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locul 3,
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• Rutieri din 
contratimp spre Poiana și etape de munte

celor 69 de metri
Stadionul Republicii a fost ieri o gazdă excelentă pentru 

atlefii și atletele din Balcani, cărora le-a oferit ambianța entu
ziastă și condițiile tehnice necesare obținerii unor rezultate de 
prim rang. Și se poate spune că sportivii au folosit la maximum 
aceste avantaje. Ei au realizat dispute palpitante și numeroase 
recorduri cu rezonanță internațională.
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BÂZELE SPORTIVE
NAȚIONALELE DE SĂRITURI

PERSPECTIVA SISTEMATIZĂRII
Campionii de ieri-Ecaterina Dumitra

și Ion Gone

comisiile de

Gh. RANGU

Anul 1971 a fost declarat

ANUL ATLETISMULUI

ȘCOLAR

PUNCTE W VEDERE

Ștefan Țukev (B) 
5. Rudolf Male (I)
8. Vinoe Covici (I)

Locul 
de U

t CATARAMA REVINE 
DUPĂ 3 ANI

cucerit șl al doilea 
o diferență de 
față de următorul

diseulul 
de vigtțroasa 

reprezentantă, 
au măsurat 57,28 
performanță de

AL 6-LEA TITLU PENTRU 
CARAIOSIFOGLU I

sârito- 
abia 

încer- 
re^enit 

prea multe dificultăți 
Ecaterina Dumitrii

Sp. ȘC. . , _
Măriuca Isăcescu 
sul) 233,40 p ; 3. 
Voinea (CI. sp. 
222 p ; SENIORI 
de la trambulină

AȘEZĂRILOR URBANE Șl RURALE

sportivă Bra-

Ganea a 
titlu, la 
20,25 p 
clasat. Iată ordinea primi
lor clasați : SENIOARE, 
Sărituri de Ia platformă : 
1. Ecaterina Dumitru (CI.

Buc.) 327,15 p ; 2. 
(Progre- 
Mariana 

șc. Buc.) 
sărituri 

3 m : 1.

Ion Ganea (Independența 
Sibiu) 522,90 p ; 2. Constan
tin Nedelcu (CI. sp. șc. 
Buc.) 502,65 p ; 3. Dumitru 
Popoala (I.E.F.S.) 475,90 p ;

Ultimele întreceri au loc 
astăzi la Ștrandul Tinere
tului începînd de la ora 10 
dimineața și 16 după amia
za.

AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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IERI, IN ZIUA A DOUA, CITE 4 MEDALII DE AUR
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI Șl IUGOSLAVI

• Echipele noastre conduc in ambele clasamente • Pentru 
prima oară 10,2 pe 100 m la București • Mariana Coth 
bisează succesul de la Sofia ® Babaniotis in apropierea Tribuna Cabinele moderne ale noului teleferic brașovean admiră pano- 

ramicul Tîmpei.

Pentru a treia oară 
campioană balcanică ! 
După Belgrad — 1961
și Istanbul — 1967, ieri, 
pe dreptunghiul verde 
de Ia „Republicii”, O- 
limpia Cataramă a tri
umfat din nou. Victoria 
ei asupra campioanei o- 
limpice, Lia Manoliu, 
este cu atit mai valo
roasă, cu cît la cel mal 
lung zbor al 
lansat 
noastră 
arbitrii
m, o 
bună valoare pentru ori
ce concurs internațional.

Atleta musceleancă 
este una dintre cele mai 
vechi purtătoare a tri
coului 
Ea 
piruete ta 
runcări în 
drumarea 
Drăgan, și 
cest 
sportiv a fost nedespăr
țit. Cu multă pricepere 
și răbdare, cunoscutul 
tehnician cîmpulungean 
i-a cizelat calitățile și 
l-a stimulai continuu 
ambiția, avînd azi satis
facția de a-și vedea e- 
leva intrînd cu pași si
guri în cercul de _ elită 
al discobolelor. 
VIII la J. O.
Tokio, locul VI la „eu
ropenele" de la Atena 
— atleta din Cîmpulung 
urcă încet, dar sigur, 
treptele măiestriei spor
tive. Visul ei — un loo 
pe podiumul de premie
re la Olimpiada miin- 
cheneză. Pînă atunci 
insă, Olimpia va conti
nua să atragă în orașul 
său tot mai mulți tineri pe 
stadion, să le explice 
secretele sportului ei fa
vorit și să se gîndească 
mai departe la... viteza pi
ruetelor, la micile amă
nunte de tehnică, atît 
de importante pentru 
fiecare centimetru, fie
care metru spre linia 
albă a celor 60 m.

reprezentativei, 
a încercat primele 

cercul de a- 
1956, sub in- 

prof. Emil 
de atunci a- 

cuplu

întrecerile de vineri 
început dimineața. Singura 
probă care a dat un cîștigă- 
tor a fost cea de 20 km 
marș. Disputată pe străzile 
Capitalei și încheiată pe sta
dionul Republicii, ea s-a sol
dat cu un net succes al re- 

■ prezentanților noștri. Leoni
da Caraiosifoglu a dominat 
net, înscriindu-și în palma
res cel de-al 6-lea titlu bal
canic consecutiv obținut în 
această probă. El a fost se
cundat cu brio de Nicolae 
Maxim, care a cucerit me
dalia de argint. Astfel, seria 
succeselor românești, a titlu
rilor balcanice obținute 
cea de a XXIX-a ediție 
J.B.A, — serie pe care 
dorim cît mai mare — 
fost deschisă de mărșăluitori.

Rezultate : 1. Leonida Ca
raiosifoglu (R) 1.34:15,8 ; 2. 
Nicolae Maxim (R) 1.36:02,2 
3.Stanimir Stoikov (B) 1.37 
46,2 ; 4. 
1.41:48,4 ; 
1.41:48,8 ; 
1.45:51,6.

învingătoare la J.B.A. de la 
• Istanbul, cînd' a și cucerit cupa 

pentru cea mai bună atletă a 
competiției, Olimpia Cataramă 
revine în fruntea clasamentu
lui balcanic după o suită im
presionantă de aruncări în 
concursul de Ieri i 54,38 m. 
57,00 m, 57,28 m, 56 26 m, dep., 
57,00. în felul acesta ea a do
minat clar întrecerea aruncă
toarelor de disc, obținînd o 
victorie spectaculoasă, mult a- 
plaudată. Secundantă valoroa
să i-a fo6t recordmana balcani
că Lia Manoliu, care a avut și 
ea cîteva încercări bune : 54,16 
m. ,53,48 m, 56,00 m. 55,86 m, 
55,58 m, 54.10 m. Din desfășu
rarea probei am reținut, în a- 
fara superiorității reprezentan
telor noastre, momentul în 
care, după încercarea a doua, 
atleta bulgară Vasilka Stoeva 
s-a aflat pe primul loc al cla
samentului cu o aruncare de 
54,66 m. Și încă un amănunt, 
acesta a fost cel mai „tare" 
concurs de disc din istoria 
Balcaniadelor.

Rezultate : 1. Olimpia Cata
ramă (R) 57,28 m, 2. Lia Ma
noliu (R) 56,00 m, 3. Vasilka 
Stoeva (B) 54 66 m, 4. Ivanka 
Hristova (B) 48,40 m, 5. Gor- 
dana Nincevici (I) 41,66 m, 6. 
Smilijka Vukovici (I) 41,52 m.

De 6 ori a planat ca un 
pescăruș Viorica încîntînd 
miile de spectatori de la 
„Republicii". Și, de fiecare 
dată, zborul său a fost sus
ținut de entuziaste aplauze.

I) Necesitatea prezenței reprezentanților 
consiliilor pentru educație fizică și sport In 

sistematizare

Acum cînd ne aflăm în pli
nă perioadă de intensificare a 
ritmului de elaborare a schi
țelor de sisteir-tizare a muni
cipiilor, orașelor și comunelor, 
consider utilă și o privire asu
pra unei probleme stringente 
pentru mișcarea sportivă. E 
vorba de asigurarea spațiilor 
necesare amenajării unui nu
măr corespunzător de terenuri 
sportive și de joacă.

Legea cu privire la apăra
rea, conservarea și folosirea 
terenurilor agricole prevede că 
amplasarea obiectivelor social-

culturale, se face de regulă, pe 
terenurile situate în perimetrul 
construibil al așezărilor sau al 
vetrei satelor, precum și pe 
terenurile improprii producției 
agricole. Legea cu privire ia 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport stabilește 
sarcini și concretizează răs
punderea consiliilor populare, 
de a include în planurile de 
sistematizare a orașelor și 
comunelor, în cartiere, pe lin
gă școli și instituții de învă- 
țămînt superior, spațiile desti
nate amenajării bazelor spor-

Tabela de rezultate n-a ră
mas piciodată insensibilă. Ea 
a marcat o impresionantă 
suită de performanțe care 
pot onora orice concurs des
fășurat pe mapamond : 6.16 
m, 6,27 m, 6,18 m, 6,35 m, 
6,43 m, 6,31 m ! Și Viorica 

. _ - o 
aur (a cita, 

carieră !), 
palmaresul

Viscopoleanu a cîștigat 
nouă medalie de 
în prodigioasa-i
îmbogățindu-și 
ce poate fi ușor confundat 
cu un tezaur. Aflată 
a 4-a încercare pe 
Nediallca Anghelova 
ria), a obținut, la această

(Continuare in pag. a

Concursul de atletism este un spectacol non-stop, alcătuit 
dtntr-o multitudine de episoade, cu personaje diferite, în 
aparență fără nici o legătură unul cu celălalt.

Dar, numai în aparență !
Pentru că, cunoseuți ori nu, adorați sau aflațl în umbra indi

ferenței, disimulind atenția tribunelor din cauza concurenței 
de interes și preferințe, ei — eroii competiției sportive celei mai 
imaculate — înnoadă un fir comun și iși aduc obolul de nădu- 
șeală pentru un gind care respiră de curățenie.

Concursul de atletism a proclamat, Înaintea tuturor altora, 
sentimentul de modestie al victoriei și modul demn de a primi 
infringerea. La atletism, Îmbrățișarea dintre învingător și învins 
este totdeauna sinceră. Acest sport nu vrea să cunoască veninul 
insidios al patimei, el stirnește numai aplauze și niciodată flu
ierături.

Prm filtrul de onestitate și fair-play al concursului de atle
tism n-au putut trece decît spectatorii care i-au înțeles pe de
plin rosturile și apelul, din păcate puțini. Puțini, dar — in schimb 
— fideli și autentic;. Tribuna atletică a rămas printre cele din 
urmă care n-a fost poluată de snobism, incorectitudine sau sen
timentele vindicative. Tribuna atletică a rămas in oceanul/fur
tunos al sportului o Insulă imaculată.

Ieri, în ziua a doua a competiției balcanice, multitudinea pro
belor cuprinse in program s-a contopit, parcă, într-una singură 
PROBA PURITĂȚII.

învingătorii ei au fost toți cei care, de dimineață pină seara, 
s-au întrecut pe pistă, pe gazon sau pe caldarim. In cinstea lor 
ar fl meritat să se intoneze un imn. Dar un astfel de cintec n-a 
fost Înscris încă pe portativ, deși fiecare dintre noi 11 auzim șl 
parcă 11 fredonăm...

Valeriu CHIOSE

Cu un finiș impresionant Mariana Goth 
plan) trec» victorioasă linia de sosire in 

cursa de 100 metri

intre 18 și 21 august, la Brașov

XV a EDIȚIE A „CUPEI VOINȚA

6 țări la startul cursei • Un

Ponderea în activitatea ci
clismului românesc s-a mu
tat, în ultima vreme, la Bra
șov. O suită de competiții 
rutiere au fost găzduite de 
orașul de la poalele Tîmpei 
și, peste cîteva zile, ca un 
corolar, tot acolo se va des
fășura și cea de a XV-a edi
ție a competiției internațio
nale de fond „Cupa Voința". 
La start vor fi prezenți 
aproape 50 de alergători din 
țara noastră, ta frunte

membrii loturilor naționale, 
precum și formații din Italia, 
Bulgaria, Polonia, R.F. a 
maniei și Ungaria. Este 
babilă și participarea 
echipe din Cehoslovacia.

Competiția se desfășoară 
între 18 și 21 august pe un 
traseu înscris pe șoselele din 
împrejurimile Brașovului. Iti
nerarul totalizează aproxima
tiv 500 km. Iată etapele : 
marți — Brașov — Făgăraș
— Brașov, 124,8 km ; miercuri
— Brașov 
șov, 122 
Poiana 
tratimp
— Tg.

Rupea — Bra- 
km ; joi — Brașov — 
Brașov, 13 km con- 
individual și Brașov 
Secuiesc — Brașov, 

112 km ; vineri — Brașov — 
Rucăsr Brașov. 117,2 km.

MAREA
SĂRBĂTOARE

Foto : GH. BANUȚA

BRAȘOVUL STRĂLUCEȘTE Ș Ș
Integrat în pulsul viu, 

animat de entuziasm al în
tregii țări, Brașovul sportiv 
se străduiește prin realizări 
și acțiuni să se alinieze tu
turor celorlalte sectoare ale 
economiei și culturii, care 
vin cu mîndrie să-și rapor
teze dinamismul concret al 
înfăptuirilor.

Referindu-ne la patrimo
niul bazelor sportive care, 
in ultimii ani. a cunoscut 
o dezvoltare impetuoasă, în 
lanț, Brașovul iși adaugă 
in aceste zile dinaintea ma
rii aniversări bijuteria teh- 
nico-turistieă a unui nou 
teleferic cu cabine pe mun
tele Tîmpa. In acest fel se 
înfăptuiește o veche dorin
ță a localnicilor, aceea de 
a da posibilitate tuturor ce
lor ce-1 vizitează, să îmbră
țișeze dintr-o privire întreg 
perimetrul de muncă și fru
musețe al istoricei cetăți 
industriale și culturale.

Un al doilea teleferic, 
similar în concepție și 
structură se află în fază 
avansată de construcție la 
Poiana Brașov dindu-ne. 

astfel, certitudinea că mult 
înainte de sfîrșitul anului 
va galopa pe poteci de văz
duh.

Tot aci, în această sta
țiune climaterică devenită 
prin excelență sportivă da
torită dotărilor sale, se a- 
daugă o nouă zestre : cel 
mai modern și mai nou te
ren de handbal bituminizat 
ce se va inaugura cu pri
lejul manifestațiilor sportive 
in cinstea lui

Asociația 
tex (Brașov Textile) a pus 
la dispoziția sportivilor săi 
o frumoasă 
în incinta fabricii Partiza
nul — dotată cu popicărie, 
accesorii pentru tenis da 
masă și șah, urmi nd în 
continuare să fie bitumini- 
zate terenurile de volei si 
tenis.

Și . acestor zile este 
de încărcat. La 
pildă, Consiliul 
al sindicatelor în 
re cu C.J.E.F.S. 
o largă acțiune 
dotată, cu „Cupa 23 August".

