și 22 august vor 
avea loc întrecerile finale.

Aceste1 întreceri sportive, 
sprijinite de conducerea cilu- 

. bului Tractorul, ca și de co
mitetul sindical și organiza
ția U.T.C., vin să confirme, 
din nou, modul judicios în 
care sînt atrași în activitatea 
sportivă miile de salariați ai

marii uzine brașovene. în 
plus, în afară de „Tractoriâ- 
dă“, salariații uzinei vor mai 
participa și la alte competi
ții, între care și un mare 
concurs popular de orientare 
turistică, în masivul Bolnoc, 
programat pentru ziua 
august.

Așadar, salariații 
Tractorul Brașov, pe 
frumoasele realizări din pro
ducție, obțin importante suc
cese și în domeniul sportiv, 
activitate în care participă 
cu viu interes..

Carol GRUIA 
coresp. principal

de 24

Uzinei 
lingă

Dobrin, în căutarea elixirului miraculos:
capacitatea de efort

La F. C. Argeș

Primele informații. pentru 
reportajul de față — și veți 
vedea și dv. că sînt destul 
de' prețioase — aveau să. ne 
parvină de la o persoană 
câre n-are nici cea rri® mică 
legătură cu fotbalul. De la 
Elena Turlea, responsabila 
noului complex turistic de la 
„Trei Brazi", unde mi se 
spusese că-i pot găsi pe fot
baliștii de la F.C. Argeș.

— Da, aici sînt, mi-a con
firmat responsabila complexu
lui construit în acest colț de

19 jucâtori luptă pentru

rai, dominînd panorama Pre
dealului datorită unui plus 
de înălțime de' aproape 200 
de metri. Și, fără s-o între
băm, ne-a pus în fața unor 
noutăți reconfortante : „N-am 
primit cu prea multă bucu
rie vestea că fotbaliștii de la 
F.C. Argeș vor veni
Mi-era teamă că vor trans
forma acest loc de 
intr-un local de 
cu șucete prelungite, cu 
jocuri de cărți, cu zgomote 
pină in zorii zilei, cu inci-

aici.

odihnă 
petrecere, 

prelungite,

titularizare

mai mari sau 
Rar am întilnit 
de tineri care să

den te 
mici, 
grup 
nifeste atîta seriozitate, atita 
grijă și respect față de cei 
din juf“.

în posesia unor asemenea 
informații, am socotit de pri
sos, zece minute mai tîrziu, 
cînd aveam să mă întîlneșc 
cu primul antrenor al arge-

mai 
un 

ma-

Jack BERARIU

(Continuare In pop a 3 <i)

Maratonul nu este spectaculos...
Atleții părăsesc stadionul, se tnșiruiesc pe străzi șl pe 

șosea, printre pietoni distrați și autoturisme grăbite. 
Spectatorii lor cei mai fideli sînt arbitrii de concurs, 
agenții de circulație și ziariștii care descriu cursa făcând 
în general apel la imaginație și metafore.

Maratonul nu este estetic...
Atleții se angajează într-o alergare nemiloasă, pri

vesc înainte cu ochi absenți și fețe imobile. Iți face im
presia că parcă ar număra ceva în gînd, poate miile de 
pași dureroși pe care trebuie să-i facă.

Maratonul nu este generos...
Marii săi campioni rămîn de obicei anonimi, sînt mult 

mai puțin cunoscuți sau răsplătiți de cît, să zicem, un 
jucător de fotbal chiar și mediocru.

Și totuși, maratonul este sublim...
Pentru că el cinstește, în felul său, un act de eroism 

și o faptă de arme săvîrșită în antichitate de un ostaș, 
cu prețul vieții, în numele jurămîntului dat patriei.

Pentru că maratonul reprezintă cel mai frumos elogiu 
care se poate aduce efortului gratuit, acela absolvit de 
interese, patimă sau cupiditate.

Pentru că această alergare solitară este mai mult decît 
o probă sportivă, este un dialog aspru pe care atletul îl 
face cu propria sa conștiință și o confruntare cu eterna 
slăbiciune omenească.

l-am urmărit ieri pe cei 9 alergători (au lipsit, din 
păcate, atleții greci, din țara în care s-a născut mara
tonul !) și am înțeles din nou de ce această probă, fără 
să fie spectaculoasă, fără să fie estetică, fără să fie ge
neroasă rămâne totuși (poate tocmai de aceea) sublimă.

Așa cum sportul nu poate fi conceput fără atletism, 
atletismul — la rîndul său — nu poate fi conceput fără 
maraton.

Hiiseyin Aktaș (Turcia)
primul campion al

celei de a 29-a Balcaniade
La ora 17 a-au prezentat la 

start concurențll în proba de 
maraton : Hikmet Rasslmov și 
Ivan Mitev (Bulgaria), Rado
van Skocajio șl Ibisi Nedzme- 
dln (Iugoslavia), Ismall Akcay 
șl Hiiseyin Aktas (Turcia), 
Aurel Scolobluc șl Ovldiu Lupu 
(România). în afară de 
concurs: Hamza Canavar
(Turcia). După cum se vede. 
Grecia
— n-a avut reprezentanți în 
această probă...

După ce starterul le dă cale 
liberă, concurenții parcurg un 
tur și jumătate pe stadion. 
Favoritul cursei, turcul Ismail 
Akcay face chiar după pri
mele sute de metri, fiind încă 
pe pistă, cîteva mișcări greșite 
și cade. Este probabil ca în 
această cădere să se fi acci-

„țara maratonului"

renții Skocajic, Lupu șl Mitev. 
Ceilalți continuă să mențină

Romeo VILARA 
Hristache NAUM In fața obiectivului fotografic, nimeni nu... mișcă! Fotbaliștii de la F.C. Argeș nu puteau 

face o excepție. Foto : V. BAGEAC(Continuare în pag. a t-a)

Aseară, o nouă demonstrație
r
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Selecționata română—All stars University 58-76

I 
I

Valeriu CHIOSE

Maratoniștiz în plină cursă N. ENACHE—coresp.

1. Turcia 8 p, 2. Bulgaria 
6 p, 3. România 4 p, 4. Iugo
slavia 3 p, 5. Grecia 0 p.

dentat ușor, deoarece 
parcursul cursei el n-a fost 
în plenitudinea forțelor. Mi
cul pluton străbate străzile 
Capitalei, încurajat fiind de 
spectatori ocazionali. Din grup 
rămân pe bd. Magheru concu-

la yahting
în acest an, întrecerea In

ternațională de yahting dotată 
cu „Cupa Mării Negre", care 
s-a desfășurat între 9 și 13 au
gust pe apele Siutghiolului, a 
reunit sportivi din orașele 
Varna și Constanța. Iată cla
samentele : cl. finn 1. Petkov 
Gramatikov (Varna) 6 p, 2. 
Peter Encev (Varna) 8,7 p, 
3. Gh. Nicolcioiu (Constanța) 
19,7 p ; cl. F.D. 1. Ion Apos
tol 4- Dan Nicolescu (C-ța) 
0 p, 2. Nic. Leonte + Nic. 
Constantinescu (C-ța) 14,7 p, 

■ 3. Atanas Kolev -I- Boris Bo
risov (Varna) 17,4 p. Clasa
mentul final arată astfel: 1. 
Constanța 56,1 p, 2. Varna 
68,1 p.

CLASAMENTUL 
DUPĂ PRIMA ZI :

Foto : TH. MACARSCHI

SOFIA, 13 (prin telefon). 
Reprezentativa feminină de 

baschet a României a debu
tat cu un frumos succes în 
turneul internațional găzduit 
de sala Universiada din lo
calitate. Evoluînd excelent, 
sportivele românce au dispus

ou scorul de 56—53 (21—27) 
de puternica echipă a R.S.S. 
Lituaniene care învinsese, în 
prima întâlnire, selecționata 
universitară a Bulgariei. Con
dusă în prima repriză, echipa 
României a găsit resurse pen
tru ca în următoarele 20 de

minute să aplice o apărare 
om la om deosebit de agre
sivă, datorită căreia a inter
ceptat multe mingi ți a lan
sat contraatacuri soldate în 
majoritatea cazurilor cu co
șuri înscrise.

Jucătorii noștri în posesia mingii, dar...
Spre deosebire de prima 

întâlnire desfășurată în 
Capitală, selecționata bas- 
chetbaliștilor studenți din 
S.U.A. a dominat aseară 
cu autoritate partida 
care i-a opus din nou pe 
purtătorii tricourilor 
ționalei române, scorul fi
nal de 76—58 (40—34) ex
primând în mod elocvent 
raportul de forțe din te
ren. Oaspeții au impre
sionat prin calitățile lor 
atletice, prin ușurința cu 
care minuiesc balonul 
(McGinnis este, de altfel, 
un virtuoz al acestui joc),

demonstrând că orioe e- plină 
chipă ce beneficiază de noastră 
asemenea atuuri este 
foarte aproape de ceea ce 
înseamnă baschetul mo
dern. Acțiunile lor, pe 
cit de simple, pe atât de 

na- precise, au urmărit in 
permanență coșul advers.

Cum s-au comportat re
prezentanții noștri de a- 
ceastă dată 7 Echipa s-a 
bazat mai mult pe posi
bilitățile tehnice. ale lui 
Chivulescu, Atanaslu, Po
pa, pe dirzenia lui Mo
rarii și Tarău Încadra
te Intr-o riguroasă disci-

tactică. Părerea 
este însă că an- 
AI. Popescu pre- 
această oră prea 
domeniul tacticii; 

tineri jucători 
au destul pînă 

bagajului 
tehnico- 

par tot 
în teren 

tac- 
co-

Și 
la

po-

trenorul 
tinde la 
mult (în 
acestor 
care mai 
la completarea 
de cunoștințe 
tactice. Aceștia 
timpul obsedați 
de diferitele scheme 
tice, neglijînd , un pas 
rect, . driblingul scurt 
eficace și aruncarea 
coș din cea mai bună 
zlțle.

evitalizarea sportului de 
masă — acțiune desfășu
rată în ultima vreme ceva 
mai energic și cu un 
plus de convingere — a 
început să se manifeste în

planuri diferite, acoperind și acele zo
ne care, deși extrem de importante, 
păreau a fi uitate. O observare atentă 
a măsurilor elaborate în această di
recție ne araiă nu numai intervenția 
operativă într-un domeniu cu o pro
blematică vastă și întotdeauna de ac
tualitate, ci și o anume îmbunătățire
— am spune și adaptare — a stilului 
de muncă al multor organisme sporti
ve.

Edificator în acest sens este, după o- 
pinia noastră, interesantul experiment 
al sistemului competițional întreprins 
în satele județelor Dîmbovița, Suceava, 
Bacău, Argeș și Ilfov. Așadar, se cau
tă — prin soluții care refuză, sau 
care, în orice caz, nu acordă exclusi
vitate «ideilor de birou" — impulsio
narea activității sportive sătești, cu 
toate particularitățile pe care aceasta 
le prezintă în raport cu sportul școlar, 
universitar etc.

Se intenționează, astfel, prospectarea 
interesului și preocupărilor pentru prac
ticarea exercifiilor fizice și sportului, 
cunoașterea ramurilor de sport spre 

. care se Indreoptă — în funcție de spe- 
| eifieul județelor — preferințele tinere

tului si core ou reale perspective de 
dezvoltare în sfîrșit să notăm că ex
perimentele despre care vorbim urmă
resc să răspundă și la întrebarea vi
tală pentru sportul sătesc : cum poate 
fi asigurată CONTINUITATEA COM- 
PETITiONALA ?

Ar fi, însă, greșit dacă în județele 
amintite experimentele — mai ales în 
etapa avansată la care ele se află acum
— ar prilejui doar concluzii de ordin 
competițional. Este nevoie ca finalul 
acestei utile acțiuni să consemneze (si 
sînt de pe acum semne că așa se va 
întîmpla) o reală consolidare a cola
borării organelor sportive cu alte or
gane și organizații, în special cu cele 
ale U.T.C., întărirea organizatorică a 
asociațiilor sportive sătești, lărgirea 
bazei materiale a acestora. Așa cum, 
de exemplu, putem vorbi despre re
zultatele obținute în județul Dîmbovița 
pînă acum, cu numai o zi înaintea fi
nalelor campionatului sătesc, progra-

— ’ simbăt" <i duminică Io Tîrgoviste 
Rămînem, deci, în așteptarea fina’e- 

or de Io Tîrgbviște și o celorlalte din -i 
ludetele beneficiare ale acestor expe 
rimente pentru — subliniem — îmbu
nătățirea activității sportive la sate IN | 
TIMPUL VERII. Sugerăm, totodată, ide- I 
ea studierii și pregătirii unui experi
ment care să aibă în vedere caracte- I 
risticile acestei activități IN PERIOADA I 
LUNILOR DE IARNA.

Dan GARLEȘTEANU f
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In „Turneul speranțelor" la tenis

DOAR FOCURI DE ARTIFICII?
CLUJ. 13 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Evo
luții contradictorii. răsturnări 
de favoriți, iată pe scurt ca
racteristica celei de a patra 
zi a concursului internațio
nal de tenis „Turneul spe
ranțelor". Tirul „artileriei 
grele" la care ne așteptam 
din partea jucătorilor noștri 
de Cupa Galea s-a transfor
mat într-un simplu foc de 
artificii. Dintre cei patru ti
tulari ai reprezentativei de 
tineret, doar unul — Viorel 
Sotiriu — a rămas încă în 
cursă la categoria respecti
vă. iar Traian Marcu, învins 
de Schneider (R.D.G.), se va 
mai întîini o dată cu același 
adversar, dar la categoria 
juniori.

Dumitru Hărădău a decep
ționat în partida cu polone
zul Rogulski. Bine clădit și 
înzestrat cu multă putere de 
luptă, tenismanul român s-a 
dovedit totuși lipsit de forță 
în lovituri. El așteaptă să-i 
parvină mingea în rachetă, 
nu iese în întîmpinarea ei. 
Din această cauză, Hărădău 
nit poate imprima un ritm 
susținut jocului, acționează 
lent. Rogulski, fără a lăsa 
o impresie deoșebită, a fost 
mai incisiv în lovituri decît 
adversarul său.

