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COMPETIȚII DOBROGENE f
13,5 secunde în proba de

Foto : A. NEAGU

11 centre și 18 cluburi
au contribuit la succesul

In cinstea zi
lei de 23 August, 
C.J.E.F.S. Cons
tanța, împreună 
cu consiliul local 
sindical și co
mitetul județean 
U.T.C., organizea
ză
competiții, 
care 
„Turul 
gei" la
(trei etape), 
participarea a 8

C.S.O.
C.S.M.

Olimpia

atletismului romanesc
la Balcaniada 70

Aproape lflrft pnuzA!

lin nou start
al atlcților

Miercuri $1 Joi, Juniorii 
Ișl vor desemna campionii
Promoția 1(70 a afieților ju

niori sa prezintă acum la 
examenul cel mai important 
din activitatea competlțională 
internă: campionatele repu
blicane. întrecerile sînt pro
gramate miercuri și joi pe 
stadionul Republicii. Ele vor 
reuni cîteva sute de partici
pant! din Capitală și din ma
joritatea județelor țării. Prin
tre competitori se află șl cei 
10 juniori care au evoluat la 
sfîrșltul săptămlnll trecute în 
cadrul J.B.A. ca și majorita
tea celor care au concurat 
recent la concursul ^Prietenia” 
de Ia Cimpulung Muscel.

Campionatele au In acest an 
o notă de interes în plus, 
aceea de a fi prilej de selec
ție pentru formarea lotului de 
atlețl care vor participa la 
prima ediție a .europenelor" 
de juniori de la Pari» (11—13 
septembrie).
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numeroase 
între 

amintim 
Dobro- 
ciclism 

cu

echipe : 
Brăila,
Cluj,
București, Școala 
sportivă 1 Bucu
rești, Steaua, Pe
trolul Ploiești, 
Tractorul Brașov 
și „Conpref" Con
stanța. De aseme
nea vor avea loc 
întreceri la volei 
(10 echipe), hand
bal (12), popice 
și natație (pe la-

cui Siutghiol), do
tate cu Cupa Eli
berării.

La Medgidia, 
în cadrul întrece
rilor pentru Cupa 
tineretului de la 
sate, vor avea loc 
întîlniri la fotbal, 
handbal, volei, 
atletism, ciclism 
și trîntă.

,C. POPA
coresp. principal

......: &

BACĂU „CUPA ELIBERĂRII"

■1
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Foto: T. MACARSCHI

• 0 confirmare a rațiunii pentru care au fost create Jocurile 
Balcanice de Atletism ® Juniorii—la înălțimea seniorilor 9 Grecii, 
recordmani ai... recordurilor I • Individualități remarcabile in 
formațiile Bulgariei W Iugoslavii au dominat probele de alergări 
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în aceste zile premergă
toare marii aniversări a Eli
berării, Consiliul județean 
pentru educație fizică și sport 
Bacău a inițiat o seamă de 
întreceri deosebit de atrac
tive. în prim plan se află 
„Cupa Eliberării", competiție 
devenită tradițională. Jucă
torii de tenis de masă își

ASEARĂ, LA TIMIȘOARA

ROMÂNIA-POLONIA 3-2, LA VOLEI

Campionii

TIMIȘOARA. 17 (prin telefon, de la trimisul, 
nostru). — Penultima zi a competiției internațio
nale masculine de volei a programat, în cadrul 
turneelor finale, meciuri mult mai echilibrate, 
dată fiind valoarea apropiată a echipelor ce și-au 
disputat șansele. în primele două jocuri s-au în
tâlnit formațiile participante în turneul pentru 
locurile 5—8. Programul a fost deschis de partida 
Ungaria — Selecționata studențească a României. 
.Universitarii", în zi bună, au servit adversarilor 
o replică curajoasă. Acționînd coerent, în viteză, 
cu atacuri puternice Și blocaje agresive, ei și-au 
adjudecat pe merit primul set. Numai cîteva in
tervenții pripite în finalul setului doi au făcut 
ca victoria să nu le revină tot lor. Acest eșec a 
produs o cădere psihică a studenților în setul III, 

în care oaspeții 
s-au impus clar. 
Următorul set, 
care avea să fie 
și ultimul, a fost 
la fel de disputat 
ca primele două, 
mai ales după ce 
în selecționata uni-

A. BREBEANUcu minipantaloni...

S
portul mondial cunoaște tn ultimii ani, paralel 
cu avalanșele de rezultate uimitoare, o scădere 
vertiginoasă a vîrstei performerilor săi. Imagi
nea școlarului care-și. lasă ghiozdanul pe mar
ginea bazinului, plonjează în apă și stabilește 
un record aproape că nu mai impresionează. 

La fel ca și aceea a gimnastei, patinatoarei ori atletei 
care-și așază printre păpuși cupele si medaliile sportive, 
Don Schollander se hotăra să abandoneze notația la 19 
ani, pe motiv câ este prea... bătrîn.

Fenomenul, cum spuneam, nu stîrneste mirare, dar a 
îndemnat, în schimb, la reflecții și acțiune, aducînd 
pretutindeni în lume ■ , . ___ t__ ’_______________
° unei, probleme de sfat, investită cu cele mai
mari răspunderi. In mișcarea noastră de educație fizică 
și sport, grija pentru generația în creștere a căpătat un 
puternic sprijin și suport, material și științific, din partea 
partidului și a statului. Liceele cu program de educație 
fizică, școlile sportive (astăzi de ordinul zecilor), cluburile 
școlare, campionatele și diviziile naționale pentru țuniori 
și copii, organizate cu exigență și responsabilitate, pre
gătesc, educă, verifică și aduc la porțile consacrării tine
rele eșaloane de performeri, sortite să preia ștafetele 
înaifasilor și șă le poarte spre finisurile victorioase.

Koade e acestei preocupări încep să se vadă. La re
centele Jocun Bakanice de atletism, România — învingă- 
toareo ambelor întreceri — a prezentat cea mai tînără 
echipa din cele cinci care.au evoluat la București. 25 din
tre atlefii și atletele loturilor noastre au fost exponentii 
liceelor cu. program de educație fizică și ai școlilor spor
tive, unități care au început să livreze stadionului romă- 

produsele ae calitate. E un semn bun, în măsură 
să insufle optimismul și speranța.

Să ne bucurăm de succese, dar să nu ne îmbătăm de 
pe urma lor. Izbînaa din săpfămina trecută a atlețilcr, 
remarcabilă de bună seamă, și punctată cu cîteva rezul
tate individuale de rezonanță, nu ne poate opri să privim 
critic o serie de realități negative care persistă, și nu 
numai în atletism. De pildă, faptul că în foarte multe dis
cipline, reprezentanții României se apropie prea încet și 
cu timiditate de plafonul valoric mondial. Că geografia 
performanței românești rămîne încă restrînsă, iar pe harta 
sportivă a țării există încă multe zone albe. Că, în sfîr
șit (și din această cauză) CARACTERUL DE MASA AL 
PERFORMANȚEI este socotit în continuare un simplu joc 
de cuvinte și un paradox, nicidecum o noțiune logică și 
indispensabilă.

Tocmai de aceea, eforturile îndreptate în direcția sec
toarelor COPII și JUNIORI trebuie permanent intensifi
cate. Există un punct de plecare solid, există sprijin de
plin și înțelegere, există experiență, există și primele 
roade. Mai este oare nevoie și de un alt mobil ?