La handbal feminin. 
„Cupa Eliberării” — un tur- 

partici- 
T.S.C.

Brașov, 
Chimia

calendarul sportiv al 
zile este deosebit 

volei, de 
județean 

colabora- 
a inițiat 
de masă

neu interesant, cu 
pare internațională 
Berlin, Rulmentul 
Liceul 2 Brașov.
Făgăraș, Chimia Victoria șt
Universitatea București. Un 
alt turneu asemănător, pen
tru băieți, cu finala în ziua 
de 24 august, se va desfă
șura la Poiana, pe noul te
ren.

Ciclismul cunoaște zilela 
unei neobișnuite eferves
cențe : după „Cupa 23 Au
gust" — întrecere in trei e- 
tape pe șosea — urmează o 
mare întrecere internațio
nală cu prezențe din 7 țâri 
vecine și prietene, intitula
tă „CUPA VOINȚA” șt 
care, de fapt, este un mic 
tur al României.

EFERVESCENȚA SECUNZILOR

F
otbalul își deschide porțile I 
Cele 32 de echipe ale divi
ziei B pornesc, începînd de 
miine pe drumul lung și di
ficil al unei noi ediții com- 
petiționale, la capătul căreia 

nici una dintre ele nu știe ce va găsi :
L.'J sau, dimpotrivă, 
îgerii.
cliție a diviziei 8. In- 

a cunoscut de-a 
crescînd, din u-

cupa dulce a victoriei 
cea amară a înfrîngerii.

începe a 31-a e< , _ 
ființată în anul 1934, ea 
lungul anilor un interes ______ , _
nele puncte de vedere devenind o com
petiție tot atît de mult așteptată ca și 
întrecerea deschisă primelor echipe ale 
țării. Prin numărul de participante, prin 
cuprinderea unor zone tot mai largi de 
pe teritoriul țării, divizia B a creat în 
iurul ei o mare efervescență, la aceasta 
contribuind, firește, și faptul că răsplata 
strădaniilor depuse de către competitoa
re este promovarea a două dintre ele în 
„înalta societate" a echipelor din divi
zia A.

Dacă primul rol al diviziei B este acela 
de a aduce stimulentul competițional și 
în alte orașe decît cele care cunosc febra 
întrecerilor din divizia A, cel de al doi
lea, la fel de important, este a forma noi 
contingente de jucători fruntași, care să 
apară în prima scenă fotbalistică. De 
aceea, echipele din această categorie tre
buie să tindă spre atingerea unui nivel 
cît mai ridicat de joc, spre șlefuirea u-

nor jucători care să poată face cu ușu
rință pasul spre prima divizie. în nici un 
caz divizia B nu trebuie să fie un loc 
de retragere a fotbaliștilor pe care for
țele nu-i mal ajută să facă față cerin
țelor primei divizii. Și, de multe ori, se în- 
tîmplă și așa.

De altfel, divizia B a încetat de mult 
de a mai fi o competiție secundară. Ea 
a marcat, mai ales în ultimul timp, pro
grese evidente sub raport calitativ, apro- 
piindu-se tot mai mult de nivelul diviziei 
A. Distanța dintre ele trebuie să se mic
șoreze și mai mult, ceea ce ar contribui 
la asigurarea unei mase și mai largi de 
jucători valoroși, cu aspirații și posibili
tăți nelimitate. Aceasta presupune, însă, 
și un proces de instruire mai exigent, o 
disciplină și mai riguroasă, sub toate as
pectele.

Ediția 1970—71 a diviziei B începe sub 
auspicii promițătoare. Divizia secundă în
cepe să nu mai fie un ținut în care pa
siunile oarbe anulează spiritul de spor
tivitate, de echitate. Trebuie luptat și mai 
mult pentru ca progresul în această di
recție să devină și mai pregnant, prin 
asigurarea unor condiții optime de în
trecere, care să ducă la realizarea prin
cipiului ce trebuie -** -------------
întrecere sportivă : 
vingă I SUCCES !

să 
cel

guverneze orice 
mai bun sâ

I. MITROFAN

tive și terenurilor de Joacă, 
pentru copii. Există și regle
mentări ale fostului Comitet 
de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare, 
care precizează și cît spațiu să 
se afecteze. Astfel, pentru ora
șe, la un grup de locuințe de 
circa 25 000 m.p. locuibili se 
prevede o suprafață de circa 
300 m.p. așezată în cadrul te
ritoriului de locuit al micro- 
raionului și destinată copiilor. 
La un grup de locuințe de 
circa 35 000 m.p. locuibili se 
prevăd circa 1 800 m.p., iar la 
un microraion de circa 60 000 
m.p. locuibili, circa 3 500 m.p. 
pentru un teren de sport cu

prof. Gh. VLĂDICA

(Continuare iu pag. a 2-a)

Sorana
mai 12 __ , . ............

de premiere : campioană națională la sărituri de

Pretlpceanu (Crișul Oradea), în virstă de nu- 
ani, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului 

...................  la 
trambulina de 1 ui,

Campionatele naționale de 
sărituri au continuat Ieri la 
ștrandul Tineretului din 
Capitală cu desfășurarea 
probelor la platformă pen
tru senioare și la trambu
lină de 3 m pentru seniori. 
Ca și în prima zi, întrece
rile au fost pasionante, de
partajarea finală a 
rilor făcindu-se
după ultimele
câri. La rete titlul a 
făr.i 
tinerei 
de la Clubul sportiv șco
lar București (antrenor 
Pantellmon Decuseară), în 
vîrstâ de numai 16 ani. Ea 
cucerește astfel primul ti
tlu Ia senioare (este cam
pioană de junioare), reali- 
zînd totodată și punctajul 
necesar pentru titlul de 
maestrâ a sportului. Mul
tiplul campion Ion Ganea 
(Independența Sibiu) a a- 
vut de fapt un singur rival 
la săriturile de la trambu
lină in tînărul Constantin 
Nedelcu (17 ani). Cu un 
pius de experiență, Ion



et 2*a -dr:?; ^i*. '994 <6528}

La propunerea C. M O. P.

1971-„Anul 
atletismului școlar"

România —gazdă a edifiei

jubiliare

atletic
Recent, s-au desfășurat 

la Sofia lucrările Confe
rinței Comitetului Exe
cutiv a celei de a XlV-a 
ediții a Tetratlonului atle
tic internațional la care 
au participat reprezen
tanți ai organizațiilor de 
pionieri și copii și ai re
vistelor de pionieri și Co
pii din Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Ungaria, Ceho
slovacia, România, Polo
nia. R, D. Germană, Mon
golia, Franța și Finlanda.

La Conferință s-au dez
bătut probleme de statut 
și organizare și s-a rea
lizat un foarte util schimb 
de experiență în legătură 
cu mișcarea sportivă în 
rîndul copiilor. S-a apre
ciat, totodată, necesitatea 
sporirii eforturilor pentru 
găsirea a noi mijloace și 
căi de dezvoltare a atle
tismului în rîndul celor 
mai mici sportivi.

Conferința a stabilit ca 
organizarea ediției a XV-a 
a Tetratlonului atletic in
ternațional, ediție jubili
ară, să fie încredințată 
României, fapt care ono
rează mișcarea sportivă 
pionierească de la noi.

a Tetratlonului 

international

în acest context și pen
tru a marca cum se cu
vine evenimentul sportiv 
nr. 1 din anul viitor, Con
siliul Național al Or
ganizației Pionierilor a 
hotărît să declare anul 
1971 „ANUL ATLETIS
MULUI ȘCOLAR". Aceas
tă măsură va avea drept 
echivalent o impulsiona
re a activității atletice in 
toate unitățile și detașa
mentele de pionieri, por
nind de la amenajări 
sportive simple, la con
strucții de minicomplexe 
(în toate cazurile cu mij
loace locale) și pînă la 
organizarea unor con
cursuri și competiții pen
tru desemnarea celui mai 
rapid alergător, a celui 
mai bun săritor în lungi
me sau în înălțime, pen
tru stabilirea campionilor 
pe clasă și pe școală. A- 
pare evident faptul că 
„Anul atletismului școlar" 
va contribui, printr-o bu
nă organizare, prin coin
teresarea tuturor factori
lor responsabili — la an
trenarea marii mase a e- 
levilor în practicarea ce
lui mal accesibil sport.

în campionatele juniorilor —
569 de concurenți!

BUZĂU. La asociația spor
tivă Metalul a fost reluată o 
veche tradiție, aceea a des
fășurării campionatului de 
casă. La întreceri au parti
cipat peste 120 de sportivi, 
din cele 6 secții ale între
prinderii. Pentru 
sportivii asociației 
și-au disputat întîietatea 
atletism și fotbal, 
viitor, " ;
ramurilor de sport, 
nat-coresp.).

ODORHEIUL SECUIESC. Și 
în acest an se desfășoară în 
orașul nostru campionatul de 
fotbal inter-străzi. întrecerea 
este organizată pe două ca
tegorii de vîrstă : 10—12 ani 
(4 echipe) șl 13—16 ani (10 
echipe). De subliniat că la a- 
ceastă ediție participă, . pen
tru prima dată, și o echipă 
provenită din mediul rural, 
cea a comunei Feliceni. Iată 
și primele rezultate : Blocul 
Uzinei — Metalul 8—0; Cuza 
Vodă — Pădurea rotundă 1—1; 
Racheta II—Arena 2—1. ~ "
Balasz — coresp.).

SATU MARE. Cea 
eincea ediție a „Cupei 
județene", ia fotbal, __
în plină desfășurare. O altă 
competiție organizată de zi
arele „Cronica sătmăreană" 
și „Szastmări Hirlop” este 
cursa ciclistă dotată cu „Cu
pa ziarelor județene". La e- 
diția din acest 
invitați cicliști 
Alba, Arad, 
Năsăud, Cluj, 1 
Mureș, Sălaj, Timiș și bine- 
înțeles, Satu Mare, 
seul a fost mărit la peste 
300 km.
zervață 
lor generale din întreg’ ju
dețul (pregătite de foști fot
baliști și profesori de edu
cație fizică) a angrenat peste 500 de • • -..........
petiția 
preajma 
liberării.

GURA 
cent, s-a încheiat campionatul 
orășenesc de fotbal, rezervat 
copiilor, la care au participat 
9 echipe de stradă. Pe pri
mele locuri s-au clasat, in 
ordine, formațiile străzilor. 
Ștefan cel Mare, Vasile Aleo- 
sandri șl Mihail Emineseu. 
Iată și numele cîtorva dintre 
fotbaliștii care s-au impus în 
rriod deosebit: Gh. Ivanovici 
(golgeter), M. Prodan, D. Fi- 
lipovici, V. Munteanu, I). Ste- 
l'aroi, I. Cozma, Ov. Mihăiles- 
cu, D.
dențiat sprijinul pe care l-au 
acordat la organizarea acestei 
competiții arbitrii R. Pompa- 
rău, Gh. Grozavu, D. Brătan, 
Gh. Rusu și S. Mardare. (C. 
Filipovici — coresp.)

început, 
noastre 

la 
dar, în 

vom extinde numărul 
(N. Cer-

(Bartha

de a 
ziarelor 
se află

au fostan
din județele 

Bihor, Bistrița 
Maramureș,

iar tra-
întrecerea 

echipelor
re- 

școj i-

mini-fotbaliști. Com- 
se va încheia în 
marii sărbători a E- 
(Șt. Vida — coresp.).
HUMORULUI. Re-

Mîndrilă. Merită evi-

La Sofia, cu prilejul e- 
diției din acest an a Te
tratlonului, atleții români, 
elevi și. eleve de la Școa
la generală nr. 10 din Pi
tești, au reușit să înregis
treze performanțe remar
cabile, depășind cu 120 de 
puncte vechiul record al 
țării. Individual, Dumitru 
Sandu (279 p), Andrei Iță 
(273 p) Viorica Gălan (265 
p) și Melania Nicolae (249 
p) s-au situat printre cei 
mai buni. Este de așteptat

ca frumoasa comportare 
a pionierilor români la 
Sofia să fie o promisiune 
și pentru anul viitor, la 
ediția jubiliară, cînd spe
răm ca, cu toate eforturi
le de care sînt capabili 
(au dovedit-o, nu o dată) 
pionierii atleți din țara 
noastră să poată să se si
tueze pe primul loc.

prof. Dan MATEI 
adjunct al șefului Comi
siei sport-turisma C.N.O.P.

Pe un timp splendid ieri, 
la Snagov, au început între
cerile din cadrul campionate
lor naționale de caiac-canoe 
rezervate juniorilor. Con
cursul a debutat cu seriile e- 
liminatorii și obligatorii — 
am adăuga noi — avînd în 
vedere numărul record de 
participanți : 569 CAIACIȘTI 
ȘI CANOIȘTI DIN 26 CLU
BURI ȘI ASOCIAȚII SPOR
TIVE. Așadar, starturi din 
5 în 5 minute, cu echi
paje pe 8—10 și 13 cu
loare». Se înțelege, sita aspră 
a seriilor a triat pe cei mai 
buni și se pare că bucurește- 
nii vor avea în „copiii Deltei" 
adversari de temut. Intr-ade
văr, reprezentanții secțiilor 
nautice din Brăila, Galați, 
Tulcea au cîștigat numeroase 
probe în „eliminatorii", oon- 
firmînd tradiția, popularitatea 
aoestor sporturi în rîndul ti
nerilor din orașele dunărene 
amintite.

Finalele au fost 'deschise de 
fondlști. Întîi s-au aliniat la 
startul celor 5 000 m echipa
jele de K 4 care, însoțite, de 
pe mal, pe mai întreg traseul 
de o galerie puternică au im
primat cursei un tempo alert, 
învingătorii fiind cunoscutl 
abia pe linia de sosire. Au 
cîștigat steliștii cu un finiș 
mai bun, dunărenii — caia- 
ciștii de la Delta șl Ancora 
Galați — oeupînd locurile 
imediat următoare. Tot în 
proba de fond, pe 13 culoare, 
și-au disputat mult doritul 
titlu caiaciștii specialiști în 
proba de dublu. Au învins 
Ciutaru și Dobre de la clu
bul Steaua, la o diferență 
apreciabilă față de principa
lii urmăritori: C.S.Ș. Bucu
rești și Pescarul Tulcea. „Sim
pliștii" au încheiat ultima 
probă a întrecerilor de caiac 
fond. Pe primul loc, tot un 
sportiv de la Steaua — La- 
vrerite Nichifor — urmat de

H. Buhaev (Pescarul Tulcea).
Un sourt respiro și în fo

cul disputei intră canoiștii. 
Intîi „fondul" la C 2, unde 
dinamoviștii Varabiev și P. 
Buhaev sînt declarați cam
pioni, apoi canoea de simplu 
în a cărei probă Erofel 
(Steaua) conduce de la un ca
păt la altul al cursei, învin- 
gînd detașat. Așteptate _ cu 
mult interes, probele de vite
ză au... îndîrjit galeria, în 
această zi foarte numeroasă. 
Prima cursă — K il, junioa
re I — este dominată de ta
lentata caiacistă a clubului 
Dinamo București, M. Nichi- 
forov. La K 4 (aceeași cate
gorie) sportivele de la G..N.U. 
iau un start mai bun sosind 
în fruntea a 8 echipaje. Ur
mează una dintre cele mai a- 
plaudate curse : K 2, junioa
re II. Primele care trec linia 
de sosire sînt sportivele de la 
Steaua, secondate de elevele 
de la C.S.Ș. O tînără de la 
Steaua va cîștiga și proba de 
simplu într-un pluton de 8

caiaclste. în sfîrșit, ultimele 
titluri de campioni naționali 
sînt adjudecate de către spor
tivii cluburilor Dinamo (G 1 
și K 4, juniori II), Pescarul 
(C 2, jr. II), Steaua (K 1, jr. 
II), Delta (K 2, jr. II). în 
clasamentul general al între
cerilor conduce: Steaua 114 
p, Dinamo 63 p, Pescarul Tul
cea 52 p.