în fața unui jucător — 
Schneider — foarte sigur de 
pe linia de fund a terenului, 
Traian Marcu s-a angrenat 
în acțiunile de regularitate 
ale oaspetelui, iar uneori — 
prea nerăbdător — brașovea
nul a încercat să atace cu 
mingi în apropierea liniilor, 
lucru riscant pe o vreme cu 
vînt extrem de puternic.

Dan Nemeș, emotiv și in
constant, a fost eliminat la 
ambele categorii.

Singur Viorel Sotiriu a co
respuns pină acum. După un 
început timid, în meciul cu 
talentatul Emmrich (R.D.G.), 
sportivul nostru și-a revenit, 
a pus stăpînire pe joc și — 
prin procedee tehnice varia
te — a cîștigat apoi detașat.

Dintre ceilalți competitori, 
o evoluție bine apreciată a 
avut Gabriel Neacșu — în
vingător asupra sovieticului 
Lapimaa. La fel de tenace 
ca și în partidele precedente, 
Neacșu a desfășurat un joc 
în plină mișcare, cu dese a- 
tacuri la fileu. Din rîndul 
oaspeților, maghiarul Janos 
Bannyk întrunește multe su
fragii, datorită eleganței jo
cului său, care ni-1 amintește 
pe faimosul Asboth de pe 
vremuri.

în concursul feminin, ele
vele antrenorului Aurel Se- 
gărceanu au reușit victorii 
concludente : Virginia Ruzici 
a învins neașteptat pe cole
ga sa de club Aurelia Trifu, 
ca și pe Lehmann (R.D.G.), 
iar Mariana Simioncscu a de
pășit pe maghiara Graczol. 
Atît Virginia “ 
Trifu), cit și 
nescu (în 
Graczol) sînt 
re decît învinsele.

Prima jucătoare a obținut, 
de altfel, un succes remarca
bil — acela de a se califica 
în semifinale la cele două 
categorii de vîrstă.

REZULTATE : simplu ju
nioare, turui II Simionescu— 
Graczol 6—4, 4—6, 6—4, Leh
mann—Barsi (Ungaria) 6—1, 
6—2, Damschka (R.D.G.) — 
Stoleru 6—0, 6—1, Simonova 
(Cehoslovacia) — Hagiu 6—0, 
6—3 : sferturi de finală Ko
marova (U.R.S.S.)—Simiones
cu 6—2, 6—0, Ruzici — Leh
mann 6—3, 6—2 ; simplu ju
niori, turul II Schneider— 
Cerneanu 6—3, 6—4, Emm- 
rich—Vîlcioiu 6—4, C—3, Ko
nya (Ungaria) — Nemeș 7—5, 
2—6, 7—5, sferturi Krupa 
(Cehoslovacia) — Almăjan 
6—4, 6—1, Neacșu—Lapimaa 
6—3, 6—4 ; simplu fete (ti
neret) turul I Takacs—•Altim- 
kaya (Turcia) 6—0. 6—0, Val- 
nrachova (Cehoslovacia) — 
Barsi 6—3, 6—1, Komarova— 
Dudaș 6—2, 5—7, 6—3 ; sfer
turi Simonova — Takacs 6—3,

Ruzici (fată de 
Mariana Simio- 
comparație cu 
mult mai tine-

I
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ÎNAINTEA J. B. DE NATAțlE DE LA ATENA

TOTUL VA DEPINDE DE COMPORTAREA ÎNOTĂTOARELOR

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Al patrulea trimestru..

IN VACANTĂ
CAMPIONATE. TABERE.

A intrat In tradiție ca 
cel de-al patrulea trimes
tru, cum este denumită su
gestiv marea recreație a 
vacanței, să reprezinte co
rolarul unei activități mul
tilaterale, in sfera căreia 
sportul, atât de îndrăgit de 
către elevi, să aibă ponde
rea cuvenită. Vacanța mare, 
constituie, deci, o etapă 
de rodnice împliniri in do
meniul practicării discipli
nei sportive preferate, al 
drumețiilor și excursiilor, al 
taberelor.

Vacanța de vară 1970 n-a 
făcut, bineînțeles, excepție. 
De la mijlocul lui iunie, 
elevii fruntași — atleți, 
gimnaști, înotători, fotba
liști, handbaliști. voleiba
liști — s-au avintat în pa
sionante întreceri pentru 
desemnarea campionilor, 
completind, reușit, și de 
data aceasta, o pagină densă 
în sportul de masă, dar lă- 
slnd să se întrevadă șl apa
riția unor muguri in cel 
de performanță.

Drept răsplată, celor care 
și-au adus contribuția la 
organizarea activităților 
sportive in școală, li s-a 
oferit prilejul de a-și pe
trece o parte din vacanță 
in tabere amplasate în peri
metrul unora dintre cele 
mai pitorești localități, la 
munte sau la mare. Brașov, 
Cimpulung Muscel și Timi
șoara au fost gazdele atleți- 
lor, Bistrița i-a primit pe 
gimnaști. la Gheorghieni au 
făcut popas baschetbaliștii, 
la Curtea de Argeș fotba
liștii. la Snagov viitorii ași 
in mlnuirea podelei șt pa- 
gaei. Litoralul, cu salbele-i 
de stațiuni, i-a reunit pe 
toți iubitorii de sport, indi
ferent de preferințe, ca de 
fiecare dată, intr-o ambian
ță cuceritoare.

Dornic să surprindă cite
va aspecte din cuprinzăto
rul jurnal de vacanță, re
porterul sportiv a poposit 
în aceste zile pe malul mă- 

1 rii, la Năvodari...

6— 1, Ruzici—Trifu 7—5, 6—8, 
8—6, Balaj — Zimkevici 
(U.R.S.S.) 7—5, 6—4 ; simplu 
băieți (tineret), turul II 
Schneider — Marcu 3—6,
7— 5, 6—4, Emmrich—Lange
(U.R.S.S.) 6—4, 4—6, 7—5,
Rogulski — Nemeș 6—2, 2—6, 
6—1 ; sferturi Niedwiecky 
(Polonia) — Schneider 6—1, 
6—1, Sotiriu — Emmrich 2—6, 
6—2, 6—2, Rogulski—Hărădău 
2—6, 7—5, 6—4, Bannyk — 
Stencl (Cehoslovacia) 6—1, 
6—3.

Constantin COMARNISCHI

Săptămîna viitoare, piscina 
olimpică din Atena va găzdui 
cea de a Il-a ediție a Jocu
rilor Balcanice la înot, polo 
și sărituri. Anul trecut, la Iz
mir, sportivii români au re
purtat un succes categoric la 
toate cele trei discipline, cu
cerind 18 titluri de campioni 
balcanici din cele 31 puse in 
joc.

Cu ce șanse participă înotă
torii români la această ediție ? 
Am cerut părerea, în această 
problemă, antrenorului federal 
AUREL URMUZESCU, care a 
urmărit pregătirile sportivilor 
noștri în ultima vreme și a 
narticipat direct la selecția lor.

Primii campioni la sărituri

LA
LA

BĂIET!
FETE:

întrecerile

ION CANEA-INDEPENDENTA SIBIU
SORANA PRELPICEANU (12 ANI)

CRIȘUL ORADEA
continua astăzi, |a ștrandul Tineretului

Ieri au început, /
la ștrandul Tine- |
retului din Capi-

A4tală, campionatele 
naționale ale să

rilor seniori. 20 
de sportivi și sportive din
tre cei mai buni din țarS: 
și-au disputat întiietatea in 
prima probă a campionatelor: 
sărituri de la trambulina de 1 
metru. Dacă la băieți campio
nul se anticipa in persoana 
lui Ion Ganea, în schimb la 
fete, prin lipsa de la startul 
întrecerilor a Melaniei Decu- 
seară, accidentată, disputa a 
fost mai pasionantă, titlul de 
campioană fiind hotărît de-abia 
la ultima săritură. Noua cam
pioană este Sorana Prelpicea- 
nu, în vînstă de numai 12 ani.

laiă ordinea primilor șase 
clasați. Băieți : Ion Ganea (In
dependența Sibiu) 474,25 p, 2. 
Constantin Nedelcu (CI. sp. 
șc. Buc.) 461,90 p, 3. Dumitru 
Popoaie (I.E.F.S.) 389 p, 4. Ion

Ilieș (Progresul Buc.) 375,60 p, 
5. Liviu Lăzău (Crișul Oradea) 
349,45 tp, 6. Vasile Nedelcu 
(CI, sp. șc Buc.) 341,60 p. 
FETE :. 1. Sorana Prelpiceanu 
(Crișul Oradea) 319,60 p, 2. 
Udico Csiky (Crișul Oradea) 
314 p, 3. Măriuca 
(Progresul Buc.) 
Irinei Popescu 
Buc.) 307.10 p, 5. 
mitriu (CI. sp.
306,80 p, 6. '■
(CI. sp. șc. Buc.) 306,20 p.

Astăzi dimineață, cu înce
pere de la ora 10, șl după- 
amiază de la ora 17, întrecerile 
continuă cu săriturile de Ja 
platformă pentru senioare și 
trambulină pentru seniori.

(GII. RANC.U).

Isăcescu
312,90 p, 4. 

(Ci; sp. șc.
Ecaterina Du- 
șc. București) 

Mariana Voinea

Cristian Tudoran

La Năvodari
4000 de copii

într-o singură serie!
Am ales Năvodarii pentru 

motivul că acolo, într-o singură 
scrie, se bucură de vacanță, fac 
mișcare și sport, participă la in
teresante activități cultural-e
ducative peste 4 000 de copii, 
pionieri și școlari. Socotind că 
seriei de acum, a IV-a. îi ur
mează alte două, ajungem 
la o cifră globală impresio
nantă : aproape 25 000 de re
prezentanți ai tinerei generații 
au fost, sint sau vor fi bene
ficiarii unei etape 
organizată in acord 
toate preferințele.

Ca și în celelalte 
odihnă ale elevilor, sportul 
este și aici omniprezent. La 
7 dimineața, toți participanții, 
grupați pe detașamente și uni
tăți, se află la înviorare. O 
armonie de mișcări executate 
într-o Impresionantă simulta
neitate, cu interes, aș sublinia, 
chiar cu deosebită plăcere.

După micul dejun, întiinire 
cu marea. Pe o porțiune a Li
toralului, care atinge un kilo
metru, bine aleasă, ferită de 
curenți, cu nisip fin și apă 
puțin adincă, cei 4 000 de copii 
de la Năvodari își petrec dimi
neața intre exerciții de gim
nastică de ansamblu, jocuri 
distractive de apă, concursuri 
de inițiere în înot, concursuri 
atletice (un biatlon — alergare 
și săritură în lungime). Este 
lesne de înțeles că cele aproa
pe trei ore de plajă trec în
tr-o clipă, cum ținea să re
marce elevul Gabriel Birzu de 
la Liceul „Bacovia" din Ba
cău. Doar ademenitorul prînz, 
pregătit cu migală și artă de 
bucătarii taberei, alungă re
gretul de a nu mai putea pre
lungi programul de pe plajă.

După un somn reconfortant, 
începe activitatea cultural-spor- 

. t.ivă. Terenurile pentru jocuri 
se dovedesc insuficiente, astfel 
că, fortuit, copiii transformă 
aleile in locuri pentru miuțe. 
Ar fi nu știu cum ca cele 
citeva sute de mingi aflate în 
inventarul taberei să stea în 
magazie. Sălile care adăpostesc 
mesele dc șah și tenis sint și 
ele neîncăpătoare.

In fine, serile, timpul se 
deapănă și el pe nesimțite în
tre concursuri de cintece și

de odihnă 
perfeet cu

tabere de

poezie (repetiție pentru „Festi
valul mării”, care marchează 
finalul fiecărei serii in tabără) 
intre completări ale „jurnalu
lui de zi" și între fixarea unor 
proiecte. Și așa, timp de 14 
zile...

— Ce ți-a plăcut mai mult 
în tabără ? întrebarea am a- 
dresat-o unor copii cu gusturi 
și preferințe dintre cele mal 
diverse. Răspunsul insă a fost 
aproximativ același, fie că ml 
l-a dat Zsolt Metier din Ora
dea, un virtuos șahist, Tatiana 
Parasehiv din Olănești, printre 
fruntașe în concursurile atle
tice, sau Vasilc llaș din Rim- 
nicu Vîlcea, un viitor Gruia : 
„Faptul că mai bine de 80 la 
sută din activitatea de tabără 
a fost orientată pe sport. Și 
asta, 
cut, 
nia, 
grind 
ilc“.

De altfel, preocuparea pen- 
activitatea sportivă este 

proiecte ! la 
construi, în- 
acest an, un 
prevăzut cu 

jocuri, pistă

într-un mod cit mai pla
care să elimine monoto- 
plietiseala. Sport înțele
și drumețiile și excursi-

tru 
confirmată și de 
Năvodari se vă 
cepînd chiar din 
complex sportiv, 
terenuri pentru , 
de atletism, o arenă de popi
ce. O tribună cu o capacitate 
de 4 000 de locuri va completa 
inventarul acestei construcții 
fără egal pe Litoral. Va spori, 
totodată, și capacitatea taberei 
— de la 4 200 in prezent, la 
aproape 6 000. Ca dovadă — 
noile construcții de vile aflate 
acum la „roșu", în Imediata 
vecinătate a plajei. Cu alte 
cuvinte, Năvodarl-1071 promi
te să fie gazdă primitoare pen
tru și mai mulți copii din în
treaga țară.