, la reflecții și acțiune, aducînd — 1
— preocupare pentru copii și juniori I

Valeriu CHIOSE

dispută întâietatea în sălile 
Voința și Tăcerea. Iau parte 
sportivi ai cluburilor gazdă, 
precum și cei de la Oțelul, 
Confecția, Victoria, Progresul 
și Viitorul. Pe arenele G.F.R. 
și Viitorul se întâlnesc popi
carii, iar în pădurea Mărgi
neni a avut loc un concurs de 
orientare turistică, rezervat 
juniorilor.

Și o premieră : pentru pri
ma dată în județul nostru va 
avea loc o 
de cîmp.
disputa pe 
răești.

Ilie

întrecere de tenis 
Meciurile se vo<r 
terenul din Ghe-

IANCU, coresp.

Ion Dumitrescu
fruntea clasamentului

după prima manșă
în campionatele de talere
actuală a campiona-

Florin Gheorghiu 
termină 

printre fruntași 
la Buenos Aires

A luat sfîrșit turneul in
ternațional de șah de la 
Buenos Aires, 
a revenit Iui 
ober, care a 
puncte din 17 
continuare, clasamentul fi
nal arată astfel: 2. Tuk
manov (U.R.S.S.) 11% p, 3. 
Pan no (Argentina) II p. 
4—6 FLORIN GHEORGHIU 
(România), Reshevsky 
(S.U.A.) și N’ajdorf (Argen
tina) toți cu cite 10% p, 
7. Smislov (U.R.S.S.) 9 p. 
etc. în ultima rundă, 
Gheorghiu a remizat cu 
Tukmanov.

Primul loc 
Robert Fis- 
totalizat 15 
posibile. In

I
I
I
i
I
I

(Continuare 
pag. a 4-a)
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Marțl șl miercuri pe arena 
Constructorul (șos. Tancului) din 
Capitală se va desfășura o com
petiție de popice dotată cu „Cupa 
Eliberării". La întreceri vor par
ticipa un număr de 24 jucători, 
printre care șl cel de la Epitok 
(R.P.U.).

Unul dintre 
mal buni trăgători 
români care evo
luează la Timișoara 
s-a dovedit Nicolae 
Tîiilci — surprins 
tntr-o acțiune ca
racteristică, in par
tida recentă cu e- 
chipa maghiară.
Foto : D. TARANTJ
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O interesantă 
reuniune de popice

Ediția 
tului republican de talere a- 
runcate din șanț s-a deschis, 
ieri, la poligonul Tunari. Pe 
cele două standuri s-au în
tâlnit 14 trăgători reprezen
tând trei cluburi : Steaua, 
Olimpia și Clubul sportiv 

școlar, toate din București. 
Număr infim de concurenți 
dacă ne gîndim că este vorba 
de o finală a campionatelor 
țării și că peste puțin timp 
la noi vor fi organizate în
trecerile continentale.

în ziua inaugurală, din

manșa de 
țintași au 
25 t: Ion 
pia) — două, iar Bodnărescu 
(C.Ș.Ș.), Ionescu și Florescu 
(ambii de la Steaua) cite o 
singură serie. De altfel, cam
pionul olimpic de la Roma, 
Ion Dumitrescu a tras foarte 
bine luni, ratînd doar un sin-

75 de talere, patru 
reușit serii de cite 
Dumitrescu (Olim-

(Continuare In pag. a Ja)

Dot/â examene dificile
pentru tinerii noștri halterofili

Săptâmina aceasta tinerii 
noștri halterofili sînt angre
nați In două mari întreceri 
Internationale. Un lot de ju
niori participă la „Cupa Du
nării" rezervată juniorilor, la 
Lorach (R.F.G.), în timp ce 
un alt lot va lua startul la 
Berlin, la turneul speranțelor 
odimpice.

In întrecerile de la LOrach 
sportivii români vor avea o 
misiune dificilă- Și aici, în 
afară de sportivii români 
(printre care M. Grigoras, T. 
Petrișor, T. Apostol, O. Pop) 
vor lua startul juniori foarte 
talentați din Ungaria, Ceho
slovacia, Bulgaria, Austria și 
R.F. a Germaniei. Competiția 
se desfășoară între 21 și 23 
august.

vaEchipa țării noastre 
părăsi azi Capitala.

La turneul speranțelor 
limpice, care va avea loc 
tre 17 și 24 august la Berlin 
echipa României va fi repre
zentată de către 
gescu (Dinamo), 
Gh. Berce» șl L 
S.N. Constanta), 
(Dinamo) și 7' 
(Steagul roșu). Lotul nostru 
a părăsit ieri Capitala și este 
condus de prof. D. Hitru și’ 
Gh. Piticaru. Și întrecerile 
de la Berlin se anunță difi
cile .pentru tinerii noștri spor
tivi, avînd în vedere valoa
rea halterofililor care se în
trec aici : sovietici, polonezi, 
maghiari etc.

o- 
în-

Dan Geor- 
D. Apostol, 
Habot (toți 
I. Palinkas 

Ștefan Mate

U. I. A. pleacă azi 
la Budapesta, pentru 
meciul cu Ungaria...
După partida amicală susți

nută duminică în compania 
formației C.F.R. Timișoara (în
tâlnire precedată de binemeri
tatele clipe de bucurie ale 
campionilor, prilejuite de la
minarea distincțiilor din partea 
F.R. Fotbal), miercuri, arădanii 
vor întâlni reprezentativa Un
gariei. Coco Dumitrescu și ele
vii săi privesc cum se cuvine 
acest important joc-test, o 
comportare onorabilă la Buda
pesta, in fața redutabilei se
lecționate maghiare, dîndu-le 
mai multă încredere pentru' 
sezonul de loc ușor în fața 
căruia se află. Plecarea cu 
trenul spre capitala Ungariei 
este prevăzută pentru astăzi.

...iar Dinamo București 
In Italia

Se apropie noul sezon al diviziei A

Rapidului îi este, oare, indiferent 
titlul de campion la fotbal?

Astăzi urmează să pără
sească țara echipa de fotbal 
Dinamo București, care, la 
invitația clubului Bologna, va 
efectua un scurt turneu în 
Italia, ca răspuns la vizita pe 
care echipa bologneză a fă
cut-o în primăvara acestui an 
la noi în țară. Turneul va 
începe JOI 20 AUGUST, LA 
BOLOGNA, cu un joc în. 
compania unei echipe nede
semnate încă. Apoi, Za 23 au
gust, Dinamo va juca la 
VERONA, cu formația locală 
de prima ligă. Ultimul joc va 
avea loc în ziua de 26 august, 

' C.

Respectând tradiția. Rapidul 
ar fi trebuit să se afle în 
aceste zile la Predeal, locul 
preferat al desfășurării ulti
melor pregătiri înaintea fie
cărei noi ediții de campionat. 
Printr-o excepție fortuită, e- 
chipa giuleșteană n-a mai ur
cat, însă, în această vară la 
munte (așa cum au făcut a- 
proape toate celelalte divizio
nare A), urmînd să-și defini
tiveze pregătirile în Bucu
rești, deși (situație foarte 
tristă pentru o fruntașă a 
soccerului nostru !) ea nu 
dispune aici de un cantona
ment corespunzător cerințelor.