Campionii naționali din pri
ma zi a finalelor: fondj K 
4 — Steaua 16:18,0; K 2 —■ 
Steaua 18:19,1; K 1 - b. Ni- 
chlfar (Steaua) 20:23,0; C 2 — 
Dinamo 19:15,0; G 1 — I. Ero- 
fei (Steaua) 21:38,1; junioarei 
(500 m): K 1 — M. Nlchifo- 
rov (Dinamo) 2:18,0; junioare 
I : K 4 — 6.N.U. 1:59,1 ;
K 2 — Steaua 2:09,4; K 1— 
M. Ivanov (Steaua) 2:21,8; 
juniori II: C 1 — V. Serghei 
(Dinamo) 2:14,0 ; 0 2 — Pes
carul 2:03,2; K 1 — B. Uzum 
(Steaua) 2:03,7; K 2 — Delta 
1:50,9; K 4 — Dinamo 1:36,1.

V. TOFAN ț

Bazele sportive în
perspectiva sistematizării

(Urmare din pag. 1)

alei plantate pe circa 640 m.p. 
Pentru localitățile rurale cu o 
populație pînă la 1000 locui
tori se prevede rezervarea de 
spații insumînd 0,70 ha, pen
tru cele între 1 000—3 000 lo
cuitori 0.70—1,60 ha, cele între 

3 000—5 000 locuitori 1,60—2,40 
ha iar cele peste 5000 locui
tori 2,40—3,20 ha.

Există deci legiferate măsuri 
a căror justețe și oportunita
te sînt unanim recunoscute. 
Spațiile permit amplasarea u- 
nei game suficient de largi de 
terenuri sportive și de joacă 
pentru copii, cu condiția res
pectării riguroase a legislației 
și utilizării corespunzătoare a 
acestora. Este vorba deci, doar 
de aplicarea în practică a pre
vederilor legale pe întreg teri
toriul țării, întrucît această 
problemă nu s-a bucurat peste 
tot de atenția cuvenită. Sem
nificativ în acest sens este car
tierul Balta Albă din Capitală 
cu o populație de peste 90 000 
locuitori, unde nu există nici 
o bază sportivă de cartier sau 
a asociațiilor. In această zonă, 
din 12 școli generale și licee, 
în șase nu există nici un fel 
de amenajări sportive. Situația 
este asemănătoare și în alte 
mari cartiere din diferite orașe 
unde se realizează foarte rar 
sau lipsesc amenajările spor
tive.

Slaba preocupare a celor ce 
trebuie să intervină pentru 
realizarea de baze sportive, are 
repercusiuni negative asupra 
desfășurării procesului de în- 
vățămînt la educația fizică și 
face ca în unele locuri tine
retul și mai ales copiii, care 
trebuie să-și consume undeva 
energia, să-și plaseze locurile 
de joacă într-un cadru neco
respunzător — pe străzi — 
ceea ce nu este normal. Or, 
tineretul nostru, supus
intens efort intelectual și dor
nic să practice sportul, 
absolută nevoie de mișcare «a 
o necesitate firească.

Se cunoaște importanța pe 
care partidul și statul nostru o 
acordă tineretului. în dome
niul educației fizice nu este 
vorba de acțiuni excepționale. 
Ceea 'ce se cere este grija pen
tru creșterea unei generații 
viguroase, cu un organism bine 
fortificat fizic și capabil să a- 
sigure manifestare* din plin

a potențialului intelectual al 
tineretului, precum și contri
buția la întărirea sănătății, că- 
lirea fizică și sporirea capa
cității de muncă a populației.

Iată de ce. în acțiunea de 
sistematizare, cînd se hotărăș
te destinul localităților pentru 
decenii șl chiar secole, tre
buie acordată cu toată respon
sabilitatea și problema spații
lor pentru sport, a amenajării 
de baze, terenuri sportive și 
de joacă pentru copii, ampla
sate cît mai convenabil și sta
bil. Totodată, prin atribuirea 
de către consiliile populare a 
acestor spații unor beneficiari, 
pe bază de decizii, s-ar ter
mina cu situațiile de provizo
rat a unor baze sportive sim
ple și cei ce le folosesc ar fl 
stimulați să efectueze diferite 
lucrări de întreținere, extinde
re și dotare.

Mi-aș permite să sugerez fo
rurilor în drept ca în comisii
le de sistematizare, de la toate 
nivelele, să fie cooptați și re
prezentanții consiliilor pentru 
educație fizică și sport. 
Prezența acestora Ia lucrările 
comisiilor ar duce la elimina
rea unor deficiențe care s-au 
făcut simțite în ceea ce pri
vește modul de aplicare a le
gislației privind afectarea de 
spații pentru dezvoltarea miș
cării sportive. Aceasta ar con
tribui și la rezolvarea favo
rabilă a unor probleme, înce- 
pînd încă din faza de consul- 
tareși continuînd cu avizările, 
definitivările și realizarea o- 
biectivelor.

Va urma II: NECESITATEA 
UNOR PLANURI DE AME
NAJĂRI SPORTIVE ȘI ELA
BORAREA DE CATALOAGE 
TIP CU PROIECTE DE 
BAZE SPORTIVE.

unul

are

PROGRAMUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN
DE HANDBAL FEMININ CATEGORIA A

TURUI. I IN AER MBER

Etapa I» 24 august :
I.E.F.S. — Voința Od.
Textila Buhuși — Mureșul Tg. M. 

I i,U4 Buc. — Rulmentul Bv.
Confecția Buc. — Constr. '"Im. 
aU“ Timișoara — C.S.M. Sibiu
Etapa a H-a, 30 august ■
C.S.M. Sibiu — I.E.F.S. 
Constr. Tim. — SU“ Timișoara 
Rulmentul Bv. — Confecția Buc. 
Mureșul Tg. M. — „U“ București 
Voința Od. — Textila Buhuși
Etapa a IlI-a, 3 septembrie
I.E.F.S. — Textila Buhuși
„U“ Buc. — Voința Od. 
Confecția Buc. — Mureșul Tg. M. 
„U“ Timișoara — Rulmentul Bv. 
C.S.M. Sibiu — Constr. Tim
Etapa a lV-a, • septembrie 
constr. Tlm. — I.E.F.S.
Rulmentul Bv. — C.S.M. Sibiu 
Mureșul Tg. M. — ;,U“ Timișoara 
Voința Od. — Confecția Buc. 
Textila Buhuși — „U“ Buc
Etapa a V-a, 13 septembrie
I.E.F.S, — ,Uț Buo.

Confecția Buc. — Textila Buhuși 
,,U“ Tlm. — Voința Od.
C.S.M. Sibiu — Mureșul Tg. M. 
Constr. Tim. — Rulmentul Bv
Etapa a vi-a, 20 septembrla 
Rulmentul Bv. — I.E.F.S. 
Mureșul Tg. M. — Constr. Tlm 
voința Od. — C.S.M. Sibiu 
Textila Buhuși — „U“ Tim. 
„U" București — Confecția Buc. 
Etapa a VH-a, 4 aprilie 1971 
I.E.F.S. — Confecția Buc.
„U” Timișoara — „V» București 
C.S.M. Sibiu — Textila Buhuși 
Constr. Tim. — Voința Od. 
Rulmentul Bv. — Mureșul Tg. M.
Etapa a Vin-a, 11 aprilie
Mureșul Tg. M. — I.E.F.S. 
Voința Od. — Rulmentul Bv. 
Textila Buhuși — Constr. Tlm. 
„U“ Buc. — C.S.M. Sibiu 
Confecția Buc. — j,U“ Tlm.
Etapa a IX-a, 18 aprilla
I.E.F.S — „U“ Tlm.
C.S.M. Sibiu — Confecția Bue. 
Constr. Tim. — „U" Buc. 
Rulmentul Bv. — Textila Buhuși 
Mureșul Tg. M. — Voința Od.

GRECIA Șl U.R.S.S. ÎN EINAIA CAMPIONATULUI
EUROPEAN DE BASCHET JUNIORI

ATENA, 14 (prin telefon). 
Finala celui de al IV-lea 
campionat european de bas
chet rezervat echipelor de 
juniori se va disputa între 
selecționatele Greciei și 
U.R.S.S. Gazdele s-au califi
cat întrecînd în meciul semi

final formația Italiei cu 
65—64, iar selecționata sovi
etică a învins reprezentativa 
Iugoslaviei cu 86—64.

în turneul de consolare, 
echipa României a învins pe 
cea a Turciei cu 86—66 
(42—36)

In turneul de la Sofia

Polonia-România 63-50 
la baschet feminin

IOTUL IUPTĂT0HIL8R JUNIORI A PLECAT 
nrx| LA CAMPIONATELE EUROPENE
în localitatea suedeză 

Huskvarna vor avea loc săp- 
tămîna viitoare (18—23 au
gust) întrecerile primei edi
ții a campionatelor europene 
de lupte greco-romane și li
bere, rezervate juniorilor. în 
acest scop, ieri au plecat în 
Suedia următorii sportivi ro
mâni : Gh. Stroe (cat. 48 kg), 
M. Boțilă (cat. 56 kg), Al- 
Szabo (cat. 60 kg), A. Popa

(cat. 70 kg), I. Fiscuteanu 
(cat. 75 kg) și R. Codrean 
(cat. +87 kg), la lupte gre
co-romane și Gh. Dobrănel 
(cat. 56 kg), A. Șuba (cat. 
60 kg), M. Pircălabu (cal. 
70 kg), Șt. Popescu (cat. 75 
kg) și V. Enaclie (cat. +87 
kg) la lupte libere. Juniorii 
noștri sînt însoțiți de antre
norii Ion Lefter șl Vasil o 
Pătrașcu.

SOFIA, 14 (prin telefon). 
în sala Eestivalnaia din capi
tala Bulgariei au continuat 
întrecerile marelui turneu in
ternațional de baschet femi
nin, cea mai importantă con
fruntare pe plan continental 
înaintea „europenelor" de la 
Amsterdam.

In cel de al doilea meci 
susținut în cadrul acestui 
turneu, echipa României a 
întîlnit selecționata Poloniei, 
pe care o învinsese clar cu 
cîteva zile înainte, la Bucu
rești. De data aceasta însă, 
victoria a revenit baschetba
listelor poloneza cu scorul de 
63—50 (28—22). După cum
ne-a relatat secretarul gene

ral al F. R. Baschet, Octav 
Dimitriu, formația română a 
jucat slab in această partidă. 
Fără o conducătoare de joc, 
contraatacul a fost ca și in
existent, iar evoluția pivoți- 
lor — neconvingătoare. De 
asemeiîea, precizia în arun
cările de la semidistanță a 
lăsat mult de dorit.

Alte rezultate : Iugoslavia
— Sel. studențească a Bulga
riei 80—75 (30—32, 70—70) ; 
Cuba — Bulgaria 53—51 
(24—19) ; Franța — Ungaria 
56—45 (31—23) ; R.S.S. Litu
aniană — Iugoslavia 73—53 
(23—34), Cehoslovacia — Bul
garia 66—64 (35—39) ; Cuba
— Ungaria 52—49 (28—19).

DUPĂ
Prelungite In mod fortuit 

(datorită competițiilor inter
naționale) întrecerile pentru 
divizia A de scrimă s-au în- 
cheiat aproape de mijlocul 
lunii august cu succesul pe 
toată linia al echipelor clu
bului Steaua. Acum, la finele 
acestei importante competiții, 
ne propunem să facem, suc
cint, cîteva observații.

★
Respectînd tradiția, flore- 

tiștii de la STEAUA au tre
cut din nou primii linia de 
sosire. S-a confirmat o dată 
în plus maturitatea, îndeosebi 
tactică, a „4“-uiul pregătit de 
antrenorul S. Poenaru (Arde- 
leanu, Bunicelu, Falb, Țiu), 
precum și posibilitățile, încă 
neexplorate, ale celor care 
vizează titularizarea, Nicule- 
scu și Stefan.

„U" BUCUREȘTI s-a re
petat (locul 2), meritul prin
cipal revenindu-i lui Mure- 
șanu, care a constituit un 
bun exemplu de dăruire șl 
conștiinciozitate pentru cei
lalți coechipieri. PROGRESUL 
(3), fără a fi beneficiat de 
serviciile lui Bejan ți Burlea, 
a realizat, totuși, o perfor
manță bună. Oameni de bază 
— Ursovici și Dinu, iar în 
retur, în plus, Olănescu. 
OLIMPIA SATU MARE (4) 
a încercat o carte mare, ali- 
niind o echipă de tehnicieni, 
căreia i-a lipsit, însă, pregă
tirea fizică necesară. Aceeași 
carență și la I.E.F.S. (5),

LA SUCEAVA

Un interesant curs
de inițiere,

cu participarea profesorilor de educație fizică
La Suceava are loc, sub egida 

Inspectoratului școlar județean șl 
a Federației române de rugby, 
un interesant curs de inițiere în 
acest sport, cu participarea pro
fesorilor de educație fizică. Cursul 
este condus de prof. Alexandru 
Teofilovicl, antrenor federal, prof. 
Alexandru Ștefu, care a condus 
un experiment asemănător la 
Constanța, șl Dumitru Ionescu, 
antrenor.

Cursul Ișl propune să formeze 
specialiști in rugby din rîndul 
profesorilor de educație fizică, 
urmînd ca aceștia, o dată cu noul 
an școlar, să formeze cu elevii 
primele nuclee in sportul cu ba
lonul oval. In sprijinul acestei 
acțiuni, Inspectoratul școlar ju
dețean Suceava intenționează să 
organizeze in toamnă șl un cam
pionat de rugby — experimentai 
— cu participarea elevilor din 
școlile generale.

MARATONUL CELOR 120 DE MECIURI...
motivată, în parte, de sesi
unea de examene. „Perfor
mera" campionatului a fost 
C.S.M. CLUJ — nici o vic
torie ! Poate acum, după re
trogradare, clujenii vor re
flecta mai mult asupra mun
cii în viitor, astfel ca absența 
lor din prima divizie să fie 
doar pasageră.