Subliniind toate acestea, să 
remarcăm, in încheiere, solici
tudinea de care dă dovadă, în 
toate ocaziile, față de elevi, 
conducerea taberei, în speță 
prof. Traian Cartacai și prof, 
Eugenia Bargan. Și, la fel, 
marea majoritate a comandan
ților de unități și <’---------
te, care se străduiesc 
viață tuturor sugestiilor, pro-

detlară antrenorul federal Aurel Urmuzestu, apreciind 
șansele echipelor românești la Balcaniadă

— Cum considerați evo
luția selecționabililor în ul
timele lor concursuri 7

— Presa, și ziarul Sportul 
mai ales, a subliniat pe par
cursul campionatelor naționa
le de seniori și juniori o se
rie de rezultate mai slabe ale 
celor chemați să ne reprezinte 
la Atena. Este foarte adevă
rat, nu au mai fost valuri 
de recorduri ca în alți ani. 
dar nu trebuie uitat că cei 
mai mulți dintre campionii 
noștri și-au propus să atin
gă forma optimă la Balcani
adă. In primăvară s-a intim- 
plat la fel; in cadrul „inter
naționalelor" de la București 
nu am înregistrat cifre de
osebite, dar zece zile mai 
tîrziu, în cadrul meciului cu 
Cehoslovacia, majoritatea re
prezentanților noștri au evo
luat la adevăratele lor posibili
tăți, concretizate în cifre de 
bună valoare. Am toate mo
tivele să cred că lucrurile 
se

să cred că
vor repeta întocmai.

— Credeți că înotătorii 
vor repeta succesul de la 
Izmir ?

— In orice caz plecăm să 
cîștigăm din nou acest con
curs. Din păcate însă echi
pele pe care le vom alinia 
prezintă citeva defecțiuni pe 
care nu le-am putut preve
dea. In primul rînd este vor
ba de Eugen Aimer, care a 
fost bolnav în ultima săptă
mână, și care a trebuit să se 
întoarcă acasă la Reșița. Lip
sa sa din echipă ne va costa 
în mod cert două-treî titluri 
balcanice și un minus de 30— 
35 de puncte cu care pornim 
din ' start.

Câștigarea întrecerilor de înot 
Va depinde In cea mai mare 
măsura 
tivelor. 
tru că 
puterea 
tutorilor 
decisiv. Slavic,
Naglii și ștafetele noastre de 
băieți au șanse mari și un 
avantaj de 40—45 de puncte 
in fața Iugoslaviei și Bulga
riei (la probele masculine) nu 
este de loc exclus. Efortul lor 
va fi insă complet inutil, dacă 
fetele nu se vor bate cu toa-

tă ambiția și capacitatea de 
care dispun pentru a reduce 
avantajul net pe care-l pot 
lua selecționatele feminine 
din cele două țări. In acest 
sens, probele de craul, spate 
și mixt vor fi decisive.

— Aveți convingerea că 
selecționerii au apreciat în 
mod obiectiv posibilitățile 
actuale ale candidaților la 
un loc In echipa națională?

— Nimeni nu putea Muu! 
indisponibilitățile survenite 
peste noapte și, ca atare, nici 
nu ne-am gîndit la even
tualele înlocuiri. De aseme
nea — considerînd întreaga 
poluție din acest an — 
ne-am putut imagina că 
Copcealău, G. Sovago sau 
Burlacii vor putea realiza
vară un asemenea salt calita
tiv. Cit privește pe ceilalți 
eventuali candidați, personal, 
am o mai mică încredere în
tr-o serie de rezultate obținu
te într-un singur concurs, și 
care apoi nu sînt confirmate. Și 
am avut suficiente asemenea e- 
xemple în anii trecuți. Acum, 
nu ne mai rămâne decît să 
procedăm cu multă chibzuință 
la desemnarea oamenilor pe 
probe (o vom face la fața lo
cului, în funcție de adversarii 
prezenți la Atena) și, dacă 
vom reînvia atmosfera de lup
tă de la Izmir, cred că ne 
vom reîntoarce cu fruntea sus.

e- 
nu 
L. 
L. 
in

de comportarea spor- 
Spun acest lucru pen
am mare încredere în 
de mobilizare a îno- 

pentru un concurs 
Costa, Covaci,

(Steaua)
1 si in a>

învingător
doua etapă

h „Cupei 23 August
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detașament I 
isc să dea |

punerilor de întocmire a pro- ■ 
gramului, venite chiar de la I 
participant!... *

Tiberiu STAMA

A doua etapă a 
cursei cicliste dota
tă cu „Cupa 33 Au
gust" (Brașov — 
Fundata — Brașov 
— Poiana Brașov, 
101 km) a "ost de
osebit de disputată,
in ciuda traseului greu, cu nu
meroase denivelări. Sernentliiela 
de la Fundata șl, apoi, cele care 
duc spre Poiana Brașov au con
stituit pentru cei 30 de concu
rent! un examen dlficil, trecut 
cu succes de majoritatea cicliș
tilor, Confirmând buna .sa pre
gătire, Cristian Tudoran (Steaua) 
s-a impus cu autoritate pe ser
pentinele Poienii Brașov, des- 
prinzindu-se din grupul celor 
14 cicliști fruntași, cîștlgînd la 
o diferență apreciabilă. El a 
parcurs distanța în 21i 34:05. Plu
tonul din care s-a desprins a 
sosit la 3 minute șl 52 de se
cunde, sprintul fiind cîștigat tot 
de un stellst, Ștefan Ene. In 
clasamentul general, după două 
etape, conduce Cristian Tudoran 
CU 4h 08:50. Azi are loc ultima 
etapă, Brașov — Rupea 
șov (120 km), cu 
la ora 14, tot din 
Armatei.

Carol
coresp. principal

Bra- 
startul festiv 
fata Casei

I

Dimineața, înaintea primului contact cu apa, școlarii și pionierii din tabăra de la Nă
vodari efectuează citeva exerciții (binevenite) de încălzire. Iată-i, așa cum i-a sur
prins fotoreporterul Ion Mihăică...I

Toate stelele natației iugoslave
Corespondență pentru ziarul Sportul

Iugoslavia va alinia 
Balcaniada de la Atena tot ce 
are mai bun natația din țara 
noastră la această oră. Nu 
vor lipsi de la start Djurdja 
Bjedov, campioană olimpică 
în Mexic, Mirjana Segrt fostă 
record mană europeană la 200 
m liber, Zdenka Gasparac, 
Ana Boban, Nenad Kuridza, 
Slavko Kurbanovici, frații 
Miloș și ceilalți performeri 
al echipelor iugoslave.

La încheierea recentelor
campionate naționale de la 
Ljubljana, care au servit
drept selecție pentru J. B., 
Bogdan Nenadovici, secreta
rul general al federației de 
specialitate declara : „La polo 
vom prezenta coa mai bună 
echipă, care nu va avea în 
mod practic o concurență 
serioasă. Si la înot, selecțio
natele noastre (fără nici o 
defecțiune) au cele mai mari 
șanse de a învinge la o di
ferență de aproximativ 30—40 
de puncte. Este drept. Româ
nia mai păstrează avantaj în 
probele masculine, dar fetele 
noastre — cu posibilități 
certe de a cîștiga 11 din cele 
13 titluri — ne vor asigura 
victoria finală. De altfel, re
zultatele de la Ljubljana 
(unde au lipsit Segrt și Gas- 
■parac țâre se .pregătesc în 
R.F. "------- ’ “ , !
dacă 
loare 
tură 
convins
Miloș. Kurbanovici, Rogusicl, 
Kuridza, Djurdja Bjedov sau 
Ana Boban vor concura la 
un nivel superior pentru a-și 
pune în buzunar biletele 
avion spre C.E. de la Bar
celona".

Iată și cele maj bune rezul
tate înregistrate la Ljubljana: 
MASCULIN — 100 m liber 
Kuridza 56,Q, Kovaedcl 57,4 
400 m liber : Rogusici 4:35,8 
100 m spate; p. Miloș 61,8 
(rec.), N. Miloș 63,0; 200 m 
spate; N. Miloș, 2:15,8, P. 
Miloș 2:16,5, 100 m bras :
Kurbanovici 1:13,6; 200 m 
bras Kurbanovici 2:40,8 ; 100 m 
delfin: Kuridza 60,8, Mlada- 
sici 62,4 ; 200 m delfin ; Ro
gusici 2:20,2, Mladasici 2:27,0.

FEMININ — 100 m liber : 
Mirjana Segrt 61,8, Ana Bo
ban 63,4 : 200 m liber ; Mir
jana Segrt 2:13,5, Ana Boban 
2:21,0; 400 in liber; Segrt 
4:48,5, Boban 5:01,8; 800 in 
liber; Boban 10:35,8, Bjedov 
10:41.4 ; 100 m spate ; Zdetn- 
ka Gasparac 69,5, 
spate; Zd. Gasparac 
Pilicl 2:35,0 ; 100 m 
Djurdja Bjedov 
Katia Mandelici 
200 m bras: Bjedov 
Svarc 2:55,8; 100 ni 
Segrt 67,0 • 200 m 
Segrt 2:27,9, 200 m 
Bjedov 2:40,6, Boban

200 m
2:32,5, 
bras : 
1:21,0, 

1 ;23,0
2:52, 

delfin 
delfin : 
mixt: 
2:41,6.

Drago MAROVICI
Zagreb, august 13.

Djurdja 
olimpică

Bjedov, 
a probei 

bras.

campioana, 
de 100 m

a Germaniei), chiar 
nu se ridică la o va- 
deosebită, sînt de na

șă mă liniștească. Sînt 
că la Atena frații

Astiizî, la Brăila

START ÎN „CURSA DE MARE FOND PE DUNĂRE"H

ACTIVITATEA AUTOMOBILISTILOR
<9

Dacă pentru 
majoritatea spor
tivilor vacanțele 
sînt rare și scur
te, pentru auto- 
mobiliști ele se

lungesc cu mult peste nece
sitate și dorință.

Așa a fost anul trecut, așa 
este și. anul acesta, deși pro
gramul inițial „îmbrăcase" 
calendarul din aprilie pină 
în octombrie. Iată însă că 
după reducerea mai mult sau 
mai puțin justificată a rali- 
urilor. campionatul de viteză 
în coastă — care trebuia 
să-și dispute primele etape 
în august — suferă mereu 
aminări și este pus chiar sub 
semnul incertitudinii.

în ultima sa ședință Comi
sia sportivă națională auto 
(C.S.N.A.), cu mai mulți 
membri în vacanță sau. ab
senți nemotivat, a hotărît o 
nouă „reașezare" a datelor de 
disputare a celor trei etape 
ale campionatului de viteză 
în coastă. El urmează să se 
dispute astfel:

5—6 septembrie cursa de la 
Hula-Mediaș ; 3—4 octombrie 
cursa de la Feleae-duj ;

17—18 octombrie cursa de la 
Mateiaș-Cîmpulung.

Din acest nou program re
iese că una din etape a dis
părut (Măgura—Bacău), în. lo
cul ei fiind inclusă cursa de 
pe Feleac, trecută și în pro
gramul F.I.A. ca o întrecere 
internațională.

pare că A.C.R. întîm- 
unele dificultăți care 

sub semnul incertitudi- 
întregul campionat de

Se 
pină 
pun 
nii 
viteză în coastă.

Tot în recenta ședință a 
C.S.N.A. s-a discutat și acti
vitatea echipei reprezentative 
de raliuri. Nici programul ei 
nu este strălucit, deși rezul
tatele obținute în raliul Du
nării îndreptățea un efort 
pentru asigurarea participă
rii ei și la alte întreceri in
ternaționale. Echipa noastră 
nu va fi însă prezentă decît 
la Raliul ‘ ‘ -
tembrie, 
țîndu-se 
care se 
acestei luni în Ungaria 
care, fără îndoială, ar fi pu
tut fi un excelent prilej de 
verificare și pregătire a echi
pei noastre.

balcanic (24—27 sep- 
în Bulgaria), renun- 
la raliul Cordatic 
disputa la sfîrșitul 

Și

I
j

Recent au luat sfîrșit în
trecerile pentru titlurile de 
campioni al țării la juniori.

Rezultatele obținute ne dau 
speranțe pentru apropiatele 
întreceri continentale pentru 
juniori, cele 9 recorduri re
publicane depășite (6 indivi
duale și 3 pe echipă) și mai 
ales evoluțiile foarte bune și 
bune ale lui S. Safta (la pro
bele de culcat), Marina Va- 
siliu,. N. Coliban (la armă cu 
aer comprimat), Anișoara 
Matei (la pistol aer compri
mat), I. Corneliu, M. Stan (la 
pistol sport) și I. Codreanu 
(cîștigător a trei titluri de 
campion) fiind frumoase pro
misiuni pentru viitor.

Totodată campionatele au 
fost și un prilej de remar- 
care a muncii depuse în u- 
nele secții de tir (din păcate 
puține) ca: Dinamo — care 
a prezentat cel mai numeros 
număr de participant (19 din 
60) și a cucerit 7 titluri de 
campioni, Steaua — care a 
cucerit 12 titluri republicane. 
Activul Brașov — 6, C.F.R. 
Arad — 2.

întrecerile au mai relevat 
și alți juniori care ne dau 
încrederea că pot ocupa un 
loc în reprezentativă. Mențio
năm pe Adriana Nuțiu și L.

O competiție care a cu
noscut-, cu mulți ani in ur
mă, un binemeritat succes 
de popularitate — „Cursa de 
mare fond pe Dunăre" — 
este reluată astăzi prin cea 
de a IX-a ediție. întrecerile 
dedicate, de data aceasta, 
numai . echipajelor de dublu 
caiac sînt eșalonate pe 3 zile, 
pe un traseu redus (între 
Brăila șî Sulina), numârînd 
214 km. Concursul organizat 
de Secția pentru activitate 
culțural-edueativă și sportivă 
a Consiliului Central 
U.G.S.R., în colaborare
federația de specialitate, își 
păstrează caracterul de masă, 
fiind rezervat selecționatelor 
județene compuse din spor-

al 
cu

tivj legitimați la diferite a- 
sociații și cluburi. Pot par
ticipa însă și echipe ale sec
țiilor fruntașe. Fiecare se
lecționată va lua startul cu 
cite 3 echipaje. Se va întocmi 
UR clasament general pe e- 
chipe și un clasament indivi
dual, pe ambarcațiuni. Nu 
meroase cupe, diplome și 
premii stau la dispoziția con- 
curenților. Startul va fi dat 
astăzi după-a miază. Progra
mul competiției este urmă 
torul : vineri, etapa I ; Brăi
la—Măcin—Galați (40 km) : 
sîmbătă, etapa a Il-a : Galați 
—Tulcea, cu se-mietapă la 
Isacoea (84 km.) ; duminică, 
etapa a III-a : Tulcea—Suli- 
na, cu semietapă la Maliuc 
(90 km.).