„Am ales această soluție, 
ne-a spus vicepreședintele 
clubului, OTTO ZAHARIA. 
in urma consultului avut cu 
antrenorii Bărbulescu și Cris- 
tescu, precum și cu aprecia
tul nostru consilier, Emeric

Vogl, deoarece alta mai bună 
nu aveam. Era, desigur, de 
preferat și necesară o ședere 
la munte, pentru reconfor- 
tare, mai ales că băieții noș
tri n-au avut efectiv decît 
patru zile de vacanță, dar — 
practic — n-a mai existat po
sibilitatea să beneficiem de 
ea, din cauza turneului de 
trei jocuri întreprins peste 
holere (în R. F. a Germaniei 
și R. D. Germană), pe care a 
trebuit să-l acceptăm chiar șl 
în această perioadă mai puțin 
favorabilă, fiind — de altfel 
— prima ieșire „în lume" a 
Rapidului, după carantina im
pusă de sancțiunea dată de 
federație. Cum din acest tur-

C. FIRANESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

O problema mereu actualâ

ÎNCĂLȚĂMINTEA SPORTIVĂ 
CU FETELE EL BUNE Șl RELE

® Un turneu care a adus clarificări in structura echipei • Nici 
un transfer in lotul primei echipe ® Lupescu, Dan și Greavu iși 
pregătesc înlocuitorii • „Noul va!" are in față consacrarea

în compania echipei F. 
Bologna.

Se pare că Dumitrache 
va face deplasarea, avînd 
susținut examenul de baca
laureat.

nu 
de

RapidiștH la „lucru" : cros în pădurea Băneasa. 
Foto: V. BAGEAC

Fără animația dintr-o lună a 
cadourilor, fără fastul unei pa
rade a model, dar avînd cite 
ceva din ambele și un plus de 
responsabilitate și controversă 
Intre organele interesate, con
tractările diverselor produse de 
larg consum, printre care și 
articolele de sport, deschid o 
fereastră asupra unui an întreg.

In acest sens, cu prilejul 
contractărilor pentru trimestrul 
IV—1970 și trimestrul 1—1971, 
efectuate tn această lună la 
articolele încălțăminte de spor»,

am organizat o masă rotundă, 
la care au participat tovarășii 
N. Henegaru, șeful biroului 
sport in cadrul Ministerului 
Comerțului Interior, C. Pătru- 
lescu, econom rt în cadrul 
C.N.E.F.S., loau Peter, direc
torul fabricii de încălțăminte 
din Reghin, unitate specializată 
in articole de sport. C. Leo
nard, șeful serviciului articole 
de sport din I.C.R.T.I. Bucu
rești și merceologii Maria Radu 
(I.C.R.T.I. Galați), • Natalia 
Maszarick (I.C.R.T.I. Oradea),

N. Bugarschi (Timiș), N. Bra- 
<lea (Brașov).

MERCEOLOGII ÎNTRE 
CATALOG ȘI REALITATE
După ce au parcurs cataloa

gele trimise de unitățile pro
ductive. după ce au intrat in 
posesia necesarelor de la con
siliile sportive județene, tnar-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag a 3 a)

Echipa României 
pentru Olimpiada șahistă

Biroul F.R.Ș. a stabilit ieri echi
pa care ne va reprezenta la apro
piata Olimpiadă de șah. Iată lotul: 
marele maestru internațional FLO
RIN GHEORGHIU, maeștrii inter
naționali VICTOR CIOCALTEA și 
TEODOR GHIȚESCU, maeștrii E- 
MIE> UNGUREANU, GHEORGHE 
MTTITELU și EMANUEL REI
CH ER.

NICOLAE GRETZI (la 62 de ani) A TERMINAT
cursa de Înot brăila—calați

Tradiționala întrecere de mare fond pe Du
năre între Brăila și Galați a fost clștigată anul 
acesta de bucureșteanul Valeriu Ghivnici, care 
a înotat cei 22 km în 2 h 26:59,0. Pe locurile 
următoare s-au clasat loan Unc (Arad) și Ion 
Gheorghe (Galați). Emoționantă participarea 
veteranului Nicolae Gretzi (Ilfov). în vîrstă de 
62 de ani, care a debutat în această întrecere 
în... 1926 II Sexagenarul concurent a terminat 
cursa pe locul 29 Proba feminină (10 km) a 
revenit brasistei Gica Manafu (Galați).

care.au
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11 centre și 18 cluburi au contribuit
In așteptarea

campionatelor
■WL’I Turneul internațional masculin 
Yr I „Cupa Federației"

la succesul atletismului românesc
ia Balcaniada 70

startului Balca-. în preziua 
niadei jubiliare de la Bucu
rești am avut o discuție cu 
unul dintre fondatorii acestei 
competiții, OCTAV LUCHI- 
DE. Printre altele, interlocu
torul nostru ne spunea :

„Rațiunea pentru «are au 
fost create aceste Jocuri era 
pi aceea că reprezentanții 
țărilor din Balcani, aflați cu 
peste 4 decenii în urmă Ia 
un nivel submediocru in a- 
tletismul internațional, aveau 
nevoie de o manifestare spor
tivă comună care să contri
buie la impulsionarea acti
vității atletice din țările din 
această regiune a Europei, 
de o competiție care să re
unească anual reprezentati

vele din peninsula Balcani
că, în momentul în care s-a 
pus cel mai acut această pro
blemă mă aflam împreună cu 
regretații Rinopoulos și Do- 
brin în tribuna stadionului 
olimpic din Amsterdam și 
constatam cu amărăciune că 
nici unul dintre atleții din 
.țările noastre n-a avut acces 
în finalele diferitelor probe..." 
. Așadar, aceasta era situația 
în 1928. După 42 de ani avem 
satisfacția să constatăm că 
ădeea competiției balcanice a 
fost fructuoasă, ca aceste 
jocuri au atins un nivel ridi
cat și că atletismul din acest 
colț de lume a făcut pași 
uriași înainte. Fără a încerca 
să punem totul pe seama 
J.B.A, fără a-i atribui me-

irite în plus, trebuie totuși 
să consemnăm sl contribuția 
lor la propulsare* unor atleți 
pe firmamentul sportului in
ternațional, Țările din Bal
cani numără astăzi numeroși 
campioni olimpici fi continen
tali, mire care Iolanda Balaș. 
Mihaela Peneș, Viorica Vlsoo 
poleanu. Li* Manollu, Mihail 
Jelev, precum fl alți atleți 
care au cucerit, de-* lungul 
anilor, medalii la marile mi
tinguri atletice Internationa
le : Georgios Roubanl*. Peter 
Segedtn, Stanko Larger, Fran
jo Mihalick Leonida Caralo- 
sifoglu, Șerban Ciochină, To
dor Artarski, Christos Papa
nikolau etc.
. Deci, se poate spune pe 
drept cuvînt că Balcaniadele 
și-au atins întru totul scopul 
propus inițial. Ele au devenit 
veritabile sărbători ale atle
tismului, nu numai ale celui 
din Balcani ci și ale spartu
lui internațional. Ediția de la 
București este o confirmare 
deplină a acestei afirmații. 
Ambianța sărbătorească, en
tuziasmul- și căldura specta
torilor, condițile tehnice de 
concurs, dorința aprigă a 
competitorilor de a se între
ce pe ei înșiși — toate aces
tea au făcut ca cea de a 29-a 
ediție a J.B.A. să depășească 
din toate punctele de vedere 
tot ceea ce s-a înscris pînă 
acum în istoria acestei tradi
ționale întreceri atletice.