★
într-un fel, întrecerea flo- 

retistelor a însemnat o mică 
decepție. STEA1 1 a cîștigat 
mult prea ușor campionatul, 
nemaiavînd — ca în edițiile 
precedente — o echipă care 
să o tatoneze strîns, în speță 
Progresul. Incisivitatea echi
pei campioane a sporit o dată 
cu reintrarea în activitate a 
Ecaterinei Iencic-Stahl, care 
se apropie cu pași repezi de 
forma ei cea mai bună. PRO
GRESUL (2) a dus greul mai 
mult prin Maria Vicol și

mandă pentru o poziție mai 
de frunte. FARUL (5) a tre
cut de zona retrogradării ca 
prin urechile acului. Absența 
Aniutei Alexandrov poate fi 
o explicație. Numai că antre
norul M. Echimenco are la 
Constanța cîteva sportive cu 
certe posibilități, care ar 
putea ieși mal repede din 
anonimat. Ar cam fi timpul. 
Ultima clasată — MED.ICINA 
TG. MUREȘ. în van au fost 
eforturile Sofiei Orban de a 
aduce pe linia de plutire 
echipa. Colegele ei (și mai 
ales Suzana Saplontay) n-au 
secondat-o, din păcate, sufi
cient de prompt. Acum, totul 
trebuie luat de la capăt.

★
Nefiind scutiți de emoții, 

spadasinii STELEI, fără Sepe- 
șiU, au cîștigat totuși cam
pionatul. „Bariere" — Univer
sitatea, C.S.M. Cluj și Elec-

DICINA TG. MUREȘ (4) a 
fost aproape o necunoscută. 
Un centru de spadă care își 
pierde treptat din măreție. 
Este firesc? C.S.M. CLUJ (5) 
s-a făcut remarcată prin cî
teva meciuri în care a dove
dit multă Incisivitate — 
Steaua, Electroputere, Olim
pia — și prin doi trăgători 
neobosiți pe planșe, Sinko și 
Kiss. Repetînd experiența de 
la floretă, OLIMPIA SATU 
MARE (6), cu o echipă da 
tehnicieni, n-a putut evita re
trogradarea...

★
Sabreril STELEI au făcut 

în acest campionat un fel de 
galop de sănătate. în schimb, 
lupta pentru locul II a fost 
extrem de aprigă, dind cîștig 
de cauză, la tușaveraj, POLI
TEHNICII IAȘI, cu Irimi- 
ciuc și Popeseu ca trăgători 
de bază. „U" BUCUREȘTI (3) 
a rămas aceeași echipă difi
cilă, în care crește un mare 
trăgător, Zăinescu. Pe locul 
4 — I.E.F.S., cu un lot ete
rogen și, la drept vorbind, 
fără prea mari perspective. 
TRACTORUL BRAȘOV (5) 
a arătat unele calități, teh
nice îndeosebi, dar fără o 
omogenizare a trăgătorilor nu 
poate aspira la mai mult. 
ȘC. SP. PLOIEȘTI a făcut 
un bun stagiu de un an în 
prima divizie, foarte util 
pentru eventuala ei revenire 
în prim planul competiției, 
dovedindu-se că la Ploiești 
există suficiente talente.

Tiberiu STAMA

TENISMANI
ROMÂNI

IN AUSTRIA

DRAGOȘ ȚENESCU 
0 NOUĂ

Zilele trecute, cunoscutul 
antrenor de rugby Dragoș Țe- 
nescu ne-a făcut o vizită la 
redacție. în convorbirea avută, 
am aflat cite ceva despre vii
toarea echipă ce va ființa pe 
<ngă școlile profesionale „23 
August" și de construcții din 
București. Foarte interesant ni 
s-a părut un amănunt și anu
me că viitoarea formație va fi 
compusă, în totalitate, din ti
neri care nu au atins încă pra
gul majoratului, media maxi
mă de vîrstă a jucătorilor 
fiind 16 ani ! Este un fapt 
îmbucurător, caro dovedește 
popularitatea de care se bucu
ră, din ce în ce mai mult, 
sportul cu balonul oval jn rin-

„CONSTRUIEȘTE" 
ECHIPĂ...
dul elevilor și al tineretului, 
In general. Și, cum școlile pro
fesionale respective au fiecare 
cam 3—4 000 de elevi, există 
toate motivele pentru ca an
trenorul D. Țenescu (ce va fi 
ajutat de ing. Șerban Mehe
dinți), să privească cu opti
mism activitatea sa la cîrma 
respectivelor echipe. Spunem 
echipe, deoarece pe lîngă for
mația ce va activa în divizia 
B, va lua ființă, bineînțeles, și 
una de juniori. Salutăm fru

moasa inițiativă a conducerii 
celor două școli și sperăm tot
odată ca F.R-R. să-i acorde a- 
tenția cuvenită.

11. GEO

Martna Filip. Pentru ca e- 
chipa să-și recapete străluci
rea va trebui ca și celelalte 
titulare, Adriana Moroșan și 
Ana Gărbea, să se apropie 
cît mai repede de valoarea 
primelor două. în ciuda neo
mogeni tății de vîrstă, „U" 
BUCUREȘTI a terminat pe 
locul 3. De semnalat compor
tarea bună a Măriei Salai și 
„creșterea" Mihaelei Ștefan. 
Pe locul 4, I.E.F.S., echipă cu 
sensibile oscilații valorice. 
Altfel, valoarea intrinsecă a 
componentelor «4 o reco-

trop utere. Orientarea tactică 
a biruit în cele din urmă, 
asigurînd echipei militare, și 
în acest an, trofeul de cam
pioană. „U“ BUCUREȘTI (2), 
nare că și-a găsit un „4“ de 
mare rezistență, alături de 
Țintea șl Sir bule seu, Cerea 
și Chifor. ELECTROPUTERB 
(3) a trecut pe lîngă locui 
secund, după numeroase gre
șeli tactice. Așteptăm de 1* 
echipa craioveană o sporire 
a potențialului el, în acord 
deplin cu valoarea actuală a 
lotului de care dispun* MB-

Ieri au plecat în Austria 
pentru a participa la cîteva 
concursuri, tenismanil români 
Ecaterina Roșianiu, Eleonora 
Dumitrescu și Constantin 
Popovici.

Duminică In Capitală

fDIJIA JUBILIARĂ
A „PREMIULUI ZIARULUI MUNCA -LA MARȘ

Cea de a 10-a ediție a concursului de marș dotat cu tro- 
ZIARULUI MUNCA", reunește duminică 

atleți fruntași de la Dinamo, Steaua, Rapid, Metalul P.W.T. 
(din București) precum și o serie de cunoscuțl sportivi din 
Hunedoara, Cluj, Roman, Ploiești, Constanța, Baia Mara, O- 
radea și din alte orașe.

în program figurează probe pentru Începători, juniori șl 
seniori. Concurenții vor străbate, în linii mari, următoarele 
artere: Piața Scînteii — Piața Cotrocenl — Piața Vita:; _
Piața Scînteii. Primul start se va da Ia ora 8, din Piața 
Scînteii, unde vor avea loc și sosirile.

Mnde jnergem
AZI

NATAȚIE. Ștrandul Tine- 
retului, de la ora 10 și 
de la ora 161 campiona
tele naționale do idrituri 
pentru seniori.

BOX. Stadionul Olimpia 
(Șoi. Vitan, tramvaiul 26, 
autobuz 35), de la ora 19 : 
meci, international de ju
niori i Olimpia București 

— Trakia Plovdiv (Bulga
ria).

MIINE
BASCHET. Terenul Fîo- 

reaica (în caz de timp ne
favorabil, in talâ). do la 
ora 9,30: Steaua — Du- 
kla Olomouc, meci amical.

FOTBAL i Stadionul Poli
tehnica, ora 16,30: Sportul 
Studențesc — Portul Cons- 
tanfa (div. B).
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CAMPIONATUL DIVIZIEI A SE APROPIE

„TROFEUL PETSCHOWSCHI" LA A TREIA EDIȚIE
77 J

START ÎN DIVIZIA B
Nu mal este desigur, nevoie 

să demonstrăm influența di
rectă șl puternică pe care pu
blicul stadioanelor o poate e- 
xerclta asupra oricărei între
ceri sportive, In genere, dar 
cu deosebire asupra meciurilor 
de fotbal. Faptele au dovedit 
in atîtea rindurl că fn acele 
locuri unde spectatorii au o 
atitudine corectă, obiectivă și 
demnă vizavi de confruntarea 
sportivă la care asistă, aten
tatele la spiritul fair-play-ulul 
nu găsesc nici in terenul de 
Joc «tmp liber de majilfestare, 
fiind prompt și hotărit re
probate. Dar, din păcate, nu 
sînt de loc puține nicd cazu
rile cînd atmosfera pătimașă 
și ostilă declanșată In tri
bune o viciază și pe aceea 
de pe gazonul stadionului, in- 
citînd la acțiuni contrar» e- 
ticli sportive.

Tocmai In Idee» da a con
tribui Ia eliminarea acestor 
manifestări nocive de pa te
renurile de fotbal, la Instau
rarea și menținerea In tribu
nele stadioanelor a unui cli
mat de sportivitate, ziarul 
nostru a luat la Începutul a- 
nului 1969 Inițiativa instituirii 
unui trofeu care să fie decer
nat publicului (deocamdată nu
mai din orașele reședință ale 
echipelor divizionare A) cu 
comportarea cea mai corectă.

La prima sa ediție, care a 
cuprins partidele din returul 
campionatului 1988/1969, tro
feul — căruia i s-a dat nu
mele neuitatului Iosif Pet- 
schowschl — a fost ciștigat de 
publicul sportiv din Craiova.

In ediția următoare, la sfir- 
șitul campionatului 1989/1970, 
pe baza rezultatelor Întrece
rii desfășurate de-a lungul 
tuturor celor 30 de etape, tro
feul oferit <le ziarul nostru * 
revenit publicului din Petro
șani.

Ca șl prima dată, dnd fru
moasa cupă a luat drumul 
Craiovei, deznodământul aces
tei competiții a sportivității 
spectatorilor de fotbal a părut 
multora surprinzător. Intr-a

devăr, parcă mai Ieri, cum 
se lntîmpla șl la Craiova în 
anii trecuți, echipele oaspete in
trau cam cu teamă pe terenul 
de joc din Petroșani, fiindcă 
o parte a publicului local a- 
vea grijă să la creeze o at
mosferă ostilă, prelungită u- 
neorl pînă la plecarea acesto
ra din oraș. Șl iată, acum, a- 
celași public cucerind laurii 
unei Întreceri a sportivității, 
cu o medie excelentă (9) a no
telor primite Ia toate meciu
rile găzduite de stadionul din 
Petroșani (de cinci ori nota 
10). Fără Îndoială, „Trofeul 
Petechowschi" nu poate reven
dica (decât — poate — într-o 
mică măsură) merite pentru 
această evidentă schimbare ca
litativă. Meritul cel mare re
vine, tn primul rind, acelei 
majoritare părți din public 
care a fost dintntdeauna co
rectă și obiectivă și care a 
reușit să determine șl cealaltă 
parte — minoritară — să se 
comporte tn mod corespunză
tor. Edificatoare In această 
privință este acea notă ma
ximă (10), primită de publi
cul din Petroșani la un meci 
ca Jiul—Dinamo Buc., care 
altădată decurgea lntr-o atmo
sferă de mare tensiune, atît 
pe teren, cit și In tribune.

Cert este că acum, la Petro
șani, Jocurile de campionat de
curg — In general — intr-o 
atmosferă de sportivitate, pe 
care cu plăcere o consemnăm 
de fiecare dată.

Mal mult declt remarcabilă 
ni se pare a fi și poziția se
cundă pe care o deține publi
cul sportiv din Oradea In cla
samentul final al competiției 
„Trofeul Petechowschi”. in- 
tr-un campionat in care echi
pa favorită — Crișul — s-a 
zbătut Îndeosebi pentru supra
viețuire în prima divizie, ne
reușind In cele din urniă să 
o obțină, publicul din Oradea 
șl-a păstrat aproape de fiecare 
dată o atitudine demni, civi
lizată șl obiectivă, refuzind să 
apeleze Ia mijloacele antlspor- 
tive de eare fac Îndeobște uz

suporterii formațiilor aflate 
într-o asemenea situație cri
tică. Semnificativă ni se pare, 
In aoest sens, acea notă 10 
acordată spectatorilor orădeni 
la un meci în care Crișul a 
fost surclasat pe propriul te- 
ten, cu 4—0, de către Dinamo 
Bacău. Deci, se poate și așa__

Mulți s-au mirat, poate, de 
ce nici după consumarea aces
tei a doua ediții a sa, trofeul 
n-a ajuns încă într-una din vi
trinele Aradului, orașul de baș
tină al celui căruia i-a luat 
cu împrumut numele și unde
— potrivit multor păreri auto
rizate — există un public foar7 
te bun. Sentimental vorbind, 
regretăm și noi că n-a fost 
posibil acest lucru. Dar Ia 
linia generală de bună condui
tă a publicului arădean s-au 
semnalat, atît în acest ultim 
campionat dt și In cel ante
rior, dteva mid Întreruperi, 
sufidente Insă pentru a-i di
minua șansele dștigărll tro
feului. Oricum, însă, faptul că 
acest public s-a menținut — 
tn ambele ediții ale trofeului
— pe locuri fruntașe, ratind 
de puțin ciștigarea lui, ne face 
să credem că nu va mai eșua 
și a treia oară.

Demn de consemnat este și 
progresul realizat de publicul 
sportiv din Pitești și Ploiești, 
orașe in care echipele oaspete 
aveau de Înfruntat, In anii tre
cuți, serioase dezagremente din 
partea unei bune părți a spec
tatorilor.

In schimb, ne-a Întristat că
derea Înregistrată de publicul 
craiovean, ciștigătorul primei 
ediții a trofeului, care, insă, 
nu și-a mai onorat și după 
aceea cartea de vizită. De alt
fel, în mod cu totul surprin
zător față de ceea ce aștep
tam de la suporterii echipei 
Iul Oblemenco, terenul din 
Craiova a șl fost suspendat 
pentru o etapă, la fel ca și 
cele din Bacău șl Giulești 
(cite 2 etape). Dar dacă sanc
țiunile aplicate echipelor din 
Craiova și Bacău nu le-au afec
tat acestora prea mult pozi

țiile deținute In clasament, în 
cazul Rapidului peregrinările 
fortuite la Ploiești au contri
buit direct (vezi meciul cu 
U.T.A.) la pierderea titlului. 
Iată, dar, ce consecințe poa
te avea fie și numai un act 
izolat de huliganism in tri
bune !