Astăzi, la start

FLOTILA SECUNDĂ A
î

——

Incepînd de astăzi, 
pe culoarele baliza- 
te ale lacului Sna
gov, sute de tineri 
se vor alinia ia 
startul campionate
lor republicane de 
calac-canoe rezer

vate juniorilor. Dimineața va 
fi dedicată seriilor elimi
natorii, iar de la ora 13, fondlștii. 
apoi juniorii II viteziști își vor 
disputa întâietatea In 13 din cele 

23 de finale ale concursului. Așa
dar, ediția din acest an a între
cerilor pune in joc 23 de titluri

Juniorii promit!
Ilovici ^(Activul Brașov), An-

’ ’ - Cucu și
Flo-

gela Tudorică, S.
L. Stoian (Dinamo), T. 
rescu (Medicina Cluj).

Comparînd rezultatele 
anul acesta cu cele ale

de 
ani-

lor trecuți, se observă că la 
majoritatea probelor din pro
gramul europenelor sîntem în 
creștere, singura excepție 
coristituind-o proba de armă 
standard 3x20.

Proba Cltra cu care s-a cîștigat dedia .primilor șase
1968 1009 1970 1908 1969 1970

armă standard 
culcat CO f. 553 592 593 585 581.33 582,06armă standard
3X20 f. 354 535 552 548,33 551,16 546,16armă aer com
primat 40 f. 358 357 353,50 366pistol sport
304-30 f. _ 559 568 550,50 559,33pistol aer com
primat 40 f. —. 379 —, —- 368,13

Campionatul juniorilor a 
scos în evidență și linele lip
suri.

Astfel apare surprinzător 
faptul că la probele de pușcă 
secțiile de performanță ale 
f.E.F.S., C.P.M.B., U.T.A., Pe
trolul Ploiești, Voința Iași, 
Cutezătorul, nu au prezentat 
nici un junior, iar secțiile de 
la Olimpia București, Metalul 
București, Medicina Iași,

Cluj, Institutul
Oradea au prezentat

Peda-C.S.M. 
gogic 
un număr foarte redus sau 
la un nivel valoric foarte scă
zut. Pe de altă parte la pro
bele de pistol au participat 
numai 7 juniori din secțiile 
de la Dinamo și Steaua. Ce 
se întîmplă cu grupele de 
pistol ale secțiilor de tir a 
cluburilor I.E.F.S., Olimpia, 
U.T.A. și Metalul, care

CAIACULUI Șl CANOEI
naționale : 15 pentru juniori I șl 
U pentru juniori II.

Ieri, in preziua întrecerilor, toți 
competitorii (peste 450) au ieșit 
pe lac, impresionind cu teribila 
lor flotilă, întreg Snagovul. A 
fost ultimul antrenament dinain
tea confruntării. Delegații Și an
trenorii echipelor participante 
s-au reunit și ei la Baza Veche, 
stabilind in cadrul obișnuitei șe
dințe tehnice seriile eliminatorii 
ale întrecerilor de astăzi și de 
mîine dimineață. In rezumats 
TOTUL GATA PENTRU MAREA 
COMPETIȚIE 1

BSK

sînt nominalizate pentru ace
ste probe ?

Un alt aspect negativ l-a 
constituit prezența unor ju
niori cu o slabă pregătire 
tehnico-tactică, juniori care 
au realizat rezultate la nive
lul normei de categoria a 
III-a, deși baremul de parti
cipare a fost norma de cate
goria I (exemple : țintașii D. 
Lucachi, V. Ciurea, Ana Co- 
șovschi de la Medicina Iași, 
Liliana Cion — Oradea etc).

în sfîrșit trebuie să men
ționăm atitudinea nesportivă 
a unor antrenori și sportivi 
care prin mijloace în afara 
eticii sportive caută să ridjee 
sau să denatureze unele rezul
tate. Exemplul ni l-a oferit 
E. Satală (Viitorul Focșani).

învățămintele trase de la 
acest campionat trebuie' să 
constituie pentru toate ca
drele tehnice un mijloc im
portant de îmbunătățire a 
activității în secții privind a- 
plicarea metodicii elaborate 
de federație (instruire neîn
treruptă, pregătire specifică 
cu un volum mai sporit și 
în special o exigență mai 
mare în selecția juniorilor).

Paul GORETI
antrenor
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PREGĂTIRI.» PREGĂTIRI

ÎNAINTEA startului In DIVIZIA „B“
Duminică ie vn d» itartul tntr-o nouă ediție a campio

natului diviziei B. Miercuri yi joi, multe dintre echipe au 
zusținut ultimele meciuri de verificare.

Metalul București
Progresul (tineret
reierve) 2-1 (2-1)
Antrenorii ambelor forma

ții au încercat să rulez» în 
întregime loturile aflate la 
dispoziție. Spectacolul a fost 
plăcut, mulțumind cele cîteva 
mii de spectatori, în special 
In prima repriză, cînd Me-

1 5 minute
cu Gi! Mărdărescu

— V-ați schimbat optiea, 
preferind din nou munca 
practică, în locul celei de 
antrenor federal 7

talul, în Iformație completă, a 
jucat cu mult aplomb, a pa
sat bine șl a și înscris două 
goluri de toată frumusețea 
prin & Dumitru (min. 4) și 
Georgescu (min. 30). Pentru 
Progresul a înscris Dumitru 
Popeșcu (min. 43). în repriza 
secundă, a doua garnitură a 
Progresului a atacat mai 
mult, dar a trecut pe lingă o 
egalare meritată, în min. 85, 
cînd Rotaru a ratat incredi
bil, de Ia numai 4 m. Arbi
trul R. Stîncan (Buc.) a con
dus excelent.

La sfîrșitul meciului, Paul 
Popescu — antrenorul prin
cipal al echipei Metalul — 
ne-a declarat : ..Așteptăm cu 
încredere noul campionat. A- 
vem speranța că vom reuși 
ceea ce încercăm, adică clă
direa unei echipe noi, de 
perspectivă, în care, pe lingă 
mai cunoscuțiii S. Gabriel și 
G. Stan, să se afirme și alți 
tineri, ca M. Savu, Rădulescu 
și

înaintea startului în divizia 
secundă a campionatului, în 
compania formației de tine- 
ret-rezerve a clubului Ra
pid. Meciul a fost specific de 
antrenament, fiind rulați nu
meroși jucători. De aceea, nu 
se pot trage concluzii cu 
vire la stadiul pregătirii 
chipelor după un astfel 
joc. Totuși, putem spune 
pre cadeții Rapidului că nu 
le lipsește talentul fotbalis
tic.

Cit privește echipa studen
ților bucureșteni, ea pare, 
ceea ce e foarte important,' 
destul de omogenă.

Au marcat Apostol (min. 
38 și 83) pentru Rapid și 
Georgescu (min. 20) pentru 
formația studențească.

pri- 
e- 
de 

des-

Bucaru".
D. GRAUR

G. R.

MINERUL BAIA MARE 
— BRADUL VIȘEUL DE 
SUS 1—1 (0—0). Minerii au 
dat dovadă de ineficacitate. 
Autorii golurilor: Doboș 
(min. 71) pentru Minerul și 
Covaci I (min. 83) pentru 
Bradul. (V. Săsăranu, coresp.).

CUM JUDECA „TRIBUNALUL SPORTIV" 
ABATERILE FOTBALIȘTILOR?

9

Echipa Metalul 
București (juniori) 

la Triest
în urma invitației primite, 

echipa Metalul București, 
campioană republicană de ju
niori, va participa între 7 și 
13 septembrie la turneul 
„Pieri”, care se va desfășura 
la Triest.

Interviu
președintele

cu ing. ȘTEFAN SOCACIU, 
Comisiei centrale de competiții 
disciplină a F. R. F.

cadrul coml- 
o rubcomisie.

— Nu poate fi vorba 'de 
o schimbare. Pentru că față 
de cei 18 ani de activitate 
neîntreruptă în mijlocul ju
cătorilor, „pauza" din ca
drul federației n-a făcut 
decît să-mi consolideze con
vingerea că munca de bază 
pentru ridicarea fotbalului 
nu poate fi dusă în afara 
cluburilor.

— Ce «ți găsit, cu ochiul 
proaspătului venit, Ia clu
bul ieșean 7

— Orice element nou po
larizează mai lesne atenția 
celor cu care lucrează. Ast
fel îmi explic „priza" la 
jucători, simpatizanți — a- 
vem participare la antrena
mente aproape ca la jocuri 
— conducători. Itămine de 
văzut In ce măsură această 
atenție se va transforma 
intr-o relație de conduită 
permanentă sau se va di
lua. .. In ceea ce privește 
alegerea Politehnicii Iași 
cred că nu m-am înșelat. 
După o nouă ședință de 

că 
se 
de
a-

După o nouă ședință 
pregătire am constatat 
majoritatea jucătorilor 
pot încadra in disciplina 
pregătire. în afară de _ 
ceasta, valoarea jucătorilor 
se întrevede a fi superioa
ră celei arătate pină în 
prezent.

— Acesta 
pentru care 
lotul 7

— Parțial, 
zăm, însă, 
deja aplicată " de 
sibilitate lașului 
fotbaliști. ...........
copii șl 
organizat și instruit, echipa 
de tineret are elemente ta
lentate, iar media de virstă 
a lotului de seniori oferă 
premisg progresului.

_ — Sînteți convins că Po
litehnica Iași poate evada, 
în sfîrșit, din zona medio
crității, a luptei împotriva 
retrogradării 1

— E foarte greu de pre
supus că cineva se dpucă 
si facă o treabă scontind 
o nereușită. Cu atit mai 
mult cu cit îmi dau seama 
că jucntorii vor să- încerce 
o ascensiune. întrevăd o 
formă bună la mai mult 
de 11 jucători. Și este bine 
să ai de unde alege. Și noi 
avem de ales între Cizîc și 
lordache, Incze și Marica. 
Uupulescu și Goliac. Pali 
ș| Gavrilă, Lupea și An
drioaie.

— Dar niște „soliști" nu 
aveți ?

— Soliștii, de multe ori, 
încurcă pronosticul. Dar 
sper că la noi Cuperman, 
lanul și Moldoveanu, care 
pină in prezent dau depli
nă satisfacție, vor confirma 
calculul probabilităților.

— p. sl. —

să fie motivul 
nu v-ați întărit

da. 
pe

Fiindcă 
juniori

Noi mi- 
orientarea 
a da po- 
să nască 
centrul de 
este bine

meciul amical Metalul — Progresul (tineret)

Rapid (tineret)
Sportul studențesc

GLORIA BISTRIȚA — 
DERMATA CLUJ 4—2(2—0). 
Golurile âu fost realizate de 
Mureșan 2. Ciocan si Gogan 
respectiv Cristea și Fiilop. 
(Ion Toma, coresp.).

2-1 (1-1)
După ce miercuri a învins 

pe UREAMOS cu 4—1, 
Sportul studențesc a susținut 
ieri pe stadionul Giulești ul
tima partidă de verificare

A.S. ARMATA TG. MU
REȘ — VIITORUL GHEOR
GHIENI 6—0 (2—0). Au mar
cat : Fazekaș (min. 42,49,71), 
Szako (min. 44), Varadi (min. 
70) și Ciutac (min. 71). 
(S. Albu — coresp.).

i

Perioada de depunere a 
cererilor de transferare s-a 
Încheiat săptămîna trecută. 
Serviciul de legitimări al 
F. R. Fotbal a înregistrat în
că 118 cereri sosite prin poș
tă, astfel că numărul lor a 
crescut la 966 (117 pentru di
vizia A, 118 — divizia B și 
661 — divizia C). Firesc, ce
rerile, în marea lor majorita
te, au avut alături dezlegări
le respective și ele au fost 
sau sînt în curs de rezolvare.

De exemplu, foștii jucători 
ai Farului Constanța, D. PO
PESCU și S. AVRAM, au 
primit drept de joc pentru 
Progresul București, și, res
pectiv, Dinamo Bacău ; ieșea
nul M. CONSTANTINESCU va 
activa la Dinamo București; 
BtiLONI (fost la Chimia Tîr- 
năveni). component al echi- 

apei naționale de juniori,

Două divizionare A față în față

AZI: PROGRESUL—POLITEHNICA IAȘI
Astăzi, la ora 17,30. pe te

renul din str. dr. Staicovici, 
se va da fluierul de începe
re a unui meci de atracție: 
PROGRESUL — POLITEH
NICA IAȘI. Cele două for
mații — comunicate de an
trenorii V. Stănculeseu și V. 
Mărdărescu — vor avea ur
mătoarea înfățișare :

PROGRESUL: Zamfir — 
Ad. Constantinescu, Rotaru, 
Grama, Dumbravă, Șt. Mari
nescu. Beldeanu, R. Ionescu,

(T. Sandu), D. Georgescu (D. 
Popescu), Raksi, Matei.

POLITEHNICA : Cizic
Gavrilă, lanul, Lupea, 
milă, Andrioaie, 
Incze IV, Marica, 
Moldoveanu.

Ro- 
Sim ionaș, 

Cuperman,

meci de• Miercuri, în 
antrenament, Progresul a în- 
tîlnit echipa de categorie 
orășenească Triumf, pe care 
a învins-o cu scorul de 4—1 
(3-0).

trecut la A. S. Armata Tg. 
Mureș ; PAVLOVICI (fost la 
Progresul București) — la 
Metalul Tîrgoviște ș.a.m.d. 
Dar, din cauza nerespectării 
unor condiții cerute de regu
lamentul de transferări, ser
viciul de legitimări al F.R.F. 
a fost nevoit să returneze 
cererea lui DANIEL ENE 
(Dinamo Bacău) —fiindcă nu 
a avut dezlegare — de a tre
ce la Dinamo București, și 
să nu ia în considerare ce
rerile lui Sandu Gabriel (Me
talul București) și Hajnal 
(A. S. Armata Tg. Mureș). 
Ambii nu au dezlegarea con
ducerilor- asociațiilor în care 
au activat pînă în prezent și 
cum au fost crescuți în cen
trele de juniori ale acestor a- 
sociații vor trebui să aștepte 
încă trei ani de la împlini
rea vîrstei de 18 ani pentru 
a putea schimba echipa fără 
dezlegare.