în aceste momente de fi
rească bucurie nu trebuie to
tuși uitat faptul că remarca
bilul rezultat obținut la aceas
tă ediție a J.B.A. este - 
trebuie astfel considerat

formația S.U.A. sînt semnale 
care ne indică încă un nivel 
mediu pe ansamblu, necesita
tea unor eforturi intense, 
continue pentru ridicarea re
prezentativelor noastre la ni-

peri- 
fi 2#

con-

• FJB. Buchet * stabilit 
•ada de transferări intre 1 
septembrie.
• In dorința de a asigura

Biții da verificare a pregătirilor 
efectuate In vederea viitorului 
campionat național, comisia <le 
buchet a municipiului București 
organizează Intre 28 august *1 85 
septembrie, tn aer liber, o com
petiție dotată cu «Cupa de toam
nă". La Întreceri stat invitate for
mații bucurețtene din divizia șco
lară șl de juniori, din divizia B 
șt din categoria Onoare a muni
cipiului București. In piu», »e 
așteaptă participări din Giurgiu, 
Pitești, Hm. Vtlcea, Ploiești, Bra
șov șl din alte oraș» cu echipe 
Ia aceate categorii.

• Pentru divizionarele A, 
miale municipiului București 
ganlzează o competiție eare
va disputa de Ia 11 septembrie. 
In sală.

’A IV-a ediție a turneului 
International rezervat repre
zentativelor de seniori și do
tat cu „Oupa Federației" se 
va desfășura anul acesta în 
Capitală, între 13—15 septem
brie, cu participarea selecțio
natelor Poloniei, Ungariei,

Cubei șl României. „Cupa Fe
derației" va constitui un bun., 
prilej de verificare a pregăti-» 
rilor efectuate de sportivii ro-»' 
mâni în vederea campionatu
lui balcanic de la București ' 
(23—27 «eptembrle).

Plecări peste hotare

eo- 
or-

Azi pleacă In Cehoalova- 
cla lotul de tineret al țârii 
noastre, antrenat de prof. P. 
Vaolliu. Sportivi i români vor 
lua parte, Intre 28—31 august, 
la un important turneu Inter
național, alături da reprezen
tativei* Cehoslovaciei, Unga
riei, Poloniei fl R D. Germa
ne. întrecerile ae vor desfășu
ra In localitatea Plezlnok.

★
Mlina «e vor deplasa in 

Bulgaria, la Pleven, baschet-

baltetele junioare care ne vor. 
reprezenta țara la camplona-l 
tul balcanic rezervat acestei 
categorii de jucătoare. Balca-i 
niada va avea loc în silele 
de 23, 24 și 2S august

Echipa Șc. sp. Brașov învingătoare
Tumeul internațional de baschet feminin, desfășurat timp 

de trei zile la Brașov, s-a încheiat cu victoria echipei Școlii 
sportive din localitate care, în ultima etapă, a întrecut for
mația Kralovplska din Bmo cu scorul de 61—43 (33—29). In 
aceeași zi, Școala sportivă nr. 2 București — Școala sportivă 
II Brașov 45—39 (29—27).

Clasamentul final t 1. Școala sportivă Brașov 6 p, 2. Școala 
sportivă nr. 2 București 5 p, 3. Kralovplska Brno 4 p, 4. Școala 
sportivă II Brașov 3 p.

Petre DUMITRESCU, coresp.

Echipa R. S. t litoiHiene 
a cîștigat tarieal
feminia de la Sofia
SOFIA, 17 (prin telefonV 

Turneul internațional de bas-o 
chet feminin s-a încheiat cu 
victoria selecționatei R.S.S. 
Lituaniene, care în partida 
decisivă a învins echipa Ce
hoslovaciei cu 65—59 (30—29) J 
In meciul pentru locurile 3—4, 
Franța a realizat o mare sur
priză, intrecînd formația Iu
goslaviei (clasată pe locul II 
la ultimul campionat euro
pean) cu 72—63 (32—32). După 
cum se știe, selecționata Ro
mâniei, în urma unei com
portări slabe, s-a clasat pe 
locul 7.

£1 SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL
1— AL ANTRENORILOR DE HANDBAL1

Interviu cu antrenorul federal Nicolae Nedef

32 de recorduri naționale

VASILE SĂRUCAN

BULGARIA
Temei s 10# m — Sofka K*- 

■andjlev» șt Ivanka Venkova 
H,7; 800 m — Venkova 23,#; 
4x100 m (Venkova, Valkova, 
Kazandjleva, Bobceva) 45,« ; 
4x400 m (Zlateva, Nlkoiova, 
Tomova, Blneva» S:43,Tî pen
tatlon — Nedialka Anghelova 
4 #20 P :

Bărbați? 110 mg — Slavclo 
Dimitrov 14,1 ; decatlon — 
Spas DJurov 7 657 p.

După ce, cîfiva ani, a tot fost tn preajma recordului repu
blican la 400 mg, anul acesta, 
Ion Rățol a alergat 51,0 ți fO,S 
doar ca o treaptă pe drumul 
ascendent spre afirmarea echi
pelor României în arena atle
tică internațională. Recentele 
înfrfngeri de la Zilrich șl de 
Ia București în competițiile 
de calificare pentru „Cupa 
Europei", pierderea in extre
mis a medului feminin cu

în decurs de două săptămîni, 
s.
v«îul forțelor aticismului 
continental. Așadar, JJB.A. 
constitui* un pas — Impor
tant, este drept — pe un drum 
ce-1 dorim continuat cu forța 
fi pasiunea pe care ne-au do
vedit-o, în atitea rîndttri, en
tuziaștii membri ai familiei 
atletice din țara noastră.

Intre 3 ți S august a avut loc la Soina Centrum (Sue
dia) al doilea simpozion internațional al antrenorilor 
handbal (primul a avut loc tn 1966 la Magglingen — 
veția). La această importantă reuniune țara noastră 
fost reprezentată de prof. Ioan 
cretar C.N.E.F.S., ji prof. Nicolae 
deral.

Kunst-Ghermănescu,
Nedef — antrenor

d«
El

fi
se-
fe-

, Stadionul Republicii a cu
noscut — în cele 4 zile de 
concurs — cea mai valoroa
să, cea mal frumoasă și cea 
mai disputată competiție a- 
.tletică găzduită vreodată de 
.țara noastră. O mărturie e- 
jocventă, în acest sens, o con
stituie chiar și numai înși
ruirea celor peste 30 de re
corduri naționale înregistra
te la București, unele dintre 
ele remarcabile performanțe 
internaționale, rezultate care 
onorează orice concurs atletic 
de pe continent.

GRECIA
Femei ț l#o m — Theodor* 

Minlatl 12,3 (junioare) ; 200 m 
— Minlati 25,0; greutate — 
Dlamanto

Bărbați c 
Tzortzis 
Tzortzis 
Christos Papanikolau 5,40 m ț 
ciocan — Georgios Babaniotis 
68,94 m 5 decatlon — Vasillos 
Sevastls 7 312 p; 4x100 m (Pa- 
pageorgopoulos, Nikolaidis, 
Vlrfnls, Charalampakls) 40,6 
(egalat): 4x400 m — (Dlmi- 
triou, Tzortzis, Gasparinatos, 
Tondaldis) 3:10,0.

IUGOSLAVIA

Femei s 1 500 m — Vera Nl- 
kolici 4:20.4 ; înălțime — 
Snejana Hrepevnik 1,83 m ; 
4x100 m (Pavlicicl, Mrdja, 
Anlcl, Pilav) 46,4 (egalat);

Bărbați : 100 m — Ivita Ka- 
rasi 10,2; 4x400 m (Kokuvan, 
Alebici Medjlmureț, Karasi) 
3:08,4.