Peste puțin timp se va inau
gura o nouă ediție de campio
nat și o dată cu ea va fi pus 
pentru a treia oară în joc 
„Trofeul Petechowschi" pentru 
publicul din cele 12 orașe cu 
echipe în prima divizie (ceea 
ce nu înseamnă, însă, că pu
blicul din localitățile cu echi
pe de „B“ și „C“ ar trebui să 
se considere cu totul In afara 
acestei competiții pentru spor
tivitate). Criteriile de aprecie
re a comportării publicului vor 
rămîne și de această dată ace
leași ca pînă acum, dar exi
gența celor ce vor acorda la 
fiecare etapă notele pentru tro
feu va fi — ni se pare firesc 
— mai ridicată. Spectatorii 
vor înțelege — credem — mal 
mult decît în trecut, că Între
cerea fotbalistică pretinde nu 
numai din partea jucătorilor, 
antrenorilor, arbitrilor și con
ducătorilor de secții sau de 
cluburi o comportare exem
plară, ci că ea face necesară 
și o disciplină a tribunelor. 
Publicul are, deci, datoria de 
a se manifesta intr-un mod 
potrivit cadrului sportiv exis
tent, de a se dovedi obiectiv, 
nepătimaș, incurajînd sau a- 
plaudînd deopotrivă reușitele 
ambelor echipe aflate intr-o 
întrecere ce trebuie să rămînă 
pînă la sfirșit loială, corectă.

Am fi — așadar — deosebit 
de bucuroși ca șl în aceste 
condiții de exigență sporită 
aprecierile șl calificativele date 
de cronicarii noștri să se apro
pie cit mal mult sau chiar să 
atingă limita maximă. Ar a- 
vea, evident, de ciștigat în pri
mul rind fotbalul nostru.

Q FIRANESCU

® Fostele divizionare A —

A. S. Armata Tg. Mureș și 
Crișul Oradea —vor evolua in 

deplasare, iar noile promovate 

pe terenurile proprii ® Se va 

revanșa oare. Sportul Studen
țesc in fața Portului?

Așadar, mîine, începe o 
nouă ediție, a 31-a a cam
pionatului diviziei B. Iubi
torii fotbalului pot viziona 
chiar din etapa Inaugurală 
mal multe meciuri atractive. 
Desigur că pe prim plan se 
situează evoluțiile fostelor 
divizionare A — A.S. Armata 
Tg. Mureș și Crișul Oradea. 
Ambele au de susținut exa
mene dificile, în deplasare, 
în compania Oțelului Galați 
si, respectiv, C.S.M. Reșița, 
în schimb, cele patru pro
movate (C.F.R. Pașcani, Ș.N. 
Oltenița, U.M. Timișoara și 
Gloria Bistrița) vor juca pe 
propriile terenuri. Care le 
sînt adversarii ? Feroviarii 
din Pașcani, care au revenit 
în „B“, după un an de ac
tivitate în campionatul di
viziei C, vor primi replica 
Metalului Tîrgoviște —- for
mație ce emite pretenții la 
postul de lider al seriei I ; 
Ș.N. Oltenița — pe Metalul 
București — echipă în com
ponența căreia își vor face 
debutul mal mulți tineri : 
U.M. Timișoara — pe Corvi- 
nul Hunedoara, iar Gloria 
Bistrița — pe C.F.R. Arad. 
Desigur că, datorită avanta
jului terenului, noile venite 
în „B“ au prima șansă în 
meciurile de mîine. Dar, în 
stabilirea rezultatelor finale 
experiența mai bogată a 
partenerelor de întrecere 
poate fi hotărîtoare.

Desen de AL. CLENCIU

Progresul București-Politehnica lași
2 5 (1-2)

Ieri după amiază, pe tere
nul din dr. Staicovici clubul 
organizator a oferit o sur
priză : majoritatea jucătorilor 
anunțați că vor evolua ple
caseră împreună cu antreno
rul Victor Stănculesciu, la 
prînz, în U.R.S.S., într-un tur
neu de câteva meciuri. Din 
această cauză, antrenorul A. 
Caricaș a fost nevoit să ape
leze la cîțiva componențl ai 
echipei de tineret pentru a 
prezenta o formație completă.

Scorul l-au deschis bucu- 
reștenii, în min. 10, prin Ro
taru II. După șase minute, 
Incze a finalizat o acțiune 
personală, restabilind egali
tatea. Pînă la pauză, elevii 
lui Gil Mărdărăscu și-au con
cretizat superioritatea prtn 
golul marcat da Marica (min. 
28). în repriza secundă, stu
denții șl-au mărit avantajul, 
la 3—1/ prin Cuperman (min.

PREGĂTIRILE

49). Apoi, în min. 60, Năstase 
a redus din handicap : 2—3. 
Ultimele goluri ale Politehni
cii au fost semnate de Moldo- 
veanu (min. 78 și 90). A ar
bitrat foarte bine C. Petrea, 
ajutat de G. Niculescu șl A. 
Munich.

PROGRESUL : Gherghel
(min. 46 Zamfir) — V. Po
pescu, Rotaru I, M. Matei 
(min. 29 Marinescu I), Con
stantines cu, Șt. Marinescu 
(mim 57 Condurache), I. 
Dinu (min. 75 D. Popescu), 
Sandu I, D. Popescu (min. 4(5 
Năstase), Sandu II, Rotaru 11 
(min. 84 M. Matei).

POLITEHNICA IAȘI : Cizic 
— Gavril (min. 46 Pal), la
nul, Lupea, Romllă, Andrioale 
(min. 46 Lupulescu), Simio- 
naș, Incze, Marica (min. 46 
Gavril, min. 63 Moldoveanul, 
Cuperman, Moldoveanu (min. 
46 Marica).

Mîine, pe stadionul Repu
blicii, de la ora 10,15 : Pro
gresul — Farul Constanța.

JL RECUZĂM
Miercuri, 12 august a expi

rat termenul înlăuntrul că
ruia echipele noastre de fot
bal puteau comunica numele 
arbitrilor „non grata". în mod 
surprinzător — dar îmbucu
rător, fără îndoială — numă
rul arbitrilor recuzați este 
destul de mic, mai ales dacă 
îl raportăm la acela al „cava
lerilor fluierului* de atîtea 
ori „reclamați" de către o 
echipă sau alta.

Numai două dintre cele 16 
divizionare „A", Dinamo 
București si Steaua, au înțe
les să beneficieze de dreptul 
ce li s-a acordat, de a recuza 
unii arbitri. DINAMO a ce
rut ca la meciurile sale să 
mi fie delegați Iosif Ritter și 
Victor Pădureanu, în timp 
ce STEAUA fi-a manifestat

împotrivirea față de Vasile 
Dumitrescu, Petre Badea și 
Octavian Comșa.

CRIȘUL, care, e drept, a 
avut de suferit de multe ori 
din cauza arbitrajelor, nu este 
de acord să mai fie arbitrat 
de Cornel Nițescu, Petre So- 
tir, Mihai Vasiliu și Octavian 
Comșa. Din aceeași serie a 
diviziei B (a II-a), MINERUL 
BAIA MARE nu vrea să mai 
... audă de Mircea Biotan 
(Turnu Severin), Aurel Pop 
(Oradea) și Iuliu Boroș (Ti
mișoara), în timp ce C.S.M. 
REȘIȚA i-a recuzat pe arbitrii 
din Oradea, oricum s-ar numi 
aceștia. Proaspăta promovată, 
GLORIA BISTRIȚA, curios, 
a cerut să nu fie delegat la 
meciurile ei Otto Anderco

PE..."
(Satu Mare), un arbitru care 
s-a afirmat în ultimul timp, 

în seria I a diviziei B, 
ȘTIINȚA BACAU a recuzat 
brigada ieșeană Mircea Ro
taru — V. Buimistriuc, l. Cio
lan, iar METALUL BUCU
REȘTI se opune la delegarea 
lui Paul Brătășanu (Suceava), 
Adrian Macovei (Bacău) și 
Mircea Bică (București).

în scriptele Colegiului cen
tral de arbitri am găsit și o 
... autorecuzare : arbitrul plo
ieștean N. Cursaru nu vrea să 
conducă meciuri la Craiova 
și la Sibiu.

Toate aceste întîmpinări au 
fost luate în considerație, ve
chile recuzări pierzîndu-șl 
valabilitatea.

Ce mai cuprinde progra
mul ? în cadrul primei serii, 
la București, Sportul studen
țesc — avînd la cîrma teh
nică un nou cuplu de antre- 

' nori (I. Motroc — M. Macsai) 
— va încerca să se revan
șeze în fața Portului Con
stanța pentru înfrîngerea su
ferită în ediția trecută pe 
stadionul Politehnica. Cu a- 
celeașl gînduri de victorie 
vor începe studenții băcău
ani partida cu Flacăra Mo- 
reni. în ultimele jocuri de 
verificare, băcăuanii au ară
tat că perioada de vară au 
folosit-o din plin, fiecare 
dintre ei avînd o bună pre
gătire. Una dintre principa
lele candidate la locul I în 
edițiile trecute, Politehnica 
Galați, va juca în deplasa
re, cu Metrom Brașov. For
mația brașoveană este favo
rită, deoarece în rîndurile 
sale vor figura cîteva nume 
noi, printre care și Gane, fos
tul înaintaș al Steagului ro
șu. în sfîrșit, programul mai 
cuprinde partidele Dunărea 
Giurgiu — Poiana Cîmpina 
și Ceahlăul P. Neamț — Pro
gresul Brăila.

în seria a II-a, care cu
prinde echipe de valori mai 
apropiate, atrage în mod de
osebit atenția întîlnirea de 
la Cugir, dintre Metalurgis
tul și Politehnica Timișoara. 
Studenții timișoreni, dornici 
de a reveni în prima divizie, 
vor depune eforturi sporite 
pentru realizarea unui scor 
favorabil, dar, după cum se 
știe, metalurgiștii au pierdut 
foarte rar pe propriul teren. 
O altă aspirantă la primul 
loc. C.S.M. Sibiu, va evolua 
în deplasare, la Oradea, în 
compania Olimpiei. Sibienii 
vor prezenta un „11“ rema-

ECHIPELOR CLUJENE
• Universitatea Cluj își 

propune ca obiectiv princi
pal, o evoluție mal puțin 
fluctuantă. Intre 3 și 10 
august pregătirile s-au deefă- 
șiir6t U mare sub condu
cerea antrenorului Sepd, 
unde au susținut și un med 
de verificare cu Farul în
cepînd cu ziua de 13 august 
antrenamentele au loc la 
Cluj, tn cadrul acestor ședințe 
de pregătire au loc meciuri 
de verificare cu formații de 
divizia A. Echipa a fost în
tărită cu o serie de jucători 
de la echipe de categorii in
ferioare : «locan (Minaur 
Zlatna), Popa ©rlettan (Poiana 
Cîmpina), <eța (Arieșul 
Turda), Totolanu (Gaz metan 
Mediaș). Echipa va fi întă
rită și cu o serie de jucători 
din propria pepinieră. Jucă
torul Ardeleanu, de la Stea
gul roșu, va avea drept de 
joc după un an de carantină.
• După un zbudumat cam

pionat feroviarii dujenl au 
avut e binemeritată vacanță 
pînă Ia I august In zilele de 
7 șl 3 august a avut loc 
vizita medicală. In «lua de 9 
august au început pregătirile 
pentru noua ediție a diviziei 
A. Este de remarcat faptul că 
fostul antrenor al echipei/ dr. 
Rădulescu, a renunțat la 
conducerea echipei din mo
tive de ordin profesional șl 
familial. Conducerea echipei 
a fost Încredințată antrenoru
lui echipei de juniori Nagy 
Ștefan. Atmosfera de lucru 
este foarte bună, ceferiștii 
sperind să «e mențină în 
prima divizie. Echipa a fost 
întărită cu cîțiva jucători 
printre care: Fanea, Sîrbu și 
Nichlti de la Universitatea 
Cluj, Burlacu de la Minaur 
Zlatna, Traian Popescu — 
Dinamo Bacău, și Haimath 
— Cllfi. Gherla. în cadrul 
acestei perioade ceferiștii clu
jeni var susține o serie de 
jocuri amicale care să-i per
mită omogenizarea noii for
mații.

Traian BARA — ooceap.

LA STEAUA, MULTIPLE OBIECTIVE
^^■■■■■■■BRaaiBMaaiaMeasMaaaaMaHMaoaHBBaeaaaRaaBBMaaBzsa

„PREFERAM FLORILE
DIN GRADINA NOASTRA“

HĂLMĂGEANU PREZENT LA PREGĂTIRILE ECHIPEI
între căldura Bucureștiului și cei peste 1 000 de metri altitudine ai stațiunii Poiana Bra

șov/ Steaua a optat pentru o soluție de... mijloc: ca și anul trecut, s-a oprit la Bra
șov pentru câteva zile de pregătiri. Steliștii și-au stabilit cartierul general al pregătirilor 
ia Casa Armatei din orașul de la poalele Tîmpel, se antrenează pe terenurile echipei de 
divizia C Carpați Sinaia și își desăvârșesc pregătirea fizică, pe timp frumos sau pe 
ploaie^ pe coamele munților, alergînd printre brazi, zi de zi.

După cum no declarau cei 
doi antrenori — ȘTEFAN CO
VACI și ȘTEFAN ONISIE — 
programul echipei e următo
rul : meciuri amicale: dumi
nică cu Dinamo Bacău, 
miercuri eu F.C. Argeș sau 
Coloram, apoi participarea la 
„Cupa municipiului Bucu
rești".

— Spuneți-ne. l-am în
trebat pe cei doi antre
nori/ cu cine ați venit la 
pregătiri, ce oferă nou 
lotul echipei Steaua ?

se pregătește pentru bacalau
reat și face antrenamente cu 
tineretul.

BÂTMÂREANU 
vlant da AL CImuMu

— La cele două antrena
mente zilnice iau parte 1 Su- 
ciu, Haidu, Purcariu — por
tari, Sătmăreanu, Hălmăgea
nu, Ciugarin, Vigu, Cristache, 
Mirăuță — fundași, Dumitriu 
III, Negrea, Naom, Grigore — 
mijlocași, Pantea, Ștefănescu, 
Tătaru, Iordănescu, Creinicea- 
nu, Manea ți

— Ce ne puteți spune 
despre Hălmăgeanu, pre
zent în pregătiri ia 
Brașov ?

— Este refăcut complet și, 
te antrenează intens. Dorește 
să-ți recîștige locul în prima 
formație ți tn echipa națio
nală.

Vlad — tnain-

un transfer da 
nici un nume

— Nici 
senzație, 
sonor printre cei nou in
cluși în Lot 1

— Iat-o pe Steaua fără 
omul ei de 
rul atît de 
nelipsit din 
golgeterilor, 
nala „Cupei" îl readusese 
în actualitate. E vorba de 
Voinea.

bază, jucăto- 
criticat, dar 

fruntea listei 
pe care fi-

— Nu era cazul ti um
blăm pe la alții etnd in gră
dina noastră au crescut ele
mente de valoare. Tineretul 
ți-a ocupat locul ca i te cu
venea.

— Ia schimb, Lipsește 
Dumitru Nlculae.

Șt. Covaci : Intr-adevăr, îi 
simțim lipsa chiar din aceste 
zile. Ne-am despărțit de 
Voinea cu mult regret, pentru 
că era un adevărat sportiv, 
unul dintre oamenii de bază 
ai echipei, coordonator și 
realizator.