Și aseară, Comisia centrală 
de competiții și disciplină a 
F. R. Fotbal a analizat mai 
multe cereri de transfer, care 
n-au fost conforme, în toate 
privințele, cu regulamentul 
de transferări. Iată cîteva:

— CIUPITU, de Ia Progre
sul Brăila, la Petrolul Ploiești 
cu drept de joc după un an ;

— ION CONSTANTIN, de 
la Flacăra Moreni, a fost sus
pendat pînă la 1 noiembrie 
1970 deoarece a depus^ două 
cereri de
Ploiești și Dinamo Bacău) și 
a rămas 
căra ;

— COMAN, de la Dinamo

transfer (Petrolul

legitimat la Fla-

LOTO-PRONOSPORT
MECIURI DIN DIVIZIA B ÎN PROGRAMUL CONCURSU

LUI PRONOSPORT DE DUMINICA
. Programul concurBuJui Pro
nosport de duminică 16 au
gust 1970 cuprinde 13 me
ciuri din etapa inaugurală a 
Diviziei B.
, Dacă ținem seama că lotu
rile echipelor nu sînt încă 
omogenizate, că noile achiziții 
au schimbat la multe echipe 
forța de joc și dacă mai a- 
dăugăm repartizarea în serii 
diferite a color două echipe 
retrogradate din Divizia A: 
A.S.A. Tg. Mureș șl Crișul 
Oradea, ajungem la conclu
zia că etapele de începere 
pot produce foarte multe re
zultate surprinzătoare.

în concluzie un concurs 
interesant cu meciuri atrac
tive. In continuare publicăm 
programul acestui concurs: 
I: Otelul Galați—A SA. Tg. 
Mureș ; II: Știința Bacău — 
ITacăra Marenl; III: C.F.R. 
Pașcani — Metalul Tîrgoviș- 
te ; IV : Dunărea Giurgiu — 
Poiana Cîmpina; V. Metrom

Brașov — Politehnica Galați; 
VI: Șantierul Naval Olteni
ța — Metalul București; VII: 
C.S.M. Reșițr. — Crișul Ora
dea ; VIII : Metalurgistul Cu- 
gir — Politehnica Timișoara; 
IX : Gloria Bistrița — C.F.R. 
Arad ; X : Olimpia Oradea — 
CS.M. Sibiu ; XI : U.M. Ti
mișoara — Corvinul Hune
doara ; XII: Electroputere 
Craiova — Gaz Metan Me
diaș ; XIII: Minerul Baia 
Mare — Olimpia Satu Mare.

Vă recomandăm ca înainte
de a vă completa buletinele 
să consultați „Programul Lo-
to-Pronosport“ de 
august 1970, care 
amănunte asupra

marți 11 
cuprinde 
echipelor

incluse în programul de con
curs.

Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE pentru depune
rea buletinelor la concursul
PRONOSPORT nr. 33 de du
minică 16 august 1970.

Meciuri amicale
DINAMO BACĂU — 
TRACTORUL BRAȘOV 

5—2 (2—0)
Meciul s-a , disputat miercuri 

la Brașov, în cadrul pre
gătirilor pe care dinamoviștii 
le efectuează în această loca
litate, Golurile au fost reali
zate de Rugiubei (min. 1), 
Dembrovschi (min. 43), Băluță 
(min. 75), Volmer (min. 80), 
Sănăuceanu (min. 81) pentru 
Dinamo, Vîntu (min. 67), Vă- 
tav (min. 87) pentru Tracto
rul.
C. GRUIA, coresp. principal 

POLITEHNICA IAȘI—
NICOLINA IAȘI 12—1 (6—0)

Jocul, disputat miercuri, a 
fost tot timpul la discreția 
formației studențești. Au mar
cat : Cuperman 5, Moldovea
nu 3, Marica 3, Lupulescu, 
respectiv Gherini.

D. DIACONESCU 
coresp. principal

La

Petrolul
Universitatea
au susținut

Bușteni

Șl

Craiova
meciuri

de verificare
BUȘTENI, 13 (prin telefon). 

Astăzi, pe, stadionul din lo
calitate, s-au disputat două 
meciuri de verificare a unor 
divizionare A, în vederea 
noului sezon.

în prima partidă, Petrolul, 
întîlnind propria formație de 
tineret, a cîștigat cu 2—0, 
(1—0) prin golurile înscrise 
de Dincuță și Grozea.

Apoi, Universitatea Craio
va a evoluat în compania e- 
chipei Caraimanul. Scort; 
7—0 (1—0). în prima repriză, 
Țarălungă și Oblemenco s-au 
întrecut în ratări. După pau
ză, Niță, intrmd in joc. a în
scris trei goluri. Celelalte 
puncte ale craiovenilpr au 
fost realizate de Oblemenco, 
I’areșcura și Velea (2).

Victor ZBÂRCEA
coresp.

București, la Dunărea Giur
giu, însă va avea drept de 
joc numai după terminarea 
suspendării sale de către clu
bul Dinamo (la data de 15 
martie 1971), deoarece sanc
țiunea fusese i ......... ..
F.R.F. (Dunărea 
fost sancționată eu 
inent pentru că l-a 
într-un joc public : 
studențesc-Dunărea).

ratificată de 
i Giurgiu a 

avertis- 
folosit 

Sportul

Vechi activist obștesc 
tărîmul sportului, inginerul 
Ștefan Socaciu se bucură de 
stima și simpatia tuturor ce
lor ce slujesc fotbalul româ
nesc. Cu o vigoare ce sfidează 
cei 60 de ani pe care îi are, 
„nea Socu“, cum s-au obiș
nuit oamenii să-i spună, 
muncește cu aceeași pasiune 
ca acum patru decenii, cînd 
se ocupa în cadrul Federației 
de fotbal, de campionatul de 
juniori, apoi în primii ani de 
după 23 August 1944, cînd a 
fost chemat să-și aducă con
tribuția la consolidarea tine
rei organizații a sportului 
popular. Azi, ing. St. Socaciu 
este membru al biroului fe
deral și președintele Comisiei 
centrale de competiții și dis
ciplină 
să ne 
față, a 
vitatea 
rită cu 
ea trebuie să judece cazurile 
de indisciplină, pe autorii lor.

— Mai întîi, vă rugăm 
să ne furnizați, pentru ci
titorii noștri, cîteva amă
nunte despre componența 
comisiei și menirea ei.

— Comisia centrală de. 
competiții și disciplină este 
formată din 17 membri. Are 
un președinte, un vicepreșe
dinte — tov. N. Popescu, ac
tivist al U.G.S.R., un secre
tar — P. Olaru. salariat al 
F.R.F. Printre membrii săi, 
care, eu o singură excepție, 
sînt toți activiști obștești, se 
numără foștii internaționali 
Constantinescti-Grecu, Mircea 
David, antrenorul Augustin 
Botescu, foștii arbitri A. Ra
dulescu și I. Fișcarac, precum 
și trei juriști de meserie, oa
menii legii, cum le spunem 
noi, M. Botez. M. Tănăsescu 
și M. Stoicescu, toți trei mari

a F.R.F. L-am rugat 
acorde interviul de 
cărui temă este acti- 
acestei comisii, urană- 
interes mai ales cînd

Ș’
„microbiști*. In 
sici activează și 
formată din 7 membri, al
cărei președinte este fostul 
arbitru internațional Mircea 
Crtițescu și care are în res
ponsabilitatea ei omologarea 
terenurilor.

— Opinia publică sportivă 
urmărește xu interes dis
cutarea cazurilor de indis
ciplină, hotăririle pe care 
le luați. Cum lucrează 
comisia dv ?

— Ne întîlnim în fiecare 
joi, la ora 18, și discutăm 
toate cazurile petrecute în 
etapa precedentă. în general, 
abaterile se judecă în fața 
sportivilor și a delegaților 
echipelor respective. De eîtăva 
vreme, a apărut un regula
ment de organizare și func
ționare a F.R.F,, în care sînt 
cuprinse aproape toate cazu
rile de abateri. Aceasta este 
,.cartea noastră de căpătîi". 
Sancțiunile prevăzute sînt 
destul de aspre : pentru pro
teste la deciziile arbitrului, 
1—3 etape suspendare ; lovi
rea adversarului fără balon, 
3—6 etape ; lovirea intențio
nată, chiar dacă balonul e în 
joc, 3—6 etape 
rul accidentat 
ponibil pentru mai 
vreme, autorul 
primește pînă la 8 etape sus
pendare) ; pentru insultarea 
arbitrului, gesturi nesportive, 
cuvinte jignitoare. 4—6 etape.

— Jucătorul eliminat de 
pe teren este suspendat 
automat, 
cazului ?

— Nu. Fotbalistul eliminat, 
sau cel căruia arbitrul i-a 
reținut carnetul, are datoria 
să se prezinte la prima șe
dință a comisiei pentru a 
ajuta la lămurirea lucrurilor.

— Ce piese se folosesc 
la discutarea abaterilor ?

— Foaia de arbitraj, rapor
tul observatorului federal, ca 
acte de bază, apoi martorii, 
declarații de la persoane 
demne de luat în seamă, im
parțiale.

•— Presa nu vă ajută ?
— Ba da. Colaborăm cu 

presa, fiindcă însemnările 
cronicarilor, chiar și cele ale 
corespondenților locali, ne 
sînt de folos.

— Ne spuneați că acum,

(dacă jucăto- 
devine indis- 

multă 
accidentului

fără judecarea

datorită regulamentului a- 
părut, se știu precis sanc
țiunile în toate cazurile 
ivite. Totuși, pentru ace
eași abatere Grozea a pri
mit 4 etape, iar Lupescu 
una. E. Dembrovschi a 
primit doar 3 etape pen
tru un lucru grav, lovire. 
Toate acestea 
unele discuții, 
teți spune ?

— Mai întîi, o 
cînd se discută un 
seama dacă jucătorul este, sau 
nu recidivist. Or, Grozea și 
Tătaru sînt unii dintre ace
știa. Pînă la această abatere, 
la meciul de la Oradea, Lu- 
pescu nu a mai apărut nicio
dată în fata comisiei. în ca
zul lui Dembrovschi, comisia 
a greșit, acordindu-i circum
stanțe atenuante pentru evo
luția lui bună de la campio
natul mondial. Trebuia sanc
ționat mai aspru.

— Nu vrem să luăm 
partea jucătorilor, să dăm 
apă la moară celor indis- 
ciplinați. Uneori, însă, și 
arbitrii se întrec în a 
greși. Ce părere aveți de 
sancțiunile dictate „cava
lerilor fluierului", care au 
greșit

— De 
Colegiul, central al arbitrilor 
Sînt de 
unora, sancțiunile nu au fost 
la fel de exigente ca în cazu
rile jucătorilor. între cele 
două organe ar trebui să 
existe o colaborare rodnică 
un punct de vedere comun.

— Sînteți mulțumiți de 
atmosfera de pe stadi
oane ?

— în general, da. E îmbu
curător faptul că în provincie 
se joacă si se arbitrează acum 
în condiții satisfăcătoare.

—Cum apreclați institui
rea — de către ziarul no
stru — a „Trofeului Pet- 
schowschi" pentru public ?

— B o idee excelentă, tin 
element stimulatorii! cu care 
publicul a fost atras în în
tronarea disciplinei pe stadi
oanele noastre. întrecerea 
dintre spectatori, în acest 
sens, nu poate decît să ajute 
fotbalul.

au creat
Ce ne pu-

precizare : 
caz, se ține

grav ? 
aceștia se ocupă

acord că, în cazul.

Constantin ALEXE

Dobrin in căutarea elixirului miraculos
(Urmare din pag. 1)

șenilor, Bazil Marian, și cu 
vicepreședintele clubului. Ru
in Rapa port, să mai întreb 
dacă băieții sînt disciplinați, 
dacă vin la antrenamente, dacă 
se antrenează temeinic pentru 
noul sezon etc. Nu-mi ră- 
mînea decît să aflu unele 
noutăți legate strict de mun
ca de pregătire. Iată ce ne-a 
spus Bazil Marian, in aceas
tă privință :

— Din cauza pauzei extrem, 
de sclirte dintre cele două 
campionate — cel vechi și 
cel nou — a trebuit să for
țez pregătirea, in toate direc
țiile. programînd aproape de 
la început cite 
namente pe. zi. 
facem pregătire

două antre- 
Dimineața, 

tehnico-tac-

Consfătuire pentru definitivarea 
calendarului internațional

• F. R. F. va face propuneri pentru
formulă de organizare a C

Biroul federal va organiza, 
în ziua de marți, 18 august, 
ora 12, Ia sediul federației, 
o consfătuire cu reprezentan
ții echipelor din campionatul 
diviziei A, pentru definitiva
rea calendarului internațio
nal pe 1970 și 1971. Cu acest 
prilej, vor fi luate în discu
ție propunerile F.R.F. și ale 
cluburilor pentru organiza
rea, în această perioadă, de 
intilniri internaționale.

*

Tot marți, Biroul federal 
va prezenta variantele sale 
privind propunerile referi-

viitoarea
M.

de organi- 
mon-

toare ta formula 
zare a Campionatului 
dial — ediția din anul 1974.

Farul învins
de Tasmania

Farul a evoluat 
Occidental unde

în
a

Echipa 
Berlinul 
fost întrecută cu 2—1 (1—0) 
de echipa locală Tasmania. 
Hoff a deschis scorul în min. 
22, după pauză Caraman
egalat (min. 56) apoi Gretzler 
a înscris golul victoriei pen
tru gazde (min. 71).

tică pe stadionul din Bușteni, 
iar după-amiază nu mai 
coborîm, ci răminem aici, a- 
proape de cer, ne umplem 
plătnînii cu aer de munte, e- 
fectuăm alergări, acumulăm 
rezistență, dezlegăm 
supleții și 
fiindcă știm 
antrenament 
concomitent 
puși și in condiții de joc. Am 
și susținut o întilnire, cu 
Caraimanul din Bușteni, care 
le-a oferit gazdelor satisfac
ția rezultatului, 2—2, iar 
nouă pe aceea de a fi rea
lizat o verificare complexă. 
Viitorii noștri parteneri vor 
fi echipele brașovene Politeh
nica și Tractorul.