Kokosseii 13,33 tn ;
400 m — Stavros 

47,4; 400 mg —
60,7 ; prăjină —

TURCIA
Bărbați : prăjină — Omer 

GIraygil 4,40 ni (egalat).
ROMANIA

Femei : 100 m — Mariana
Goth 11,5 (egalat); 100 m gar
duri — Valeria Bufanu 13.5 
(egalat); 800 m — Raflra Fița 
2:00,2 (junioare);

Bărbați : 200 m — Sorin
Păsul» 21,5 (egalat-juniori) ; 

400 m — Tudor Pulu 46,5; 
400 mg — Ion Rățol 50,8; de
catlon — Curt Socol 7 771 p; 
4x100 (Darvaș, Păsulă, Nichi- 
for, Zamfirescu) 40,5 (egalat).

Sportivii români la înălțime
O contribuție de seamă la 

deplina reușită a întrecerilor 
au avut-o categoric atleții și 
atletele din reprezentativele 
României. Facem această a- 
preciere nu numai pentru fap
tul că ei au dominat autoritar 
disputele dintre echipe, ci, 
mai ales, pentru că aportul lor 
5a animarea întrecerilor a 
fost major, chiar și atunci 
cînd, în final, au fost învinși 

: (Mustață, Lupan, Silai ș.a.), 
pentru că unele dintre perfor
manțele realizate de tricolori 
au dat o strălucire aparte a- 
cestor Jocuri.

De data aceasta, echipele 
României au fost mai omo
gene în ansamblul lor, exis- 
itînd o mai mare apropiere 
valorică între omul nr. 1 și 
cel de al doilea titular. Este 
realmente meritul celor ce se 
ocupă de pregătirea sporti
vilor. O mențiune specială 
pentru antrenorii de juniori 
care au dat primei reprezen
tative tineri talentați. capabili 
să țină pasul cu seniorii, să-i 
completeze. .

Pentru prima oară în ultimii 
ani. echipele României au fost 
alcătuite din atleți și atlete 
provenind dintr-un mare nu
măr de centre sportive: 
BUCUREȘTI, BRAȘOV, CLUJ, 
CÎMPULUNG MUSCEL, CRA
IOVA. GALAȚI. MEDIAȘ, 
REȘIȚA, ROMAN, TG. MU
REȘ și SUCEAVA. Este, desi
gur, un motiv de satisfacție 
faptul că aria de selecționare 
a tricolorilor noștri s-a extins, 
precum se vede, la un număr 
de 11 orașe, un stimulent pen
tru ca ea să devină și mai cu
prinzătoare. Și un regret: 
tot pentru prima oară, orașul 
c^re i-a dat pe Iolanda Balaș, 
Ion Sotcr, frații Raica, Florica 
Oțel, Eugen Lupșa, Luiza 
Ernșt etc. — Timișoara — n-a 
avut de data aceasta nici mă
car o prezență simbolică în 
echipa națională !

Numărul celor care au me
rite în obținerea acestui net 
succes obținut de atleții și 
atletele României la J.B.A. 
1970 este foarte mare. Dacă 
am pune la socoteală numai

federația și organismele sale 
centrale și teritoriale, colecti
vele de antrenori, medici și 
tehnicieni și tot ar trebui să 
înșirulm zeci și zeci de nume. 
Le adresăm tuturor o caldă 
felicitare și urarea de a obține 
în viitor rezultate și mai bune- 
în această ordine de idei a- 

' vem datoria să remarcăm 
faptul că la constituirea echi
pelor naționale șl-au adus 
contribuția efectivă nu mai 
puțin de 18 cluburi, asociații, 
școli sportive și licee cu pro
gram de educație fizică, după 
cum urmează :

CLUBUL băieți fete total

Cîteva cuvinte despre adversari
Sportivii bulgari, cîștigătorii 

ultimelor două ediții ale com
petiției, au avut și de această 
dată cîteva individualități re
marcabile, în frunte cu Mihail 
Jelev, singurul dintre campio
nii de la Atena care n-a cu
noscut înfrîngerea în proba 
sa, în competițiile la care a 
participat după ce a cucerit 
titlul continental. Artarski, 
Hristova, \Venkova, Anghelova 
au completat tabloul perfor
merilor din țara vecină.

După părerea noastră, re
velația acestor Jocuri au fost 
atleții eleni. în afara faptului 
că Papanikolau a fost perfor
merul nr. 1 al competiției, ei 
au stabilit cel mai mare nu
măr de recorduri naționale ; 
10 (3 la fete și 7 la băieți), 
dintre care cel de Ia ciocan 
(Babaniotis 68,94 m) și de Ia 
400 mg (Tzortzis — 50,7 s) 
sînt de bună valoare interna
țională. De zece ani repre
zentativa greacă n-a mai reu
șit să totalizeze un nurriăr a- 
tît de mare de puncte t 91 1 
. Atleții și atletele din Iugo
slavia s-au impus îndeosebi

4 zile se pot și, desigur, se 
vor spune încă multe alte 
lucruri.

Romeo VILARA 
Hristache NAUM 

Foto : A. NEAGU

— Care a fost «copul a- 
cestui simpozion și ce 
ne puteți spune despre 
contribuția reprezentanți
lor noștri ?

— La tntîlnirea antrenori
lor de handbal din toate ță
rile lumii unde se practică 
acest sport — au fost pre- 
zenți 60 de antrenori din 23 
de țări — tema dezbătută a 
fost perfecționarea jocului 
de handbal în apărare. S-a 
ales această temă deoarece 
s-a constatat că în evoluția 
handbalului pe plan mon
dial, pregătirea jucătorilor 
la acest capitol este încă, 
din păcate, rămasă tn urmă

dt organizarea jocului 
ime-

față 
tn atac, cu implicații 
diate asupra diminuării ca
lității ți tn special a spec
taculozității partidelor. Țara 
noastră a fost prezentă cu 
două referate, ambele una
nim apreciate de auditoriu: 
„SISTEMATIZAREA TEH- 
NICO-TACTICA A JOCU
LUI DE HANDBAL" (loan 
Kunst-Ghermănescu) șt „DES
PRE SISTEMUL DE APĂ
RARE 5 ȚI COMBINAT" 
(N. Nedef). Au mai prezen
tat referate Wetrner Vick 
(R.F.G.), Heintz Z e 111 e r 
(R.D.G.), Jean Pierre Lacoux 
(Franța), Roland Mattson
(Suedia), Kurt Wademark

I

în sportul halterelor?
După desfășurare» campionatelor europene de haltere ți a cam

pionatelor naționale Individuale ți pe echipe, a fost analizat stadiul de 
Pregătire a sportivilor noștri fruntași, precum șl activitatea unor an
trenori din principalele secții.

Pentru a scoate in evidență diferența ce există intre rezultatele 
campionilor noștri ți rezultatele campionilor europeni, dăm mal jos 
următorul tabel :

CAMPIONI NAȚIONALI

52 kg : I. Hortopan 305 kg 
56 kg : V. Rus» 332,5 kg 
60 kg : V. Bădescu 345 kg
67.5 kg : F. Balaș 40o kg 
75 kg : G. Dumitru 373 kg
82.5 kg i S. PintiUe 392,5 kg 
00 kg : S. Herghelegiu 420 kg 
110 kg î O. Pop 415 kg 
+110 kg : G. Mincu 467 kg

CAMPIONI EUROPENI

V. Krtșlșcin 340 kg 
l. Fdldi 372,5 kg
M. Kucev 382,5 kg
W. Baszanowski 432,5 kg 
V. Kurențov 452,5 kg
C. Ivancehko 487,5 kg
K. Kangasniemi 530 kg 
I. Talts 563,5 kg
A. Alekseev 613,5 kg

(Suedia), Janis Grimbergas 
(U.R.S.S.) ț.a.