Clne îl v* lua locul?

A rătnoa U București,

„CUPA MUNICIPIULUI RM. VILCEA" A REVENIT
— Poate Iordănescu, poate 

Ștefănescu. Pentru rolul de 
coordonator ne gîndim și la 
Dumitriu III.

/ ECHIPEI DINAMO BUCUREȘTI
— Prin ce se caracte

rizează perioada actuală 
de 1a Steaua ?

Săptămîna aceasta a avut 
Ioc a doua ediție a „Cupei 
municipiului Rm. Vâlcea". De
venită tradițională, aceaetă 
competiție s-a dovedit a fi 
o utilă repetiție în vederea 
începerii noului campionat 
Meciurile au avut loc pe sta
dionul „1 Mal" din Rm. Vîl- 
cea. Au participat echipele: 
Dinamo București, C.S.M. Si
biu, Chimia Rm. Vilcea, Lo
trul Brezoi și Unirea Drăgă- 
sani. Jocurile, desfășurate de-a

lungul a trei zile/ au fost 
de bună calitate, oferind ade
vărate spectacole fotbalistice. 
Iată rezultatele: C.S.M. Sibiu
— Unirea Drăgășani 1—1 
(0—0); «-a calificat C.S.M. 
Sibiu, care a transformat mai 
multe lovituri de la 11 m; 
C.S.M. Sibiu — Dinamo Bucu
rești 1—5 (1—1); C.S.M. Sibiu
— Lotrul Brezoi 4—1 (3—0); 
Chimia Rm. Vilcea — Lotrul 
Brezoi 1—1 (1—0), s-a cali
ficat Chimia; în finală ; Di

namo București — Chimia 
Rm. Vilcea 4—1 (3—0). Astfel, 
cupa a fost cîștigată de Di
namo. La sfârșitul întrecerilor 
s-au înmînat următoarele 
cupe : „Cupa golgeterulul" — 
Both, cu 4 f goluri, „Cupa cel 
mai tînăr participant* — Fol- 
tea (Chimia Rm. Vîlcea) — 
16 ani și „Cupa cel mai teh
nic fotbalist" — Dumitrache 
(Dinamo București).

D, BOȘIANU, coresp.

— Prin lucru intens. Regim 
sever de pregătire, alternat 
cu odihnă, cu o bună alimen
tație. Dar este vreme și pen
tru a ne gindi la ce va 
urma.

După ce Șt. Covaci își a- 
nunță elevii : „La 5 fără cinci, 
toată lumea, în trening și 
teniși, coboară în fața clădi
rii. Plecăm spre locul nostru. 
Mai tragem o fugă", reluăm 
discuția despre proiecte

F. C. Argeș va susține

3 jocuri de pregătire

în cadrul pregătirilor pen
tru noul campionat, echipa 
F. C. Argeș va susține urmă
toarele meciuri amicale : du
minică, 16 august, la Brașov, 
cu Dinamo Bacău ; joi, 20 
august, la Pitești, cu Dunav 
Russe; duminică, 23 august, 
la Pitești, cu Petrolul Ploiești 
(fondurile de la acest joc vor 
fi donate pentru sinistrați).

Aflată într-un turneu în 
țara noastră, ca Invitată a 
echipei Universitatea Craiova, 
Dunav Russe, din prima divi
zie a campionatului bulgar, 
va mai susține două meciuri 
amicale în afara celui cu F.C. 
Argeș : la Craiova la 23 sau 
24 august și cu Jiul, la Pe
troșani, în ziua de 27 august.

niat față de ediția trecută 
(în care și-a reluat locul ex
trema Schwartz) capabil să 
cucerească mai multe puncte 
pe stadioanele adversarilor 
lor. Iată și celelalte jocuri 
ale seriei a II-a: Vagonul 
Arad — Minerul Anina, E- 
iectroputere Craiova — Gaz 
metan Mediaș și Minerul Ba
ia Mare — Olimpia Satu 
Mare. (p.v.).

Echipele gălățene
Otelul si Politehnica » » 

aspiră din nou...
• Pregătirile echipei Po

litehnica au avut loc la Ga
lați. La primele antrenamen
te s-a pus accentul mai mult 
pe latura fizică. Aceste șe
dințe de pregătire au loc 
de două ori pe zi. în afara 
meciurilor din „Cupa de va
ră”, studenții gălățeni au 
mai susținut două partide a- 
micale cu A.S.M. Tecuci, ob- 
ținind victoria în ambele 
jocuri : 7—2 la Galați și 3—1 
la Tecuci. Cele două achizi
ții, Dinu, de la Sirena Bucu
rești și Tolea, de la Unirea 
Focșani — se comportă des
tul de bine. în prima echipă 
au fost promovați juniorii 
Besma, Stoleru și Enache. 
Pentru prima etapă sint do
uă indisponibilități : Ungu- 
reanu și Diaconu.

O Fotbaliștii de la Oțelul 
și-au desfășurat primele an
trenamente la Predeal. In 
prezent, ei se află la Galați, 
unde s-au pregătit zilnic sub 
conducerea antrenorului O- 
prea. Miercurea și vinerea 
au avut Ioc meciuri amicale. 
Toți jucătorii sint apți de joc 
și privesc cu încredere di
ficila partidă pe care o au 
de disputat mîine cu A.S.A. 
Tg. Mureș, principala preten
dentă Ia ciștigarea seriei.

ȘTEFAN COVACI
văzut de Neagu Rădulescu

Ștefan Covaci: „Avem în 
acest an atîtea obiective: 
campionatul, „Cupa", jocurile 
din „Cupa cupelor". Dar, cel 
mai mult doresc să-i văd in 
națională pe Tătaru, pe Ior
dănescu, pe Ciugarin, pe acest 
excelent fundaș care este 
Vigu. Sînt la Steaua de trei 
ani. Bilanțul de pînă acum, 
un titlu de campioni și două 
cupe, îmi dă mare încre
dere".

Ștefan Onisie: „Pornesc în 
cel de al 21-lea campionat 
la Steaua. Ca jucător, am 
trei tricouri de campion și 
tot de trei ori am ciștigat 
„Cupa României". Sper săre- 
înnodăm firul victoriilor de 
altădată. Scepticii prevedeau 
rezultate slabe datorită re
întineririi, dar au greșit. Do
resc să începem bine cam
pionatul, însă gîndurile se 
îndreaptă cu insistență spre 
„Cupa cupelor". Calificarea 
In turul III ar însemna rea
lizarea celor ce ne-am pro
pus cu tinăra echipă.

★
în fața Casei Armatei din 

Brașov, apar pe rind jucători 
de fotbal pe care îl recunoști 
cu ușurință : Hălmăgeanu, 
Sătmăreanu, Vigu, Suciu. Ală
turi de el, „noul val" — Ior
dănescu, Ciugarin. Naom, 
Purcariu, Vlad. 20 de sportivi 
ce poartă cunoscutele trenin
guri, vișinii cu dungi albas
tre, cu ecusonul clubului 
Steaua. Este ora 16,55. Peste 
cinci minute, ei vor lua piep
tiș panta abruptă și se vor 
pierde printre brazi. începe 
un nou antrenament. Vor 
alerga cu gîndul la viitorul 
campionat, la „Cupa cupe
lor", la tricourile echipei na
ționale.

Constantin ALEXE

Azi, la Bacău, fotbal feminin:
Gaz metan Mediaș —

Femina lași

Deșl fără activitate compe- 
tițională, Bacăul a avut în 
ultimele zile două interesante 
întâlniri fotbalistice. Joi în
tr-un disputat meci de veri
ficare Știința Bacău a în
vins Petrolul Moinești cu 
3—1 (1—1). Au înscris : Di- 
țeanu (2) și Codreanu pentru 
gazde și Florea pentru Pe
trolul.

Azi, clubul Dinamo o- 
feră un spectacol inedit: me
ciul feminin de fotbal între 
două echipe oaspete: Gaz 
metan Mediaș șl Femina Iași. 
Hie IANCU— coresp. principal

Consfătuire cu echipele 

divizionare (B și C) 

din jud. Ilfov
Consiliul județean pentru 

educație fizică și sport Ilfov 
și Consiliul sindical județean 
au organizat joi la București 
o consfătuire de lucru cu echi
pele de fotbal Dunărea Giur
giu, S. N. Oltenița (div. R), 
Unirea Mănăstirea și Olimpia 
Giurgiu, ambele din divizia C.

Tn cadrul discuțiilor purtate 
s-a atras atenția jucătorilor 
asupra pregătirii lor, asupra 
disciplinei în teren și în afara 
lui. Conducerile asociațiilor 
sportive, antrenorii și jucăto
rii s-au angajat să fie gazde 
deosebit de ospitaliere cu 
formațiile care vor sosi la 
Giurgiu, Oltenița și Mânăsti-
rea.

în încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tov. Comeliu 
Băienaru, secretar al Comi
tetului județean de partid Il
fov care a reliefat condițiile 
bune de pregătire pe care 
le-au avut fotbaliștii celor 
patru echipe. Oamenii muncii 
din județul Ilfov — a sub
liniat vorbitorul — așteapiă 
acum, la începerea campiona
tului, rezultate bune, dar mai 
ales o comportare discipli
nată și demnă.

Traian BARBALATA 
coresp. principal

LOTO-PRONOSPORT
Azi, ultima zi

Participanții la concursul 
Pronosport de mîine au sa
tisfacția completării pronos
ticurilor la un concurs inte
resant și atractiv, care poate 
aduce premii importante. Nu 
vă rămîne decît să depuneți 
buletinele din vreme, cunos- 
cînd că astăzi este ULTIMA 
ZI.

Vă facem cunoscut, progra
mul concursului următor nr. 
34 din 24 august 1970 :
I: Progresul Brăila — Ști

ința Bacău ; II : Flacăra Mo- 
reni — Sportul studențesc ; 
III : Metalul Tîrgoviște — 
Oțelul Galați ; IV: Portul 
Constanța — Dunărea Giur
giu ; V : Poiana Cîmpina — 
Șantierul Naval Oltenița; 
VI : Politehnica Galați — 
Ceahlăul Piatra Neamț ; VII : 
C.S.M. Sibiu — Minerul Baia 
Mare ; VIII : G.F.R. Arad — 
Olimpia Oradea; IX : Poli
tehnica Timișoara — Vagonul 
Arad ; X : Metalul Hunedoara 
— Electroputere Craiova; 
XI : Minerul Anina — Meta-

la Pronosport!
lurgistul Cugir; XII: Gaz 
metan Mediaș — Gloria Bis
trița ; XIII : Olimpia Satu 
Mare — C.S.M. Reșița.

• Vă reamintim că la toate 
tragerile și concursurile Loto, 
Pronoexpres și Pronosport 
(obișnuite) se atribuie în luna 
august următoarele autotu
risme (la alegere) : MOSK- 
VICI 408 cu caroserie 412, 
DACIA 1100, MOSKVICI 
408 cu 4 faruri și radio, 
SKODA S 100, SKODA 1000 
M.B. și FIAT 850.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 14 AUGUST

EXTRAGEREA I : 18 31 18 36 85 
1 65 71 68.

Fond de premii: 437.897 IM.

EXTRAGEREA a II-a s 7 46 80

5 59 16 72.
Fond de premii : 409.785 l«i.

Plata premiilor pentru această 
tragere se va face astfel : În Ca
pitală începînd de sîmbătă 22 au
gust pînă la 28 septembrie 1970 
inclusiv : in tară inceptnd de 
marți 25 august plnă la 28 sep
tembrie 1970 tncluslv.



Tn Turneul international masculin de volei al Românîef

: Js

IERI, ÎN ZIUA A DOUA, CÎTE 4 MEDALII DE AUR
A

Echipa Italiei a produs
surpriza zilei

PENTRU SPORTIVII ROMANI Șl IUGOSLAVI
jfeivi» (Urmare din pap. 1)

săritură un 6,23 de..: argint 
Elena Vintilă, avînd numai 
sărituri peste 6 m, a trebuit 
să se mulțumească cu un 
loc III care, însă, o onorează.

Rezultate: 1. Viorica Vis- 
copoleanu (R) 6,43 m ; 2. Ne- 
dlalka Anghelova (B) 6,23
m ; 3, Elena Vintilă (R) 6,12 
n ; 4, Ivanka Venkova (B) 

5,93 m; 5. Radojca Franzeti 
(I) 5,91 m; 6. Jadranka An- 
tunivlci (I) 5,81 m.
' JOCUL ÎNCERCĂRILOR...

Așa cum îl stă bine săritu
rii în înălțime, ea nu și-a 
dezmințit nici de data aceasta 
renumele de probă a suspen- 
surilor, de joc al încercărilor! 
Dacă în 1967, la Istanbul, 
Kousoulas și loan au termi
nat, ca și ieri, tot la egali
tate, campionul nostru a fost 
clasat înainte, avînd un nu
măr mai mic de încercări, 
de data aceasta situația s-a 
inversat, atletul grec obținînd 
medalia de aur. Toată „po
vestea" probei s-a petrecut, 
de fapt, la înălțimea de 2,08 
m, adică acolo unde lui Șer- 
ban loan i-au fost necesare 
două l încercări pentru a reuși, 
în timp ce Ioannis Kousou
las a trecut din prima. Si
tuația a fost aceeași însă și 
la alte înălțimi ale ștache
tei, și pentru ceilalți compe
titori.

Rezultate : 1. Ioannis Kou
soulas (G) 2,11 m, 2. Șerban 
Ioan (R) 2,11 m, 3. Petar Bog
danov (B) 2,08 m, 4. Csaba 
Dosa (R) 2,08 m, 5. Branko 
Vivod (I) 2,08 m, 6. E. lorda- 
nov (B) 2,05 m.

Tz.ortzis își manifestă bucuria 
pentru excelentul său record 

la 400 m

DE DATA ACEASTA, 
VERA NICOLICI

Duelul purtat pe 800 m.

tantul nostru Gh. Ungureanu 
fiind cel care a condus aler
garea mai bine de 700 m. 
Dornic să realizeze un timp 
de o cît mai bună valoare, 
un nou record, Ungureanu a 
mizat totul pe o carte. Din 
păcate pentru el, cu cît se 
apropia finalul întrecerii, o- 
boseala îi atîrna parcă greu
tăți de plumb la picioare. 
Astfel că mai proaspeții aler
gători iugoslavi au sesizat 
momentul cel mai favorabil 
pentru a declanșa o „rupe
re" impunîndu-se net.

nală dramatică, entuziasman- 
tă.

Rezultate s 1. Mariana Goth 
(R) 11,5 s — record național 
egalat; 2. Șopka Kazandjieva 
(B) 11,7 s ; 3. Jelica Pavlicicl 
(I) 11,7 s ; 4. Ivanka Valkova 
(B) 11,7 s ; 5. Sanda Angelescu 
(R) 11,8 s; 6. Liubița Mrdja 
(I) 11,9 s.