— Echipa de 
schițată ?

— N-am ajuns 
selecției, măcar 
în momentul de 
membri ai lotului sînt în e- 
gală măsură titulari și re
zerve, fiecare din ei puțind 
să facă, pînă la începerea 
campionatului, un pas înain
te sau înapoi. Bineînțeles, 
prefer să-l facă înainte TOȚI, 
chiar dacă aceasta complică 
viața unui antrenor, existind 
cile doi pretendenți pentru 
un loc, într-o lume plină de 
susceptibilități, ambiții și or
golii. Jucători deja cunoscuți 
ca fiind ai Argeșului, sînt 
următorii: NICULESCU, VIN- 
TTLA — PIGULEA, OLTEA- 
NU, VLAD, IVAN TI. PRE- 
PURGEIL, ȘTEFANESCU. 
DUMITRU ȘTEFAN, RADU. 
CÎRCIUMARESCU, --------
DOBRIN 
cestora 
cei 5 
au semnat, recent, 
noi : FRAȚILA, fostul gol- 
geter al ltli Dinamo București 
și al campionatului, care 
speră să trăiască la Pitești 
a doua tinerețe fotbalistică, 
MARIAN POPESCU, creator 
de iluzii și deziluzii, în care

tainele 
mobilității. Și. 
că cel mai bun 
este... meciul, 

băieții sînt

bază este

încă în faza 
temporare, 

față, cei 19

ROȘU, 
JERCAN. A- 

alățură 
care

pentru

Și
li se 

fotbaliști

mai arde, totuși, flacăra am
biției, DOBRESCU, CRA- 
CIUNESCU și MITROT.

— Iubitorii fotbalului aș
teaptă, desigur, un cuvînt in 
plus despre Dobrin. Mărtu
risim că și noi sîntem curioși 
să-l ascultăm.

Bazil Marian nu face nici 
o pauză, 
l-am pus 
delicat.

— Mai
pi.nia mea. că el reprezintă, 
una din cele mai remarcabile 
apariții din fotbalul nostru ? 
Știu, el rărnine jucătorul cel 
mai controversat, contesta- 
torii și susținătorii lui fiind 
gata să lupte, unii cu alții, 
pe baricade. Ca antrenor, ca 
pedagog, am stat mult de 
vorbă cu el, in orele de ră
gaz, cînd i-am descoperit 
neașteptate arderi sufletești. 
M-am întîlnit, întîi, cu un 
excelent „pater familias", ca- 
re-l adoră pe Dănuț al lui. 
Mi-am dat seama apoi c.ă 
Dobrin nu vrea să se mai 
uite înapoi, ci numai înain
te, fără a mai cintări cit este 
vinovat el și cit alții. El 
vrea acum să fie capabil să 
joace 90 de minute, cu ace
eași forță, cu acea capaci
tate de efort specifică fotba
lului de astăzi. într-un cu
vînt, el vrea să domine mij
locul terenului, zona unde se 
plămădește, de fapt, golul, 
nu numai prin tehnica sa 
excepțională, ci și printr-o 
vitalitate puternică. Și face 
totul, vă asigur, ca să ajungă 
aici.

Am stat de vorbă si cu/ju- 
cătorii, i-am adunat în fața 
obiectivului fotografic, 
putea reproduce, desigur, 
cîteva din declarațiile 
Ar .semăna însă între 
Pentru 
umărul 
Argeșul 
tașe. Și 
multe ori cu a putea.

Este evident că nu 
în fața unui subiect

este necesară și o-

Am 
Și 

lor. 
ele. 

că toți vor să pună 
pentru a readuce 

printre echipele frun- 
a vrea este egal de

PROGRAMUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C—EDIȚIA 1970/1971, SERIA A Vill-a
ETAPA I. 24 AUGUST

Carpațl Brașov — Vltrometan Mediaș 
CFR Sighișoara — Chimia Făgăraș 
Minerul Bălan — Torpedo Zărneștl
Oltul Sf. Gheorghe — Chimia oraș Victoria 
Colorom Codlea — Caraimanul Bușteni 
Forestierul Tg. Secuiesc — Viitorul Gheor- 

ghienl
Lemnarul Qdorljeiul Secuiesc — Carpațl Si

naia
Unirea Cristurul Secuiesc — Tractorul Bv.

ETAPA A II-A, 6 SEPTEMBRIE

Carpațl Sinaia — Unirea Cristurul Secuiesc 
Torpedo Zărneștl — Oltul. Sf. Gheorghe 
Chimia oraș Victoria — Colorom Codlea 
Tractorul Brașov .— Minerul Bălan 
Viitorul Gheorgideni — Lemnarul Odorheiui 

Secuiesc
Chimia Făgăraș — Carpați Brașov 
Caraimanul Bușteni — Forestierul Tg. S. 
Vltrometan Mediaș — CFR Sighișoara

ETAPA A ril-A, 13 SEPTEMBRIE

CFR Sighișoara — Colorom Codlea 
Caraimanul Bușteni — Chimia oraș Victoria 
Minerul Bălan — Vltrometan Mediaș 
Carpați Brașov — Torpedo Zărneștl
Oltul Sf. Gh. — Tractorul Bv.
Unirea Cristurul Secuiesc — Viitorul 

Gheorghleni
Lemnarul Odorhelul Secuiesc — Chimia Făg. 
Forestierul Tg. Secuiesc — Carpațl Sinaia

ETAPA A IV-A, 20 SEPTEMBRIE

Viitorul Gheorghleni — Caraimanul Bușteni 
Carpați Sinaia — Oltul Sf. Gheorghe

Unirea Cristurul Secuiesc — Forestierul 
Minerul Bălan — CFR Sighișoara 
Vitrometan Mediaș — Torpedo Zărneștl 
Tractorul Brașov Chimia Făgăraș 
Chimia oraș Victoria — Carpați Brașov 
Colorom Codlea — Lemnarul Odorhei

ETAPA A V1Ă, 27 SEPTEMBRIE
Chimia oraș Victoria — Lemnarul Odorhei 
Caraimanul Bușteni Minerul Bălan 
Torpedo Zărnești — CFR Sighișoara 
Oltul Sf. Gheorghe — Colorom Codlea 
Chimia Făgăraș — Unirea Cristurul 
Forestierul Tg. Secuiesc — Vitrometan 
Carpați Sinaia — Viitorul Gheorghleni 
Carpațl Brașov — Tractorul Brașov

ETAPA A VI-A, 4 OCTOMBRIE
Viitorul Gheorghleni — Tractorul Brașov 
Vltrometan — Oltul Sf. Gheorghe
Cb.pați Brașov — Carpați Sinaia 
CFR Sighișoara — Caraimanul Bușteni 
Colorom Codlea — Torpedo Zărnești 
Unirea Cristurul — Chimia oraș Victoria 
Chimia Făgăraș — Forestierul Tg. Secuiesc - 
Lemnarul Odorhei — Minerul Bălan

ETAPA A VH-A, 11 OCTOMBRIE
Minerul Bălan — Oltul Sf. Gheorghe 
Tractorul Brașov — caraimanul Bușten 
Torpedo Zărneștl — Lemnarul Odorhei 
Colorom Codlea — Carpați Brașov 
Vilt. Gheorghleni — Chimia oraș Victori, 
Carpați Sinaia — Chimia Făgăraș 
Vitrometan Mediaș — Unirea Cristurul 
CFR Sighișoara — Forestierul Tg. Secuiesc

ETAPA A VIII-A, 18 OCTOMBRIE
Forest. Tg. Secuiesc — Torpedo Zărnești 
Chimia Făgăraș — Minerul Bălan 
Tractorul Brașov — Colorom Codlea 
Oltul Sf. Gheorghe — Viit. Gheorghieni 
Caraimanul FJușteni — Carpați Brașov 
Unirea Cristurul — CFR Sighișoara 
Chimia oraș Victoria — Carpațl Sinaia 
Lemnarul Odorhei — Vltrometan Medi-’

ETAPA A IX-A, 25 OCTOMBRIE
Chimia Făgăraș — Oltul Sf. Gheorghe 
Vitrometan Mediaș — Caraimanul Bușit” 
Carpați Brașov — Viitorul Gheorghleni 
Minerul Bălan — Colorom Codlea 
Chimia oraș Victoria — Forestierul
Carpațl Sinaia — Tractorul Brașov 
CFR Sighișoara — Lemnarul Odorhei 
Torpedo Zărnești — Unirea Cristurul

ETAPA A X-A, I NOIEMBRIE
Torpedo Zărneștl — Chimia oraș Victoria 
Carpațl Brașov — Unirea Cristurul 
Forestierul Tg. Secuiesc — Lemnarul Od. 
Vltrometan Mediaș — Tractorul Brașov 
Vilțorul Gheorghleni — Minerul Bălan 
Oltul Sf. Gheorghe — CFR Sighișoara 
Colorom Codlea — Carpați Sinaia 
Caraimanul Bușteni — Chimia Făgăraș

ETAPA A XT-A, 8 NOIEMBRIE
Lemnarul Odorhei — Carpați Brașov 
Chimia Făgăraș — Viitorul Gheorghieni 
Carpați Sinaia — Torpedo Zărneștl 
Colorom Codlea — Vitrometan Mediaș 
Oltul f'. Gheorghe — Caraimanul Bușit-, 
Unirea Cristurul — Minerul Bălan 
Tractorul Brașov — Forestierul Tg. Secuiesc 
CFR sighișoara — Chimia oraș Victoria

ETAPA A XH-A, 15 NOIEMBRIE
Chimia oraș Victoria — Vitrometan Medias 
carpațl Brașov — Oltul St. Gheorghe 
Lemnarul — Unirea Cristurul Secuiesc 
Minorul Bălan — Forestierul Tg. Secuiesc 
Chimia Făgăraș — Colorom Codlea 
CFR Sighișoara — Tractorul Brașov 
Viitorul Gheorghieni — Torpedo Zărnești 
Caraimanul Bușteni — Carpați Sinaia

ETAPA A XIII-A, 22 NOIEMBRIE
Colorom Codlea — Viitorul Gheorghieni 
Forestierul Tg. Secuiesc — Carpați Brașov 
Carpațl Sinaia — CFR Sighișoara
Torpedo Zărnești — Caraimanul Bușteni 
Tractorul Brașov — Lemnarul Odorhei 
Minerul Bălan — Chimia oraș Victoria 
Vitrometan Mediaș — Chimia Făgăraș 
Unirea Cristurul — Oltul Sf. Gheorghe

ETAPA A XIV-A. 29 NOIEMBRIE
Torpedo Zărneștl — Tractorul Brașov 
Viitorul Gheorghleni — Vitrcmetan Mediaș 
Carpațl Sinaia — Minerul Bălan
Carpați Brașov — CM Sighișoara 
Chimia oraș Victoria — Chimia Făgăraș 
Oltul S* Gheorghe — Lemnarul Odorhei 
Colorom Codlea — Forestierul Tg. Secuiesc 
Caraimanul Bușteni — Unirea Cristurul

ETAPA A XV-A, 6 DECEMBRIE
t.emnarul Odorhei — Caraimanul Bușteni 
Unirea Cristurul — Colorom Codlea 
Forestierul Tg. Secuiesc — Oltul Sf. Gb. 
Tractorul Brașov — Chimia oraș Victoria 
CFR Sighișoara — Viitorul Gheorghleni 
Vltrometan Mediaș — Carpați Sinaia 
Minerul Bălan — Carpațl Brașov
Chimia Făgăraș — Torpedo Zărnești



In turneul international de volei masculin

România a învins Italia cu 3-1
TIMIȘOARA, 13. (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Centrul volejbalistlc de primă 
importanță, cu o nedezmințită 
faimă în ce privește organi
zarea unor mari competiții, 
Timișoara, își confirmă încă 
o dată renumele de gazdă ospi
talieră, cu prilejul tradițio
nalului turneu masculin inter
național de volei al României, 
care a luat startul azi 
ieri) în sala Olimpia, 
gramul primei zile a 
deschis de partida R.D. 
mană—Belgia. Cum era 
resc, victoria a revenit 
baliștilor din R.D.G.
(5, 4, 4), după o oră de joc. 
Belgienii, antrenați de fostul 
Internațional român Horațiu 
Nicolau, au arătat un progres 
față de evoluțiile lor ante
rioare (anul trecut la Constan
ța), deși înfrîngerea suferită 
a fost severă. învingătorii, deși 
nu au fost solicitați prea in
tens, s-au dovedit bine pre
gătiți, excelînd îndeosebi 
atac. Meciul a fost condus 
E. Borghida (România) și 
Borghi (Italia).

Prima partidă a după-amiezii 
s-a disputat între formațiile 
Poloniei și cea a selecționatei 
studențești a României. Uni
versitarii noștri au acționat 
neconvingător in primele două 
seturi, greșind la preluare, la 
blocaj (greoi și penetrabili) și 
în atac (lipsiți de vigoare).

(n. r.
Pro- 
fost

Cer
și fi- 
volei- 

cu 3—0

Polonezii au făcut un Joc ex
celent, lmpreslonînd prin rit
mul rapid al acțiunilor, prin 
variația atacurilor (alternarea 
loviturilor puternice cu cele 
liftate, cu mingi „puse” în 
spațiile dintre cele două linii, 
cu atacuri . eficace din pase 
scurte) și prin promptitudinea 
în acțiunile defensive.

In consecință, formația Po
loniei a cîștigat Cu 3—1 (5, 7, 
—9, 9). S-au remarcat Skorek, 
Bebel și Skiba (Polonia), res
pectiv Poroșnicu, 
și Burciu. Au 
Goddard (Belgia) 
(Ungaria).

Tn continuare 
echipele Ungariei
Germaniei. Voleibaliștii vest- 
germani au avut un început 
surprinzător de bun, ciștigind

Marcel Popa 
arbilrat A. 
și K. Kiss

s-au întilnit 
și R.F. a

în 
de 
G.