— A fast uh simpozion 
axat numai pe expuneri 
teoretice ?

— Nu. Prelegerile teoreti
ce au fost însoțite fi de exe
cuții practice, in plus s-au 
prezentat fi filme, unul, din 
acestea legat de modalitatea 
de arbitraj fiind realizat de 
țara noastră. O zi a fost 
rezervată unor expuneri teo
retic» ți practic» da natură 
fiziologică, susținute de dr. 
Per Olaf Astrand, de la Insti
tutul de fiziologie din Stock
holm.

— în final, ce concluzii 
«~au putut desprinde de 
la acest important sim
pozion ?

— îmbunătățirea calității 
jocului de handbal — cu re
ferire în special la apărare 
— se poate realiza nu pe 
baza unor indicații sub for
mă de „instrucțiuni", ci a- 
vînd la bază o muncă susți
nută din partea antrenorilor 
în scopul crețterii calitative 
a pregătirii jucătorilor. SA 
se ceară mai mult sub a- 
cest aspect de la sportivi, 
să se înlăture jocul dur, ne
sportiv care ascunde existen
ța unor carențe în pregătițe.

(Gh. R)

Programul campionatuluirespunzătoare de pregătire (fac 
parte din secțiile cluburilor 
Steaua ți pinarrțo) considerăm că 
principalele deficiențe se mani
festă in procesul de antrenament. 
După calcule statistice, volumul 
de muncă efectuat de . ' '
noștri se rezumă doar la 5o 
suta din ceea ce este 
Cerințele actuale ale ,________
de instruire în dezvoltarea cali
tăților fizice, tehnice, 
psihologică. întf-un cuvînt pre
gătirea multilaterală, nu se 
realiza doar in 3—4 antrenamente 
pe săptămtnă (față de 10 efec
tuate de sportivii fruntași de 
peste hotare). Se întrebuințează 
o intensitate cu mult sub cerbi-, 
țele normale și fără o planificare ’ 
riguroasă. Sportivii intră în con
curs la greutăți maxime realizate 
la antrenament și, bineînțeles, ra
tează încercările.

Performanța se obține prin 
munca depusă în antrenamente, 
priceperea antrenorului și con
știinciozitatea sportivului, condi
ții care nu sînt îndeplinite în pro
cesul de antrenament desfășurat 
in principalele noastre secții. Mal 
mult, unii antrenori. printr-o 
comportare nec'orespunzătoare 
normelor sociale, dau sportivilor 
exemple negative. Dacă adăugăm 
la aceasta și incompetența unor 
antrenori, aflăm cu ușurință de 
ce nu cresc performanțele la ni
velul condițiilor create.

De teama de a nu rămine des- 
copcrlțl la unele categorii, antre
norii mențin în secții de ani de 
zile sportivi plafonați. Selecția și 
depistarea elementelor dotate este 
inexistentă, majoritatea antreno
rilor mulțumindu-se cu tinerii 
care vin Singuri în săli sau aduși 
de prieteni.

Se impune ca federația, îm
preună cu conducerile cluburilor, 
să analizeze activitatea fiecărei 
secții. Va trebui să se renunțe la 
elemente plafonate șl să se treacă 
chiar la înlocuirea unor antre
nori. Federația, împreună cu 
Consiliul municipal București 
pentru educație fizică ți sport a 
șl trecut Ia studierea posibilității 
comasării unor secții, în scopul 
întăririi acestora ți al creării unor 
condiții necesare desfășurării an
trenamentelor în condiții optime.

Cu ajutorul culturismului, atit 
de îndrăgit de tineret, v» trebui 

treacâ 1* forme noi de se
lecție, care si asigure depistarea 
unor elemente dotate pentru a- 
cest sport, atît din punct de 
vedere fizic, cît ți psihic.

Biroul federal a ți luat hotă- 
rfre» desființării campionatului 
republican pe echipe de seniori, 
care de ani de zile permitea men
ținerea unor elemente fără per
spectivă pe considerentul că „sînt 
bune pentru echipă”.

prof. Lazâr BAROGA 
secretar generai al F.R.H.C.

sportivii 
la 

necesar, 
procesului

pregătirea

pot

național-categoria A-

la handbal masculin
TURUL I (în aer liber)

ETAPA I, 30 AUGUST
Știința Lovrin — Polit. Tlm. 
U Cluj — Voința Buc.
U București — Dinamo Bv. 
Dinamo Buc. — Dlnamo Bc. 
Polit. Gl. — Steaua
ETAPA A II-A. 6 SEPTEMBRIE

Steaua — Știința Lovrin 
Dinamo Bc. — Polit. Gl.
Dlnamo Bv. — Dlnamo Buc. 
Voința Buc. — U București
Pollt. Țim. — U Ciul
ETAPA A IH-A. 13 SEPTEMBRIE

Știința Lovrin — U Cluj 
U Buc. — Polit. Tlm.
Dinamo Buc. — Voința Buc 
Pollt Gl. — Dlnamo Bv.
Steaua — Dlnamo Bacău
ETAPA A IV-A, 20 SEPTEMBRIE

Dlnamo Bc. — Știința Lovrin ■ 
Dinamo Bv. — Steaua
Voința Buc. — Polit. Gl. 
I'ollt. Tim. — Dinamo Buc.
U Cluj — U Buc.

ETAPA

Diferențele, mal ales Ia catego
riile mari, sînt evidente. Ceea ce 
îngrijorează mai mult este faptul 
că majoritatea sportivilor noștri 
fruntași sînt in continuu regres. 
Vom da cîteva exemple. In 1963, 
Fiți Balaș, la categoria 6o kg, a 
realizat la aruncat cifra de 149 
kg (record mondial de juniori), 
iar recent, la o categorie supe
rioară, el a aruncat doar 150 kg. 
Același sportiv a totalizat, în 1968, 
417,5 kg, ca în prezent să nu 
poată obține decît 400 kg. Sportl-

vul Gh. Teleman a realizat 437.5 
kg tn 1968. iar sportivul Gh. 
Mincu, tot Tn același an. 470 kg. 
După aproape 3 ani de pregătire, 
Teleman iese din concurs, iar 
Mincu abia realizează 467,5 kg. 
Putem continua seria exemplelor 
de sportivi care sînt în regres 
eu : Al. Toma. D. Niculescu. M. 
Cristea, S. Pintilte, Z. Flat etc.

Care sînt cauzele care au dus 
Ia această situație ?

Avînd în vedere faptul că spor
tivii citați au avut condiții co-

VIORICA VISCOPOLEANU

Pregătirile continuă. A V-A, 27 SEPTEMBRIE

— Știința Lovrin
Buc. — U Cluj

CI. — Polit. Tim.
— Voința Buc.

Dlnamo Bv.

u Buc.
Dinamo
Pollt.
Steaua
Dinamo Bc.
ETAPA A VI-A, 4 OCTOMBRIE

Știința Lovrin — Dinamo Bv. ( 
Voința Buc. — Dinamo Bo
Polit. Tlm. — Steaua
U Cluj — Pollt. Gl.
U Buc. — Dlnamo Buc
ETAPA A Vn-A, 11 OCTOMBRIE

Dlnamo Buc. — Știința Lovrin 
Pollt. Gl. — U București
Steaua — U Cluj 
Dlnamo Bc. — Polit. Tim.
Dlnamo Bv. — Voința Buc.