Duelul purtat pe 800 m. de 
cîțiva ani, între recordmana 
lumii Vera Nikolici și cam
pioana noastră, Ileana Silai, a 
oferit de fiecare dată între
ceri pasionante, încheiate cu 
rezultate de bună valoare teh
nică. De data aceasta, victoria 
a revenit atletei iugoslave care, 
exact ca în urmă cu doi ani. 
la Atena, a atacat decisiv cu 
250 -de metri înaintea sosirii, 
reușind, mai apoi, să reziste cu 
brio atacului dezlănțuit de Si
lai. Ambele concurente au ob
ținut acum cele mai bune per
formanțe ale lor din acest se
zon de concursuri. O surpriză 
foarte plăcută ne-a oferit Ra-

Rezultate: 1. Joze Medji- 
mitrec 
J.B.A., 
1:48,8, 
1:49,5, 
1:49,7, 
1:49,7, 
dis (G) 1:51,3.

(I) 1:48,1 — record al
2. Slavko Koprivica (I)
3. Gh. Ungureanu (R)
4. Ioan Damaschin (R)
5. Petar Kiatovski (B)
6. Dimitrios Tompai-

BUCURIILE MARIANEI

Momentul în care Vera Ni- 
kolici (stingă) a declanșat 

sprintul decisiv la 800 m

La încheierea finalei la 100 
m, Mariana Goth era fericită. 
Firesc. în numai 11,5 s Ma
riana și-a oferit o suită de 
bucurii : egalarea recordului 
național și al J.B.A., locul I, 
medalia de aur și titlul bal
canic în această probă. Este 
o performanță excelentă pen
tru care merită într-adevăr 
să fii fericit !

în serii, Mariana a trecut 
prima linia de sosire cu 12,0, 
dar performanța nu spune ni
mic pentru că reprezentanta 
noastră nu a forțat Finala a 
început-o slab. Din start a 
pierdut teren prețios pe care 
l-a refăcut grație unui efort 
splendid. Abia la 70 m s-a 
văzut în situația de a ataca 
medalia de aur. Susținîndu-și 
șansele cu nebănuite energii, 
Mariana a învins într-o fi-

IVITA KARASI ! 10,2 SE
CUNDE I

în seriile probei de 100 m 
iugoslavul Ivița Karasi a rea
lizat 10,2 s. Dar specialiștii 
au refuzat să 1-1 considere 
record iugoslav și al J.B.A. 
Motivul ? Anemometrul indU 
case viteza vîntului 3,38 m, 
ceea ce depășea cu 1,38 m 
limita 
pidul 
ținut 
gă 
Republicii 
realele sale posibilități. El a 
repetat performanța în finală, 
asigurîndu-și astfel primul 
loc într-o dispută în care 
Zamfirescu (10,3 s în serii) a 
contat, alături de grecul 
pageorgopoulos, printre 
tagoniști.

Rezultate: 1. Ivița
rasi (I) 10,2 s — record al 
J.B.A., 2. Vasilios Papageor- 
gopoulos (G) 10,3 s, 3. Gh. 
Zamfirescu (R) 10,4 s, 4. Ga
bor Lendjel (I) 10,5 s, 5. Pa
nagiotis Nikolaidis (G) 10,6 s, 

Gh. Ivatcev (B) 10,7 s.
A DOUA VICTORIE LA 

BUCUREȘTI
în mod sigur, atletului iu

goslav Dane Korița îi priește 
aerul Bucureștiului... După ce 
în primăvară el a devenit 
campion balcanic de cros, la 
Buftea, lingă Capitală, Ko
rița a reușit acum, în pragul 
toamnei, să cîștige pe stadio
nul Republicii proba de 
10 000 m. Multă vreme, în a- 
ceastă probă de durată, în 
fruntea plutonului s-au aflat 
Mustață, Korița și Tihov. Spor
tivul nostru a făcut impruden
ța de a duce trena, consumîn- 
du-și forțele, în timp ce cei
lalți doi făceau o cursă tac
tică. Stînd în plasa lui Mus
tață, suspectîndu-se și me- 
najîndu-se, ei au reușit să 
lanseze în final un atac ne
cruțător, căruia Mustață nu 
i-a mai putut face față.

Rezultate: 1. Dane Korița 
(I) 30:08,2, 2. Gheorghi Tihov 
(B) 30:08,6, 3. Nicolae Musta
ță (R) 30:16,2, 4. Drago Zun- 
tar (I) 31:06,2, 5. Ilie Cioca 
(R) 31:11,0, 6. Pavlos Makri- 
dis (G) 31:42,4.
BABANIOTIS S-A TINUT DE 

CUVÎNT
Vorbindu-ne despre proba 

sa atletul grec Georgios Ba- 
baniotis pronostica : „Sînt în 
formă bună și am convinge
rea că voi arunca ciocanul la 
68 m, performanță cu care voi 
cîștiga titlul balcanic". Și 
Babaniotis s-a ținut de cu

pe 
a 

obținut 68,94 m (din a 6-a a- 
runcare), rezultat cu care și-a 
surclasat adversarii, cucerind

regulamentară i 
atlet 
însă

pe spectatorii de 
că acestea

6.

Ra-
belgrădean a 
să-i convin- 

la
sînt

Pa- 
pro-

Ka-

Clasamentele generale
BĂRBAȚI

FEMEI

1. ROMANIA
2. Bulgaria

3. Iugoslavia

ROMÂNIA 
Bulgaria 
Iugoslavia 
Grecia 
Turcia

Suliță B
Greutate 
Lungime 

16,45 200 m B 
17,00 200 m F

1.
2.
3.
4.
5.

PROGRAMUL ZILEI
ora 9,30 Decatlon B — 110 m( 

Pentatlon F — lunglrru 
ora 10,00 Decatlon B — disc 
ora 10,50 Pentatlon F — 200 m 
ora 12,00 Decatlon — (prăjină 

16,30 100 mg_F — serii

F 
B
— serii
— seriiora

ora 17,10 1500 m B 
ora 17,20 1500 m F 
ora 17,30 Greutate B 
ora 17,40 110 mg B — serii 

Decatlon B — suliță 
ora 18,00 400 m B — serii 
ora 18,10 200 mF— finală 
ora 18,20 3000 m obstacole B 
ora 18,50 Decatlon B — 1500 m 
ora 19,10 400 m F — finală 
ora 19,20 4X100 m B

vînt. Ieri după-amiază, 
Stadionul Tineretului, el

Din coiful
Declarații, impresii, amănunte inedite. 

Carnetul reporterului este prezent în fie
care colț al stadionului pentru a vă oferi 
cite ceva din tainele campionilor și ale ma
rilor învinși ai acestei Balcaniade.

AM VRUT ATIT DE MULT SĂ CIȘTIG 
LA BUCUREȘTI

fira Fița, clasată pe locul trei 
cu un timp oare reprezintă un 
nou record republican de ju
nioare.

Rezultate i 1. Vera Nikolici 
(I) 2:02,3. 2. Ileana Silai (R) 
2:02,5, 3. Rafira Fița (R) 2:06,2.
4. Vasilina Amzina (B) 2:07,2,
5. Tonka Petrova (B) 2:08,4,
6. Veselinka Miloșevici (I) 
2:11,1.

drumul de la 
la Bucu-

11 PUNCTE PENTRU IUGO
SLAVIA

Semifondiștii iugoslavi s-au 
comportat foarte bine în cursa 
de 800 m, pe care au con
trolat-o, din spate, reprezen-

Tot
Belgrad
rești — ne declara 
Vera Nikolici — co- 

. echipierii mei m-au 
tachinat, spunîn- 
du-mi că... medalia 
de argint este sigură. 
Pe moment, nu a- 
veam ce să le răs
pund, dar în fie
care clipă ce a ur
mat m-am gîndit la 
întîlnirea cu buna 
mea prietenă din 
Cluj. Am pregătit 
săptămîni îndelun
gate această cursă 
deoarece orice vic-

gî-

torie (mai ales pe 
terenul ei) asupra 
campioanei românce 
este un real succes 
La start eram
tuită de emoție și 
cînd am pornit 
a lipsit • mult 
trec în... 
vecin.
pe Ileana să-și facă 
obișnuitul tur în 
frunte, iar la 550 m 
am atacat decis. 
Simțeam în spate 
suflarea vie a ad
versarei mele și a- 
cest lucru mă pro-

nu 
să 

culoarul 
Am lăsat-o

FLORIN GHEORGHIU SE MENȚINE
FRUNTAȘIPRINTRE

După 16 runde, in turneul 
internațional de șah de la 
Buenos Aires continuă să con
ducă marele maestru american 
Robert Fischer cu 14 puncte, 
avînd un avans suficient pen
tru a nu mai putea fi ajuns 
de nici unul din ceilalți com
petitori. Pe locul doi se află 
V. Tukmanov (URSS) — 10 p. 
urmat de Florin Gheorghiu

(România) șl Oscar Panno (Ar
gentina) cu 91/2 p fiecare, S. 
Reshevsky (SUA), M. Najdorf 
(Argentina) cite 9 p.

In runda a 16-a, Gheorghiu 
a remizat în 19 mutări cu ar
gentinianul Rosetto. . Rezultatul 
de egalitate a fost consemnat, 
de asemenea, în partidele Fi
scher — Smîslov, Bisguier — 
Panno,

medalia de aur. Doi sportivi 
bulgari au luptat pentru locu
rile IX și III, obținînd aniD(>- 
ie medalii pentru echipa lor.

Rezultate : 1. Georgios Ba
baniotis (G) 68,94 in ; 2. To
dor Manolov (B) 64,24 ni ; 3. 
Dimiter Mindov (B) 64.2 m,
4. Gh. Costache (R) f>2,88 m ;
5. Stâvros Moutafsidis 
61,90 m ; 6. Fr. Schneider (R) 
61,68 m.

Burcă pentru ci- 
a realizat-o

1. Stavros Tzort- 
al

50,8
Ion

4. Georgios 
. Asseti To-

(G)

CEA MAI FRUMOASĂ CURSA...

...ne-a fost oferită de hur
dler» specialiști la 400 m, care 
au și realizat un buchet de 
performanțe cu totul remar
cabile. Creditat cu un, recent, 
50,9 s atletul grec Tzortzis nu 
numai că și-a confirmat acest 
rezultat dar l-a și întrecut 
cu 0,2 secunde. în lupta pen
tru primul loc a fost angajat 
și campionul român Ion Râ- 
țoi. El a făcut o cursă foar
te curajoasă, demnă de toate 
laudele, și și-a corectat pro
priul record național. O men
țiune specială i se cuvine tî-

tribune!...
pulsa parcă și mai 
puternic spre linia 
de sosire. Cînd 
rupt firul alb

am 
nu

OF, ACEST

tî-

săa lipsit mult ca 
leșin. Dar deveni
sem din nou cam
pioană balcanică...

START NESUFERIT !

a repetat victoria de la

Leonida Caraiosifoglu, primul dintre atleții noștri cam
pion balcanic pe 1970

nărului Ion 
fra pe care 

Rezultate:
zis (G) 50,7 — record
J.B.A., 2. Ion Rățoi (R) 
■— record național, 3. 
Burcă (R) 51,8, ‘
Birbilis (G) 52,0, 5.
mov (B) 52,2, 6. Hristo Ger- 
gov (B) 52,3.

Cronici de
Romeo VILARA 

și Hristache NAUM 
Fotografii de A. NEAGU

TIMIȘOARA, 14 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). 
— încheiat joi la o oră tîr- 
zie, meciul România — Italia 
nu ne-a permis decît succinte 
aprecieri asupra desfășurării 
lui, fapt ce ne determină să 
începem transmisia de astăzi 
(n.r. ieri) cu acest scurt co
mentariu. Voleibaliștii noștri 
au abordat partida cu o apă
sătoare greutate pe umeri, de 
care nu s-au putut debarasa 
ușor : consecința înfrângerilor 
în serie suferite nu de mult 
în turneele de la Sofia și 
Riga. Ceea ce l-a făcut pe 
jucători, de-a lungul primu
lui set, să nu fie ei înșiși, 
să comită greșeli care, altfel, 
le sînt străine. Nervozitate, 
lipsă de curaj și concentrare, 
crispare exagerată care au 
înmărmurit tribunele sălii 
Olimpia. Au fost însă sufi
ciente cîteva acțiuni reușite 
pentru a risipi atmosfera de 
tensiune, pentru a restabili 
calmul și evoluția degajată a 
fiecăruia. Și jocul a căpătat 
o altă turnură. Dacă forma
ția noastră ar reuși sa ac
ționeze normal, rezultatele nu 
s-ar putea asemăna cu cele 
înregistrate, din păcate, In 
ultima vreme. Fiindcă evo
luția ei de după setul întîi, 
în fața unei formații italiene 
neașteptat de puternice, a 
arătat că valoarea reală a 
echipei nu corespunde rezul
tatelor de pînă acum. Combi
națiile subtile, smeciurile pu
ternice, acțiunile derutante 
ale jucătorilor români au 
creat surprindere și panică 
în terenul advers. Drăgan a 
stârnit o deosebită admirație 
în rîndul străinilor prezenți 
în sală, președintele federa
ției italiene Giancarlo Gian- 
nozzi mărturisind că nu a vă
zut vreodată un jucător mai 
complet. La rîndul său, Vdiș- 
teanu pare decis să arate că 
poate fi pus alături de cei 
mai redutabili trăgători. De 
mult nu l-am văzut atît de 
setos de a lovi mingea. Toți 
ceilalți (Stamate, Barta, Tir
lici, Crețu etc.) au dat satis
facție după ce la început fu
seseră cu toții prizonierii unei 
stări de spirit nefavorabile. 
Italienii (deși nu se află la 
valoarea celor mai puternice 
echipe) au dovedit că sînt 
trăgători dotați, iscusiți în 
apărare și că le sînt destul de 
familiare combinațiile de 
mare finețe. Am reținut din 
formația Squadrei azzurra 
numele lui Barbieri, Neucini, 
Roncoroni și cel al 
nini (irezistibil la 
din pase scurte).

★
în ziua a doua, 

tativa României a 
formația Republicii

lui Nau- 
atacurile

reprezen- 
jucat cu 
Federale

Aii, finalele în „Turneul
speranțelor" la tenis

Germaniei. Din nou jocula
românilor a fost excelent (cu 
specificația că adversara nu 
este prea puternică) ceea ce 
le-a adus victoria cu 3—0 
(3, 9, 3). Punctele obținute de 
învinși sînt în bună parte 
urmarea unor permanente 
schimbări efectuate de antre
norii noștri pentru a verifica 
în special pe tineri. în echipa 
României au jucat : Stamate, 
Udișteanu, Oros, Tirlici, Bar
ta, Crețu, Rauh, Duduciuc, 
Codoi și Cristian Ion. De la 
oaspeți s-au remarcat K. Her
zog și H. Grasshoff. Au arbi
trat G. Borghi (Italia) și J. 
Goddard (Belgia).

Programul după-amiezii a 
fost deschis de partida : Se
lecționata studențească a Ro
mâniei — Belgia.