Pe pistele de atletism
tn ultima zi a camplonatelor .de 

atletism ale Ungariei, care au 
avut loc la Budapesta, cel mal 
bun rezultat a fost înregistrat de 
Kelemen. El a realizat la săritura 
In înălțime 2,14 m. Alte rezultate : 
200 m plat — Farcas 21,0 ; 5000 m 
— Mecser 14:04.0 ; triplu salt — 
Kalocsal 16,18 m ; suliță — Csik 
82,72 m. ,

★
Pe stadionul „White City" din 

Londra au luat sfîrșit campiona
tele de atletism ale Marii Britanii. 
Cel mal bun rezultat din ultima 
zi a fost realizat de Hemery, care 
a parcurs Ho m garduri în 13.9. 
Alte rezultate : 400 m — Biham 
46,6 ; 800 m — Carter 1:49,6 : lun
gime — LervilI 7,64 m ; suliță — 
Travis 76,93 m ; 5000 m — Stewart 
13:49,0.

primul set. Apoi, jucătorii 
maghiari, profitînd de scăde
rea fizică a adversarilor, au 
ciștigat ușor seturile II și III, 
vest-germanii nerevenindu-și 
dccit la inceputul setului 
pe care îl pidrd totuși in 
din urmă. Scor final :

a
Moraru

(—13, 6, 4, 10). Jocul 
condus de arbitrii V. 
și V. Arhire.

în meci vedetă s-au 
formațiile României și 
Partida s-a terminat cu rezul
tatul de 3—1 (—13. 8, 5, 12). 
Jucătorii români au început 

fapt care a 
gre* 

și-au 
ma- 
unui 
de cit

TELEX
mondială

Leicester.
P. AGERPRES

Echipa cicliștilor vest-germani, campioană 
urmărire, pedalind pe pista velodromului din

Telefoto : A.

•1 ■

întilnit 
Italiei.

români 
nervoși, 
comiterea cîtorva 
primul set. Apoi 

ciștigind de o 
nieră categorică in fața 
adversar mai puternic 
ne așteptam. Vom reveni 
amănunte.

meciul 
dus la 
șeii in 
revenit,

Aurelian BREBEANU

LA UlOliY Farul—A.S. Mauleonais 9-9 (6-3)
CONSTANȚA, 13 (prin te

lefon). Primul meci în Româ
nia al echipei franceze A. S. 
Mauleonais, desfășurat în lo
calitate, în compania echipei 
de divizie A Farul, s-a în
cheiat la egalitate : 9—9, după 
ce la pauză gazdele au condus 
cu 6—3. A fost o partidă de 
un bun nivel tehnic, cu faze 
spectaculoase, cu multe ac
țiuni la mină create îndeosebi 
de către liniile de treisferturi. 
A.S. Mauleonais, așa cum 
semnalase în prezentarea e- 
chipei oaspe, ziaristul francez 
Andrâ Abadie, s-a impus ca 
o echipă omogenă, cu o ex
celentă orientare în aruncă
rile de la tușe, cu un sufocant 
joc în cîmp. La capitolul fi
nalizare, însă, oaspeții au ma
nifestat parțial unele carențe, 
atacurile lor fiind destrămate 
de sobra apărare a Farului.

Echipa gazdă a practicat un 
joc economicos și a avut o 
grămadă mai activă. în ciu
da unor șarje foarte frumoa
se, Farul n-a putut finaliza 
decît prin lovituri de pe
deapsă sau „drop". în aceste 
condiții, rezultatul este echi
tabil. De remarcat jocul băr
bătesc practicat pe alocuri de 
Tănase, Tomescu, Celea, Brie
re, Camy și Morot.

Realizatori : Celea — Iov. 
de pedeapsă (12 și 80) și drop

(26), resp. Martin — Iov. de 
pedeapsă (64 și 74) și Tafer- 
naberry — încercare (22). A 
condus corect Vasile Cișmaș 
(București).

Cornel POPA, coresp.
principal

Valuri de recorduri în piscinele europene
Vedeta nr. 1 a campionate

lor Suediei a fost în acest an 
Gunnar Larsson, care a cuce
rit patru titluri, anunțindu-se 
printre marii favoriți ai „eu
ropenelor" din septembrie. 
Performanțele sale : '
200 m, 4:11,5 — 400 
2:15,1 — 200 m spate
— 200 m mixt. Alte 
de valoare : Bo Werstergren 
60.1 — 100 m delfin ; Elisa
beth Berglund 62.1 — 100 m 
liber ; Gunnila Jonsson 4:42,2
— 400 m liber (record) ; Yvo- 
ne Bragge 2:47,4 — 200 m bras; 
Anita Zarnowiecki 2:33,9 — 200 
m mixt (record).
REPETIȚIF. 

BAZINUL B.

Un teren 
de asfalt pentru 
finala interzonală 

Cupei Davis
Tn urma protestului adre

sat Federației internaționale 
de către tenismanii spanioli, 
organizatorii finalei interzo
nale a „Cupei Davis" au a- 
nunțat că întrecerile vor a- 
vea loc pe un teren de as
falt din Diisseldorf. Inițial, 
rnhciul R. F. a Germaniei- 
Spania fusese programat pe 
terenul de fotbal de la Rhein- 
stadion, din același oraș, 
unde — a susținut Manolo 
Santana — nu puteau exista 
condiții de joc' perfecte. Tot
odată, a fost anunțat și ar
bitrul întilnirii : belgianul 
Pierre Geelhand do Merxen.

în cadrul turneului inter
național feminin de baschet 
de la Tallin. echipa R.S.S. 
Estone a învins cu scorul de 
67—47 (39—21) formația
Cehoslovaciei.

2:01,1— 
m liber, 
și 2:16,6 
rezultate

GENERALA IN 
PICORNELL
campionatelor 
Barcelonă au

Organizatorii 
europene de la 
făcut o verificare generală a 
tuturor instalațiilor noii pis
cine olimpice unde și-au fixat 
rendez-vous-ul (peste trei

săptămîni) cei mai buni îno
tători, săritori și jucători de 
polo de pe continent. Prile
jul le-a fost oferit prin des
fășurarea campionatelor Spa
niei, întreceri încheiate cu ci
teva noi recorduri : Pedro Bal- 
cells 69,7 — 100 m bras ; Ma
ria Paz Corominas. 5:30,4 — 
400 m mixt și Santiago Esteva 
4:50,7 — 400 m mixt.
CLAUDE MANDONNAUD A 
AVUT DE DATA ACEASTA 

ȘANSA
Multipla campioană și.

cordmana a Franței, Claude 
Măndonnaud, a suferit zilele 
trecute un accident de mașină 
în drum spre piscina, Georges 
Vallerey din Paris. Din feri
cire, talentata înotătoare fran
ceză nu s-a ales decît cu ci
teva zgîrieturi, care nu au îm
piedicat-o în după-âiriiaza a- 
celeiași zile să stabilească un 
nou record național : 2:34,4 la 
200 m mixt.

supercampion al sprinterilor

în prezent se află în tur
neu, în Cehoslovacia, echipa 
feminină de volei a Italiei, 
în primul joc, voleibalistele 
italience au învins cu sco
rul de 2—1 (15—13, 11—15, 
15—10) echipa Slovan Bra
tislava.

re-

Campionatele mondiale de 
ciclism (probele de velo
drom) au luat sfîrșit la 
Leicester, cu disputarea pro
bei de semifond cu antrena
ment mecanic, rezervată 
profesioniștilor (100 km). 
Victoria a revenit lui Rudolf 
Erhenfried (R, F. a 
niei), cu timpul 
29:55,51 (medie orară 
km).

Proba de urmărire
chipe (amatori) s-a încheiat 
cu succesul echipei R, F. a 
Germaniei, cronometrată pe 
4 000 m cu rezultatul de 
4:35,75. Locul doi a fost atri
buit echipei R. D. Germane 
— 4:38,68.

Tînărul ciclist australian 
Gordon Johnson, în vîrstă

Germa- 
de 1 h

66,706

pe e-

w

maratonului, 
pe programul 

mai figurează

de 24 de ani, este noul cam
pion al lumii în proba de vi
teză pentru profesioniști. 
Johnson a cîștigat în finală 
cele două manșe 
In compania 
alergător italian 
iardoni, fiind
pe ultimii 200 m . cu timpu
rile de 12,12 și 11,51. Olan
dezul Loevesijn a ocupat 
locul trei.

Proba de tandem (amatori) 
a fost cîștigată 
Jurgen Barth 
Miiller (R. F. a

Ieri a avut loc
100 km contratimp pe echipe. 
A cîștigat formația U.R.S.S. 
în 2 h 20:18, urmată de Ce
hoslovacia la. 28 sec., Olanda 
41 sec și Italia la 2:30.

FOTBAL —MERIDIANE

susținute 
redutabilukii 

Sânte Ga- 
cronometrat

de cuplul 
— Rainer 
Germaniei), 
și proba de

START IN CAMPIONATELE FRANȚEI

Au luat sfîrșit campiona
tele internaționale de tenis 
ale Portugaliei, desfășurate 
la Lisabona. In finala pro
bei de simplu masculin, 
Jauffret l-a învins, cu 6—4, 
6—1 pe Mandarino.

La Toronto a continuat 
turneul internațional de 
tenis „open". Gonzales l-a 
învins cu 11—9, 
Sharpe, 
cu 6—2, 
Belkin, 
minat cu 
dard.

„open".
cu 11—I 
Gimeno a
6—1 în fața

iar Barthes
6—3, 6—2

6—4 pe 
cîștigat 

lui
1-a eli- 

pe Be-

mondial 
Joe 
ani, 
un 

este 
_r___ în cîteva
zile, el urmează să părăsea
scă spitalul.

campion
la cat. grea, 
vîrstă de 56 de 

a fost internat la 
din

Fostul 
de box 
Louis, în 
care a 
spital din Denver, 
aproape restabilit.

în finala turneului inter
național de tenis de la 
Hampton, Osborne (S.U.A.) 
l-a învins pe Holecek (Ceho
slovacia) cu 7—5, 6—4.

de

• In afara 
desfășurat ieri, 
întrecerilor 
încă 22 de probe la bărbați 
și 14 probe la femei.

• Pentru prima oară 
istoria Jocurilor Balcanice de 
atletism, acum la București 
se vor face finale cu cîte 
8 concurenți la toate probe
le, adică la sărituri și arun
cări, dar și la alergările pe 
culoare. în felul acesta, la 
Balcaniadă se procedează ca 
la toate marile competiții’at
letice internaționale, cum 
sînt Jocurile Olimpice și 
campionatele europene etc.

• Deși finalele vor fi de 
opt, totuși punctajul întrece
rilor se va face, ca și pînă 
acum, pentru primele șase 
locuri. La J. B. A. se acordă 
următorul punctaj : locul I 
— 6 puncte, II — 5 p, III — 
4 p... VI — 1 p, existînd 
astfel cîte 21 de puncte pen
tru fiecare probă în parte. 
Singurele excepții sînt cele 
de la cursele de ștafete, la 
care punctajul este dublu : 
I — 12 p, II — 10 p etc.

Clasamentele se fac pen
tru întrecerile masculine și, 
separat, pentru cele 
nine.

• Echipa României 
cea mai tînără dintre 
zentativele participante

în

femi-

este 
rep re

ia

această a XXIX-a ediție a 
J. B. Sînt titulari, Ia diferite 
probe, nu mai puțin de 10 
juniori (Sorin Păsulă — 200 
m, Francisc Gedeon — 
400 m, Csaba Dosa — înăl
țime, Gheorghe Suha — 
greutate, Mariana Filip — 
200 și 400 m, Kafira Fița — 
800 m, Maria Linca — 1 500
m, Natalia Andrei — 1500 m, 
Elena Mîrza — 100 mg și
Eleonora Monoranu — 
4X100 m). In afara acestora, 
încă 7 juniori figurează ca 
rezerve, iar alți 10 (între 
care Cornelia Popescu, Doi
na Bădescu, Adalbert Dar- 
vas, Petre Lupan) sînt în 
primul lor an de activitate 
ca seniori.

• Georgios 
campion 
Sofia, a 
reediteze 
primul 
străini 
unde a efectuat cîteva antre
namente. Babaniotis ne-a de
clarat că se simte foarte 
bine, că este în formă și că 
va realiza cel puțin 68 de 
metri la aruncarea ciocanu
lui, performanță care-i poate 
asigura — după părerea sa 
— medalia de aur. Un sin
gur obstacol vede în 
realizării 
bulgarul

• Competiția • prilejuiește 
participanților posibilitatea 
de a stabili recorduri ale 
Jocurilor Balcanice. Mai 
există însă, separat, și recor
duri balcanice, de. fapt cele 
mai bune performanțe, care 
pot fi înregistrate în indife
rent care ocazie.

• La startul întrecerilor 
vor fi prezente cîteva perso
nalități de marcă ale at-

internațional : 
olimpice din 

Viscopoleanu și 
(România), re- 

lumii la 800 m, 
Nikoiici (

letismului 
campioanele 
1968, V iorica 
Lia Manoliu 
cordmana iuum i« m, 
Vera Nikoiici (Iugoslavia), 
campionul european la 3 000 . 
m obstacole, 
(Bulgaria) etc. 
de asemenea, numeroși 
pioni și recordmani ai 
cinci țări angajate in 
petiție.

CEHOSLOVACIEI Șl POLONIEI

9,30
9.45

PROGRAMUL
Decatlon B — 100 m 
20 km marș — plecare 
Pentatlon F — 100 mg

17,45
18,00

Mihail Jelev
Sînt prezenți, 

cam- 
celor 
com-

Babaniotis, 
balcanic în 1968, Ia 
venit hotărît să-și 
succesul. El a fost 
dintre participanții 
sosiți la București,

proiectelor 
Mindov.

ZILEI

calea 
sale.