ETAPA A VIII-A, 18 OCTOMBRIE
Știința Lovrin — Voința Buc. 
Pollt. Tlm. — Dlnamo Bv.
U Cluj — Dlnamo Bc.
U Buc. — steaua
Dlnamo Buc. — Pollt. Gl.

ETAPA A IX-A, 25 OCTOMBRIE
Pollt. Gl. — Știința Lovrin 
Steaua — Dinamo Buc.
Dlnamo Bc. — U Buc.
Dlnamo Bv. —’ u Cluj'
Voința Buc. — pollt. Tlm.

în prim plan: Rapid și Constructorul
, Divizionarele A de rugby 
continuă să fie în alertă. 
Campionatul bate la ușă. Lu
nea viitoare sînt programate 
primele meciuri.

Proaspăt reintrată în prima 
divizie, formația RAPID 
BUCUREȘTI n-a avut, d« 
fapt, nici o perioadă de odih
nă, Imediat după terminarea 
jocurilor din baraj, antreno
rul emerit Gh. Pîrcălăbescu 
a trecut la pregătirea lotului 
pentru campionat. Pe „Giu- 
lești", aproape zninic, rugbyș- 
tii de la Rapid au luat parte 
la antrenamente, avînd drept 
obiectiv omogenizarea 
pei. Lotului inițial i 
adăugat dțiva juniori 
antrenorul este dispus 
acorde întregul său 
Este vorba de 
Trușcă și Zamfir. După ex
celentul Gall, care a dat de
plină satisfacție în baraj, 
iată, deci, alți juniori pe cale 
de titularizare. La Rapid vor 
funcționa, de asemenea, Oprea 
de la Dinamo București și 
Dorobanțu, una din revelați
ile barajului pentru A, fost 
jucător la Electroputere Cra
iova.

în așteptarea primului joc 
oficial, Rapid a susținut cîte
va întâlniri „amicale", 
cu Rulmentul Bîrlad (3—3) și 
cu Precizia Săcele (16—0 și 
18—0). Echipa se prezintă la 
un stadiu de pregătire satis
făcător, astfel că se așteaptă 
cu încredere jocul cu Știința 
Petroșani.

Cealaltă formație bucureș- 
teană care revine în prima 
divizie, CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI se află și ea în

pregătire, sub conducerea an- 
trenorilor N. Ureche și N. 
HaraJambie, foști jucători ai 
echipei. Șa aici se consideră 
mai eficient principiul utili
zării îndeosebi a jucătorilor 
formați în club decît com
pletarea lotului cu sportivi 
care s-ar încadra ceva mai 
greu în spiritul echipei. Ln 
aceeași ordine de idei se înscrie 
gl revenirea unor foști jucă
tori, de pildă Nedeicu jț Va
lentin Popescu (foști la Pro
gresul) și Lanț (care a acti
vat la Rapid). Pe lista celor 
transferat! din alte cluburi 
se află doar 3 jucători ; Mi
lan, Bucur șl Mușat, toți de 
la Dinamo București.

Constructorul a avut prile
jul să-și verifice stadiul ac
tual de pregătire, în vederea 
meciului cu „U“ Timișoara și 
prin cîteva jocuiri la două 
buturi ; cu Rulmentul Bîrlad 
(3—3), Dinamo București 
(3—6) și Steaua (15—15). Ul
tima verificare va avea loc 
miercuri. în Parcul copilului, 
cu Grivita Roșie.

Tn cazul ambelor echipe 
merită a fi semnalată ți pre
ocuparea pentru folosirea 
propriilor baze sportive. Mai 
mult la Constructorul, unde 
stadionul din șos. Olteniței 
este supus unor radicale îm
bunătățiri (printre care și o 
tribună metalică cu o capa
citate de 7 000 de locuri) șl 
mai puțin la Rapid, unde exis
tă încă unele greutăți. Se 
pare că și în acest campio
nat rugbyștii acestui club nu 
vor avea acces pe terenurile 
cu gazon... (t. st.).
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1. Steaua
2. Rapid
8. C.A.U. Buc.

Dinamo
C.S.M. Cluj 
Met. București

7. C.A. Roman
8. Șc. șp. Reșița

Suceava
Lie. 2 Tg. M.
St. roșu Bv.
C.S.M. Mediaș
U Cluj
Llc. 4 Galați 
Atletul Cv. 
S.S.A. Buc.
Tractorul Bv.
Muscelul 
Cimpulung 

Cele 15 titluri balcanice _.. .
cucerite de atlet.1 de la următoarele 
zluburl: RAPID (Tudor Pulu — 
400 m. Doina Bădescu — 400 m, 
Valeria Bufanu — 100 mg, Corne
lia Popescu — înălțime), STEAUA 
(Nicolae Perja — 110 mg, Carol 
Corbu — triplu. Curt Socol — 
decatlon, Viorica Viscopoleanu — 
lungime), C.A.U. (Dczideriu Si- 
Iaglb — suliță, Elisabeta Prodan
— suliță), C.S.M. CLUJ (VasUe 
SAr'lcan — lungime). MUSCELUL 
CIMPULUNG (Olimpia Cataramă
— disc), DINAMO (Leonida Ca- 
raiosifoglu — 20 km marș), ME
TALUL (Mariana Goth — 100 m). 
In plus a mai fost cîștigat și 
titlul la ștafeta de 4x400 m (Ra- 
fira Fița — Lie. 4 Galați, Doina 
Bădescu — Rapid, Ileana Silai — 
C.S.M Ciul. Mariana Filip — 
C.A. Roman).

B.

o 1 1
au fost

tn alergările medii și lungi. Ei 
•-au arătat în progres față de 
edițiile trecute (au ți cîștigat, 
de altfel, 11 titluri!), dar e- 
chipa masculină — în special 
— n-a avut omogenitatea ne
cesară, omul nr- 2 fiind în 
prea puține cazuri clasat prin
tre fruntași.

In ceea ce privește evolu
ția echipei Turciei se pot spu
ne prea puține lucruri. Gu 
excepția maratoniștilor, cei
lalți atleți avînd, în. general, 
o evoluție ștearsă. Se vede că 
nu s-au găsit încă înlocuitori 
pentru Kocak, Dalkîlic, 
ban, Sahiner și pentru 
Ciray.

★

Sa- 
Glil

careDar, despre competiția 
ne-a reținut atenția timp de

echi- 
s-au 

cărora 
să le 

credit. 
Mihalache,

(Urmare din pag. 1)

gur taler, obținînd un total 
de 74 de talere lovite. EH s-a 
instalat în fruntea clasamen
tului, cu un avans de două 
talere față de cel de al doi
lea clasat (Gheorghe Florescu) 
și cu patru înaintea lui Ște
fan Bodnărescu (C,S.$.).

La echipe, după manșa în- 
tîi, pe primul loc este Steaua 
(Florescu, Ionescu, Trăistaru, 
Stănescu) cu 269 t, urmată de 
C.S.Ș. (Bodnărescu, Petre, 
Marinescu, Reli Vezeanu) 261

t șl Olimpia (Dumitrescu, Po- 
poviei, Danciu, Rudescu) 
246 t.