Victoria a revenit, în mod 
surprinzător, echipei belgie
ne cu 3—0 (5, 15, 5). Volei
baliștii, antrenați de llorațiu 
Nicolau au jucat foarte bine, 
dominîndu-și din toate punc
tele 
care 
slab

O
furnizat, în continuare, for
mațiile Italiei și Ungariei, 
deși nivelul tehnic nu a fost 
deosebit de ridicat. în prima 
parte, italienii n-au opus prea 
multă rezistență, în special 
la blocaj, fapt care a dus la 
detașarea maghiarilor la o 
diferență de 11 puncte (13-2), 
pierzînd setul la 7. în ur
mătoarele două însă, jocul 
s-a echilibrat, italienii cîști- 
gîndu-le detașat.
In cele din urmă, victoria 

a revenit totuși echipei Ita
liei cu 
14). în
Polonia

de vedere adversarii, 
s-au prezentat mult mai 
decît în ziua precedentă, 
întîlnire echilibrată au

3—2 (—7, 12, 10, —9, 
ultimul meci R.D.G,— 
3—0 (10, 10, 10). •
Aurelian BREBEANU

Cristian Tudoran (Steaua) 
a cîștigat „Cupa

23 August" la ciclism
Ștefan Ene (Steaua) învingător

In ultima etapă

Mariana Goth
Sofia (1969) asupra celor mai bune sprin
tere din Balcani. Cu puțină emoție insă de 
data aceasta pînă la verdictul oficialilor, so
sirea cursei fiind foarte strînsă. La aflarea 
rezultatului, românca a zîmbit puțin amar: 
„Of, acest start nesuferit; dacă plecam mai 
bine cu 
trele la

siguranță că aș fi oprit cronome-
11,3 1“

ȘI ACUM 10,1 I

splendida fi- 
„sută“

După
' nală de la 
cîștigată clar de iu
goslavul Ivița Ka- 
rasi, învingătorul de
clara : „Pista este 
excelentă și am 
știut că voi obține

un rezultat bun. La 
Belgrad, săptămina 
trecută, am mai 
mers 10,2 ia un con
trol. La primul con
curs sînt sigur că 
voi reuși 10,1

54 de înscrieri
la turneul olimpic de fotbal

ZURICH 14 (Agerpres). — 
Secretariatul Federației 
ternaționale de fotbal a 
mit înscrierea a 54 de 
pentru turneul olimpic 
fotbal din anul 1972. 
Europa s-au înscris pînă în 
prezent 21 de țări, între 
și România, 
mi înscrieri 
gust.

Modul de 
liminariilor, 
lui final și 
pantelor vor fi cunoscute în 
urma reuniunii comitetului

Se vor mai
pînă la 31

in- 
pri- 
țări 

de 
Din

care 
pri- 
au-

pre-disputare a 
formula turneu- 
numărul partici-

Bobby Moore (declarat nevinovat la Bogota) 
primește scrisori de amenințare la Londra...

LONDRA, 14. — Timp de 
72 de ore fără întrerupere, 
membri ai Scotland Yard
ului au păzit locuința cele
brului fotbalist britanic Bob
by Moore, pentru a evita o 
eventuală răpire. Bobby Mo
ore a primit o scrisoare în 
care este amenințat că 
ția sa va fi răpită și 
pentru răscumpărarea ei 
trebui să depună suma

so- 
că 
va 
de

10 000 lire sterline. După trei 
zile de așteptare zadarnică, 
detectivii, care erau ascunși 
pentru a-i prinde pe even
tualii răpitori, au părăsit 
locuința lui Moore.

Se crede că scrisoarea a 
fost expediată de cineva ca
re a vrut să facă o glumă.

★
în același timp, după cum 

se anunță din Bogota, Bob-

by Moore 
acuzație 
furt al unei brățări de aur, 
furt ce ar fi fost comis îna
intea campionatului mondial 
de fotbal într-un magazin 
din capitala columbiană. Șe
ful biroului de anchetă, 
pitanul Jaime Ramirez, 
declarat că Moore este 
vinovat. .

a fost scos de sub 
pentru presupusul

că- 
a 

ne-

amator al F.I.F.A., care se 
va întruni anul acesta între 
25 și 27 septembrie, la Miin- 
chen.

La Moscova
DOUĂ PARTIDE CIȘTIGATE 
DE TENISMANII ROMÂNI
MOSCOVA, 14. — 

internaționale de tenis ale'u.R.S.S. 
au continuat cu partidele de du
blu. La mixt, în optimile de fi
nală, perechea română Iudith Di- 
bar — Sever Dron a Învins cu 
6—3, 2—6, 6—4 cuplul sovietic Ma
rina Kroșina — Teimuraz Kakulia. 
La dublu fete, Iudith Dibar (Ro
mânia) șl Danuta Wieczorek (Po
lonia) au întrecut cu 6—4, 6—4 
perechea Olga Varslna, Tatiana Zi
nina (U.R.S.S.).

Campionatele

Baschetbalistii americani
in Polonia

Echlpa olimpică de baschet 
S.U.A., “ ' '
lonla, a 
ționata 
care a 
80—70

a 
aflată în turneu în Po- 

întîlnit la Varșovia selec- 
sttidențească poloneză pe 
învins-o cu scorul de

o

seturi, datorită căreia 
rapid avantajul. La 
V. Sotiriu n-a putut 
de polonezul Nied- 
un adversar cu mai 

în

CLUJ, 14 (prin telefon). 
dată cu încălzirea vremii, 

s-a ridicat și nivelul compor
tării tenismanilor români. 
Unii dintre ei au avut com
portări mai bune ca în ajun. 
Printre aceștia se află și Tra
ian Marcu care la simplu ju
niori s-a revanșat pentru în
frângerea suferită la „tineret" 
de la Schneideir (R.D.G.). El 
s-a calificat apoi pentru fina
lă în urma succesului obținut 
în fața cehoslovacului Krupa, 
îi putem doar reproșa ner
vozitatea excesivă în finalu- 
rile de 
pierde 
tineret 
trece 
wiecki,
multă experiență, avînd 
plus o mai mare siguranță în 
diirjarea mingilor. în semi
finalele probei de simplu fete 
(tineret), Valeria Balaj a re
purtat o prețioasă victorie în 
fața cehoslovacei Simonova, 
dar după o evoluție inegală : 
a pierdut primul set la zero, 
a egalat apoi situația, iar se
tul decisiv și l-a adjudecat la 
zero. Mai putem evidenția pe 
tînăra Virginia Ruzici, revela
ția turneului, o autentică spe
ranță, care deși a pierdut în 
semifinale, în ansamblu a a- 
vut o evoluție promițătoare. 
In sfîrșit, trebuie să remar
căm calificarea în finala în
trecerii junioarelor a Elenei 
Takacs în dauna cehoslovacei 
Simonova,

Rezultate, simplu băieți tine
ret, semifinale : Niedwieckl
(Polonia) — V. Sotlrlu 6—1, 8—6, 
Bannyk (Ungaria) — Rogulskl 
(Polonia) 6—1, 6—1; simplu ju
niori, sferturi de finala : Marcu— 
Schneider 6—4, 8—6, Konnya (Un
garia) — Emmrich (R.D.G.) 8—6, 
6—4, 6—5 ab., semifinale : Marcu— 
Krupa (Cehoslbvacia) 6—1, 6—4, 
Neacșu — Konnya 6—3. 6—3; 
simplu fete (tineret), semifinale : 
V. Balaj — Simonova (Cehoslo
vacia) 0—6, 6—2, 6—0, Vallhracho- 
wa (Cehoslovacia) — Ruzici 2— 7,

6—2; simplu junioare, sferturi de 
finală : Takacs — Domschka
(R.D.G.) 6—1, 6—1, Simonova — 
Cotuna 6—1, 6—4, semifinale:

Komarova (U.R.S.S.) — Ruzici
6—2, 6—0, Takacs — Simonova 
6—2, 3—6, 6—3.

Primele finale 
dispute sîmbătă

Paul
urmează să Be 
dimineața.

RADVANI—
corespondent

Ieri s-a desfășurat ultima 
etapă a competiției cicliste 
„Cupa 23 August", întrecere 
care s-a bucurat de un suc
ces deosebit. Ultima etapă, 
Brașov—Rupea—Brașov (124 

km), a avut o desfășurare 
foarte frumoasă. In prima par
te nici o încercare n-a avut 
sorți de izbîndă plutonul ac- 
ționînd prompt. Abia cu 30 
km înainte de sosire se reu
șește prima acțiune. Un grup 
de 11 alergători se desprinde 
de pluton și, pedalind cu spor, 
iși mărește, treptat, avantajul. 
Acțiunea este decisivă. Cei 11 
se îndreaptă spre linia de so
sire, participînd in bloc la 
sprintul final, care este cîști- 
gat de Ștefan Ene (Steaua), 
cronometrat in 3h 20:05. în a- 
cest grup se 
clasamentului, 
ran (Steaua), 
ținut poziția, 
organizată de 
birea Brașov 
odată, trofeul 
mătoarele locuri în clasamen
tul general : Vasile Burlacu 
(Steaua) 7h 32:47 ; Mircea Rin- 
dașu (Metalul Plopeni), același 
timp ; Teodor Puterity (Steaua) 
7h 33:12 ; Petre Drăgan (Vo
ința București) același timp : 
Ștefan Ene (Steaua) 7h 34:377 
Carol GRUIA, cqressp. principal

găsea și liderul
Cristian Tudo- 

care și-a men- 
cucerind cursa 

asociația Dezro- 
(7h28:55) și tot- 
oferit. Pe ur-

0 victorie românească în prima probă 
a concursului international de orientare 

turistică „Cupa României"
PREDEA!,, 14 (prin tele

fon). Cea de a V-a ediție a 
Concursului internațional de 
orientare turistică dotat cu 
„Cupa României" reunește la 
start pe unii dintre cei mai 
buni concurenți ai genului 
din Ungaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană și România, 
în prima probă (etapa indi
viduală) s-au aliniat la start 
56 de participanți care au a- 
vut de acoperit trasee de 7,2 
km pentru fete (400 ni dife
rență de nivel) și 10,9 km 
pentru băieți (620 m diferen
ță de nivel).

Timpul favorabil, tema 
de concurs interesantă și va
loarea ridicată a participanți- 
lor au fost principalii factori 
care au contribuit la o dispu
tă sportivă strînsă, de bun 
nivel tehnic.

Proba rezervată băieților 
ne-a adus satisfacția zilei i 
brașoveanul Richard Schuller 
din echipa reprezentativă a 
țării noastre, s-a clasat pe 
primul loc (timpul de par
curs al traseului 80:02) la 
distanță de .2:48 de fi ațele 
său Klaus sosit pe locul 2. 
Cel de al treilea concurent al 
echipei noastre Ortwin Lexen

fost 
de concurentele 
Renate Schrei

s-a clasat doar pe locul 10, 
fiind întrecut de doi concu- 
renți cehoslovaci, 4 ma
ghiari și chiar de un concurent 
al selecționatei secunde a 
României (Ion Ghenca).

întrecerea feminină a 
dominată 
oaspete :
(R. D. Germană), Agnes He- 
gediis (Ungaria) și Magda 
Horvath (Ungaria) care au 
trecut în această ordine li
nia de sosire. Reprezentante
le noastre din prima echipă 
au decepționat. O excepție a 
făcut Georgeta Liță sosită pe 
locul 4 la numai 22 secunde 
de învingătoare. Celelalte 
componente ale echipei au 
ocupat locurile 13 (Alieta Co- 
tițosu) șl 19 (Mariana Abru- 
dan) fiind depășite de toate 
concurentele străine, precum 
și de Ileana Sculy, Ghizela 
Mores, Cristina Simon și 
Elena Popescu din a "doua și 
a treia echipă a țării noas
tre. Dar speranțele nu sînt 
pierdute, mîine (n.r. azi) dis- 
putîndu-se probele de ștafetă 
care pot contribui la îmbună
tățirea situației clasa
mentul general.

HAMBURG: NÂSTASE
In campionatele 

de tenia ale R. F. .. __________
care se desfășoară la Hamburg, 
au continuat întîlnlrile optimilor 
de finală la simplu bărbați. ILIE 
nastase l-a învins pe cu
noscutul CAMPION MAGHIAR

lnternaționale 
a Germaniei,

Finala intcr-zonc
a „Cupei Darls"

Santana învins de Kiihnke I
întîlnlrea de tenis R.F.O.-Spa

nia, finala lnter-zone a .Cupei 
Davls“, a Început la DUsseldorf, 
furnlzînd două rezultate nescon
tate : Orantes l-a Învins pe Bun
gert cu 6—4, 10—8, 11—9 Iar San
tana pierde In fața lui Kiihnke cu 
4-6, 8-6, 10-12, 2—6. înaintea 
partidei de dublu, eoorul este 
1—1.

ÎNVINGE PE GULYAS
ISTVAN GULYAS CU 6—3, 0—4, 
1—6, 10—8. Tentsmanul român în- 
tllnește tn „sferturi" pe iugosla
vul Z. Franulovlcl. La dublu pe
rechea română Ion Țlriac-Illa 
Năstase a dispus de englezii Clll- 
fton-Lloyd cu 6—1, 6—3.

Surpriză In sferturile de finală 
la simplu femei : australianca 
Judy Teggart-Dalton a fost eli
minată de jucătoarea vest-germa- 
nă Helga Schultze-H«»l cu 9—7. 
1—6, 3—6.

Hocheiștii lui Dinamo 
București învinși la Oberst
dorf

La Oberstdorf (R.F.G.), echipa 
de hochei Dlnamo București a 
susținut un meci tn compania 
formației E. V. Filssen. Hochelștil 
bucureșten; au fost învinși li 
scor : 10—3 (5—0, 3—1, 3—1). pen
tru Dlnamo a înscris Huțimu, de 
două ori.

A ÎNCEPUT „CURSA DE MARE 
FOND PE DUNĂRE'

la

GALAȚI, 14 (prin telefon), vi
neri după-amiază a avut loc 
sosirea în prima etapă a popu
larei întreceri a canotorilor. 
„Cursa de mare fond pe Du
năre". Discuta inaugurală s-a 
desfășurat pe un traseu de 40 
km, între Brăila — Măcin — 
Galați, pe ultima parte cei 50 
de sportivi (în 25 de echipaje 
de caiac dublu) avînd de înfrun
tat valurile mari ale fluviului 
răscolit de vînt. Prima etapă a 
fost cîștigată de un echipaj din 
Sulina, ION ROVA — ROMAN 
LACOVLEV. El au parcurs dis
tanța în exact 3 ore. Pe locurile 
următoare au sosit : 2. M. Cojo- 
caru — St. Lăscal (Galați) 3h 
00:32, 3. A. Costin —
noiu (Steaua) 3h 04:59. 
dimineața, din dreptul 
del orașului, se va da 
în etapa a n-a Brăila 
cea (cu semletapă la

- St.
3. A. I. Pru-

Sîmbătă 
esplana- 
pleearea
— Tul-

Isaceea).
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