100
100
Decatlon B — înălțime

ni B — serii 
mF — serii

18,50
19,30

10,10 Decatlon B — lungime 
serii

18,10 800 m
Ciocan

F — finală
400 mg B —

10,15 Pentatlon F — greutate 18,20 800 m B — finală
10,45 Pentatlon F — înălțime 18,30 100 m F — finală
17,00 Lungime F 18,35 100 m B — finală

înălțime B 18,45 400 my B — finală
Decatlon B — greutate 
Disc F

10 000 m B 
Decatlon B — 400 m

(Vrmart din pap. I)

un ritm alert. La aeroportul 
Băneasa, în frunte se află 
Akcay, Canavar, Aktaș, Sco- 
lobiuc și Rassimov (timp 34:35). 
urmați la 10 s de Nedzmedin, 
la 1:40 de Skoeajic și la 1:45 
de Mitev și Ltipu. Cursa în
cepe să se contureze, deși 
mulți cred că este prematur. 
La km 15, din grupul fruntaș 
rămîne Canavar, iar diferen
țele între concurenți se mă
resc, Forțează puternic Aktaș 
și ceilalți se tem să-i stea în 
plasă. în dreptul aeroportului 
Otopeni (km 17) el a luat 
de-acum cursa pe cont pro
priu, distanțindu-se cu peste 
100 m de Akcay, Scolobiuc și 
Rassimov. De aici și pînă la 
capătul celor 42,195 m al ma
ratonului, Aktaș va fi șeful de 
orchestră. El merge într-un 
ritm constant, este proaspăt, nu 
dă nici un moment semne de 
oboseală.

Ne aflăm la km 20, în apro
piere de jumătatea cursei, șl 
notăm timpii comunicați de 
arbitri: Aktaș — 1.09:28,

Akcay, Scolobluc și Rasslmov 
la 29 s, Canavar la 2:12, Sko- 
cajie la 2:28, Nedzmedin și 
Lupu la 4:01, Mitev la 5:53. 
Pe drumul de înapoiere, spre 
Stadionul Republicii, marato- 
niștii au vîntul din spate. Și 
chiar dacă nu-i ajută ca pe 
rutieri, în orice caz nu-i inco
modează. Concurentul nostru 
Ovidiu Lupu dă evidente sem
ne de oboseală. Merge citeva 
sute de metri 
cursa, solicită 
alimentare un 
cu apă rece 
citeva mișcări, 
cerea, dar puțin timp după a- 
ceea își dă seama că forțele 
îi sînt secătuite și abandonea
ză. Nici favoritul cursei, Is
mail Akcay nu traversează o 
perioadă fericită. El rămîne 
din trio-ul care-1 urmărește 
pe lider, încetinește vizibil 
ritmul lăsîndu-se (de nevoie, 
firește...) întrecut de Skoeajic 
și de concurentul h. c. Cana
var.

La km 35 notăm
ordinea 5 Aktaș 2. 01:50, Sco- 
lobluo (care face o cursă ex
celentă) șl Rasslmov la 1:55.

la pas, reia 
la punctul de 
burete îmbibat 

se șterge, face 
continuă între-

din nou

Congresul balcanic 
a stabilit calendarul 

anului 1971competițiilor
Delegații țărilor balcanice 

s-au reunit ieri dimineață 
la sediul C.N.E.F.S. cu oca
zia congresului ordinar al 
Jocurilor Balcanice. Delega
țiile au fost conduse de : To
dor Todorov, președintele fe
derației de atletism din Bul
garia, Georgios Kounadis, se
cretar general adjunct al 
federației elene de atletism, 
Milos Velicovici, președinte
le comitetului executiv al fe
derației de atletism din Iu
goslavia, Jerfi Firatli, preșe
dintele federației de atletism 
din Turcia, Eugeniu Bran, 
vicepreședinte al federației 
române de atletism. Au par
ticipat, de asemenea, Victor 
Firea, secretarul permanent 
al J.B.A. și Jozsef Sir, dele
gatul comitetului european 
din LA.A.F.

Participanții la congres au 
fost salutați de Marin Bîr- 
jega. vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.

Mai înainte de a se trece 
la discutarea punctelor înr

Peste București se lasă înse
rarea cînd Hliseyln Aktaș tre
ce linia de sosire cucerind. tit
lul balcanic și medalia de 
aur. Pe ultima' parte, Rassimov 
găsește resurse și într-un 
sprint prelungit cucerește locul 
II, înaintea lui Aurel Scolo
biuc care aduce reprezentati
vei noastre o nesperată me
dalie de bronz. Iată clasa
mentul :

1. Hiiseyin Aktaș (Turcia) 
2.27:51,2 — campion balcanic ; 
2. Hikmet Rassimov (Bulga
ria) 2.31:02,0 ; 3. Aurel Scolo
biuc (România) 2.31:25,8 ; 4,
Radovan Skoeajic (Iugoslavia) 
2.34:11,6 ; 5. Ismail Akcay 
(Turcia) 2.36:14,8 ; 6. Ivan Mi
tev (Bulgaria) 2.50:43,0.

★
Regretabil faptul că spec

tatorii de pe Stadionul Repu
blicii n-au fost informați des
pre desfășurarea cursei, că la 
sosire n-a existat 
și regulamentarul 
concurenți nu i-a 
meni cu atît de 
care să-i ferească de răcoa
rea serii.

scrise pe ordinea de zi, 
ocazia jubileului de 40 
ani de la prima ediție 
cială a Balcaniadelor, fiecă
rei delegații i-a fost lami
nată o cupă comemorativă.

Dintre hotărîrile Congresu
lui, cele mai importante sini 
următoarele: 1. La cererea 
SEGAS (federația de specia
litate din Grecia) cea de a 
H-a ediție a mitingului bal
canic pentru juniori și ju
nioare a fost încredințată 
spre organizare tot forului 
atletic elen. întrecerile vor 
avea loc la Atena între 31 
iulie — 1 august. Congresul 
a stabilit ca, în viitor, aceas
tă competiție să se 
re de regulă în 
două săptămîni ale 
lie. începînd de la 
II-a a competiției, 
1500 m obst. a fost 
cu 2000 m obstacole ; 2. Cro
sul balcanic din 1971 va avea 
loc în. Bulgaria, la 21 mar
tie, în localitatea Sliven, ora
șul natal al campionului eu
ropean Mihail Jelev, acolo 
unde alergarea de cros se 
bucură de o deosebită popu
laritate ; 3. Ediția a XXX-a 
a J.B. de seniori se va des
fășura la Zagreb în zilele de 
3—5 septembrie.

cu 
de 

ofi-

desfășoa- 
ultimele 

lunii iu- 
ediția a 

cursa de 
înlocuită

în alte trei țări au început 
campionatele, naționale de fot
bal.

în Franța, prima etapă a pro-, 
gramat o partidă de mare inte
res. Campioana țării, St. Etinne, 
a întilnit, pe teren propriu, e- 
chipa Nantes, cîștigătoarea Cu
pei Franței. Surprinzător, . St. 
Etinne a fost învinsă cu 3—2! 
Și alte echipe au fost învinse 
pe teren propriu : Bordeaux — 
Sochaux 1—2, Strasbourg — 
Marseille 1—2. Alte rezultate : 
Nîmes---- Angoulttie 3—1, Se
dan — Angers 6—2, Metz — 
Bastia 1—0, Red Star — Va
lenciennes 3—2, Rennes — 
Reims 0—0, Nice — Lyon 
2—0, Ajaccio — Nancy 5—0.

Și in Cehoslovacia, citeva 
întilniri s-au încheiat cu sur
prize. Campioana țării, Slovan 
Bratislava, a fost învinsă, aca
să de noua promovată Banik 
Ostrava cu 2—1 ! Skoda Plsen 
a pierdut pe teren propriu 
meciul cu V.S.S. Kosice. Alte 
rezultate : ZVL Zilina — SKLO 
Union Teplice 3—0, TZ Tr'inec
— Sparta Praga 1—0, 
Praga — Lokomotiv 
4—1, Jednota Trencin - 
tak Trnava 2—0.

în Polonia, cele mai bune 
formații n-au reușit decît sco
ruri egale. Campioana țării, 
Legia Varșovia, a terminat cu 
scor alb. acasă, cu Polonia 
Bytoni, iar Gornik Zabrze a 
încheiat Ia egalitate partida 
cu GKS Katowice : 1—1. Alte 
rezultate : Rov (Rybnik) — 
Zaglembie 0—0 ; Szxzmbierkî — 
Gwardia Varșovia I—1 ; Stal 
Melec . (promovată anul acesta)
— Wisla Cracovia 5—2 ; Ruch 
Chorzov — Pogon Sczeczin 
6—0.
ARBITRII MECIULUI FEI- 
JENOORD — ESTUDI ANTES

S-a stabilit ca meciul re
tur din cadrul „Cupei inter
continentale" să fie condus 
de următoarea brigadă de 
arbitri t Guillermo Velasques 
(Columbia) Ia centru, 
Baretto (Uruguay) și 
Robie (Chile), tușieri.

★
Zilele trecute, cu 

unui meci amical de

care a.avut loc la Londra, 
în cursul unui scandai, 
fost deferiți organelor 
poliție 47 de spectatori 
tați cu etica sportivă.

PETER

Dukla 
Kosice 

• Spar-

Ramon
Carlos

ocazia 
fotbal,'

au 
de 

cer-

Turneul internațional 
handbal feminin de la Nitra 
(Cehoslovacia) a fost cîști
gat de F.T.C. Ferencvaros 
Budapesta cu 9 p, urmată de 
Plastika Nitra 9 p, Zora Olo- 
moue 5 
3 p. în ultima etapă : 
tika 
(7—4) :

p, Dimitrovo Sofia 
Plăs- 

Ferencvaros 8—8 
V.I.F. Dimitrovo — 

Zora Olomouc 7—7 (4—3).

VEDETA SAPTAMÎNII

KELEMEN

FIȘA PERSONALA

Virsta — 24 de ani.
A început activitatea

B.V.S.C. ca tnotă-

Peter Kelemen este numele 
noului campion mondial de 
pentatlon modern. După Fe
renc Tiirok, Istvan Nemeth, 
Istvan Mona și Andras Balc- 
zo. școala maghiară de penta
tlon modern șl-a îmbogățit 
palmaresul prin victoria re
purtată la Warendorf 
de Peter. Kelemen. 
noul campion, Sven 
președintele Uniunii 
ționale de pentatlon .........
spune : „Deși Balezo este încă 
pe primul plan al disciplinei 
noastre, de data aceasta el 
cedează Intlletatea tn favoarea 
compatriotului său Kelemen. 
Pentru multilateralitatea a- 
eestul excepțional sportiv, pot 
•pune că titlul mondial este 
In miint bune**.

La 16 ani, era 
cel maț talentațl tineri înotă
tori al 'Ungariei. Un an mal 
tîrzlU. se dedică

(R.F.G.)
Desore 

Thofelt, 
Interna- 
modern,

unul dintre

trlatlonulul
(tir, Înot, cros). Dovedind ca-

tradiționalul 
fir, iar pe 
așteptat ni- 
utilul pled

Din 1964 activează Ia 
Ujpesti Dozsa.

Profesiunea : labo
rant foto. In prezent, 
student al anului I la 
facultatea de științe ju
ridice din Budapesta.

Mari 
campion mondial de ju
niori in 1966 ; campion 
al Ungariei în 1969 ; 
campion mondial —

performanțe î

excelente și la scrimă 
și călărie, antrenorul echipei 
maghiare de pentatlon mo
dern, dr Imre Nagy, îl convin
ge să practice cele 5 probe 
clasice. In 1966, la Bratislava, 
cucerește titlul de campion al 
lumii la juniori. De atunci, 
Kelemen se afirmă puternic 
pe plan Internațional. Totuși, 
în Ungaria este învins de 7 
ori consecutiv de Balezo 1 
Abia tn 1969 reușește să-l în
treacă pe cunoscutul campion 
olimpic și mondial, cucerind 
titlul național. Recent, cu ci
teva săptămlni Înainte de C.M. 
la campionatele naționale, 
Balezo reușește să-și recuce
rească titlul. La Warendorf, 
insă, a urmat marea revanșă. 
Kelemen 11 învinge pe Balezo 
cu numai 9 puncte, «itutndu-se 
In fruntea super-camplonllor 
celor 5 probe.

O victorie care marchează 
șl un șchlmb de generații.

• ultimele știri»ultimele rezultate*
STEAGUL RQSU —

Amatorii de fotbal din 
Brașov au posibilitatea sâ 
asiste mîine după amiază la 
o atractivă întîlnire amicală

Sîmbătă, la Brașov

OLYMPIAKOS PM
între Steagul roșu și Olym- 
piakos Pireu (Grecia).

Meciul se va disputa pe 
stadionul Municipal, cu în
cepere de la ora 17.

In turneul de tenis de la

ȚIRIAC ELIMINAT DE

Turneul de selecție al șahiștilor
După cinci runde, în tur

neul de selecție al șahiștilor 
situata este următoarea: Pav
lov, Szabo și Mititelu 3 p 
(din 5 partide), Voiculescu și

Stanciu 2(/j p (din 4 partide), 
Drimer și Reicher 2 p (din 
4 partide), Ghizdăvu 1 p 
(din 4 partide), Segal 1 p 
(din 5 partide).'

In turneul de tenis de la 
Hamburg, Ion Țiriac a dis
pus de - iugoslavul Bora Io- 
vanovici cu 4—6, 6—1, 6—2, 
dar a fost., eliminat în opti
mile de, finală de sud-africi
nul Bob Hewitt cu 6—2, 6—4, 
8—6. Irț sferturile de finală 
la simplu . bărbați s-a califi
cat și Tony Roche, care a dis
pus de vest-germanul Plbtz 
tn trei seturi 6—4, 6—0, 6—3. 
Tot în, optimi, Okker l-a eli
minat pe Alexander cu 6—3, 
6—3, 6—1, iar Pilici pe Mo 
Millan cu 6—4, 6—1, 6—1.

Hamburg

HEWITT
Ilie Năstase nu a susținut 
ieri nici un meci.

Iată situația în alte probe. 
In sferturi la simplu femei 
s-au calificat Judy Dalton- 
Helga Niessen, Fay Moore- 
Kerry Mellville, Evonne Go- 
olagong-Laura Rosouw și A- 
nette du Ploy-IIelga Hosl.

La dublu bărbați au conti
nuat meciurile din turul al 
doilea i Hewitt, McMilan-Me- 
non, Misra 7—5, 6—0, Franu- 
lovlci, Kodes — Jovanovici 
Howe 6—2, 3—6, 6—2.