Rezultate individuale: 1.
Dumitrescu 74 t, 2. Florescu 
72 t, 3. Bodnărescu 70 t, 4. 
Ionescu 69 t, 5. Popovici 67 t, 
6. Stănescu 66 t, 7. Suditu 
(Steaua) 66 t, 8. Reli Vezeanu 
65 t, 9. Stancu (Steaua) 63 t. 
10. Marinescu 63 t, 11. Petre 
63 t, 1.2. Trăistaru 62 t, 13. 
Danciu 60 t, 14. Rudescu 45 t.

A doua manșă se va trage 
azi, tot pe poligonul Tunari, 
cu începere de la ora 9,30.
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„Delfin ’70“ ‘
In Capitală — peste 12000 de purtători |

fab

PUNCTE DE VEDERE

ai brevetului de înotător
Inițiată de Consiliul Na

țional al Organizației Pionie
rilor, în colaborare cu Mi
nisterul Lnvățămiintuiui și 
Federația Română de Nata- 
ție, acțiunea de anvergură 

„DELFIN ’70", menită să ini
țieze în Înot marea masă a 
copiilor, pionierilor și școla
rilor din întreaga țară cu
noaște șj In Capitală un inte
res crescînd. In toate cele 12 
centre de inițiere, create cu 
sprijinul tehnic al CMJELF-S. 
acțiunea — în duda unui de
maraj ceva mal greoi, deter
minat șl de starea vremii, 
©-a desfășurat mal mult decât 
satisfăcător, reuțtodu-ee ca 
la această oră cifra odor 
care au Lătrat tn posesia 
brevetului de înotător să de
pășească 12 000.

Iată un succes de organi
zare la care și-au adus con
tribuția, în primul rfnd, ca
drele tehnice — profesori de 
educație fizică, antrenori cu 
« înaltă oalțficare, tineri ab
solvenți ai I.E.F.S. cu spe- 
cializarea natație precum și 
studenți ai I.E.F.S.
. Tot Pe fir organizatoric, 
succesul acțiuni „Delfin ’70“ 
a fost asigurat de colaborarea 
stirînisă care a exLstat între 
centre, sectoarele de pionieri 
și cele pentru educație fizică 
și spart. Ar fi de semnalat 
aici mai ales spiritul de co
laborare de care au dat do
vadă activiștii sportivi șl de 
pionieri din sectoarele 2 
și 7.

în fine, trebuie să remar
căm că spre deosebire de 
anii precedenți I.C.A.B. — în
cepând cu conducerea — a 
acordat o asistență largă și

I
I
I
I
I
I

eficientă la nivelul tuturor 
centrelor, controlind felul 
cum funcționează bazele spor
tive, starea lor sanitară etc.

Centrele de greutate ale a- 
ceistei acțiuni au fost, bine
înțeles, acelea care dispun și 
de condiții deosebite: Tine- 
Tetulul, Obor, Floreasea I. 
Palatul pionierilor. Dar aceas
ta nu înseamnă că în restul 
centrelor activitatea n^ar îl 
îns'eglstrat un flux corespun
zător. La Vulcan, de pildă., 
în fiecare ciclu s-au prezen
tat in medie 500 de cursanți.

★
. Cifra pe care inițiatorii 
?l-au pnoțxus-o pentru vacanța 
de vară a acestui an este de 
17 000. Așadar, încă 5 000 de
capii, pionieri, și școlari ur- I 
mează a deveni purtători ai | 
brevetului de înotător. Este 
posibil ?

Duipă estimările noastre, 
da ! Toate centrele de învă
țare a înotului lucrează, în 
continuare, cu motoarele în 
plin. Profesorii, antrenorii au 
rămas la posturi lustruind 
cursanțil din ultimele cicluri. 
Se face necesară, totuși, o 
contribuție mai hotăirită a 
factorilor interesați în. mo
bilizarea celor dornici să de
vină înotători. Timpul favo
rabil constituie și el o invi
tație către bazine. Pe lingă 
cursurile de inițiere propriu- 
zise, copiii participă și la 
■jocuri distractive de apă, la 
diverse întreceri sportive, 
după vîrstă, după preferințe.

Deci, încă un hop și cifra 
de 17 000 ar .putea fi, la ora 
bilanțului, chiar de 20 000.

I
I

Tiberiu STAMA

încălțămintea sportivă
(Urmare din pag. I)

mâți cu propria cunoaștere 
destul de aproximativă, na 
pare, întrucât I.C.R.T.L cumu
lează citeva județe și deci pot 
cunoaște bine doar depozitele, 
nu și cerințele particularizate 
ale consumatorilor) merceolo
gii, ca beneficiari, au poslbl-, 
li ta tea confruntării directe cu . 
furnizorii, în prezența artico
lelor respective. De față, re
prezentanții M.C.I. șl al 
C.N.E.F.S., în rol de arbitri, 
dar de Ioc imparțiali, pentru 
că fiecare are de apărat di
verse interese, dincolo de cele 
pur comerciale.

, O asemenea „confruntare" a 
' prilejuit și discuția noastră. La 
întrebarea : „Ce v-a adus în 
plus venirea la București, față 
<Ie consultarea prealabilă a ca
talogului prezentat de fabrica 
din Reghin ?“, adresată celor 
patru merceologi, tov. N. Bu
garschi (reprezentînd județele 
Timiș, Arad șl Caraș-Scverin), 
a răspuns prompt, cu o nuan
ță ironică ; „Nu in plus, ci în 
minus !” -Și a adăugat : „Am 
comandat, de pildă, pe baza 
consultării prealabile, 200 pe
rechi de pantofi de marș — la 
noi, pe plan local există o a- 
semenea cerință — dar am 
fost refuzați pe motiv că fa
brica nu produce asemenea 
serii mici”.

Iată deci o primă imputare 
adusă furnizorului : unitățile 
producătoare ar trebui să fie 
adaptate la cerințele pieții și 
nu invers. N. Bradea (repre- 
zentind județele Brașov, Co- 
vasna și Harghita), ne-a sesi
zat despre cerințele, repetate 
de-a lungul Ultimelor sezoane, 
pentru bocancii 
ștramere, despre 
ciale de turism 
teptate și ele in 
acest „cui al Iui 
cancii cu ștramere, mult in
vocați în discuție, a vorbit și 
N. Henegaru, reprezentantul 
M.C.I. : „Vrem să avem p» 
piață acești bocanci de vreo 
patru ani. Fabrica nu aleargă 
însă după ștramere, nu-i con
vine să-și schimbe calapoadele 
existente. Dar. ca să fim sin
ceri, și noi sîntem. chinuiți de 
întrebări : vor ieși bine,
vor vinde ? S-a ajuns, din 
păcate, la un fel de „gentle
men agreement" : produse noi 
din cele... vechi ! Doar 
C.N.E.F.S. dorește, fără nici o 
reticență, să vadă realizate cît 
mai repede noile produse".

Ni se pare, de altfel, grăi
toare precizarea făcută de C. 
Leonard, reprezentant cu vechi 
state de serviciu în desface
rea articolelor sportive în Ca
pitală, că n-a mai văzut o 
noutate în acest domeniu de 
vreo dinei ani. Cam mult, nu? 
Iar C. Pătrulescu a arătat ~x 
noutățile apar cu greu 
afara comenzilor C.N.E.F.S.

de schi cu 
ghetele spe- 

cu crom, aș- 
zadar. Despre 
Pepelea", bo-

se

ca 
în

fi-

DE LA NOUTATE, 
LA CALITATE..,

'...ni s-a părut un drum 
resc, așa că am consemnat
Imediat opiniile interlocutori
lor noștri.

C. Leonard, de pildă, ne-a 
spus că I.C.R.T.I. București a 
refuzat timp de aproape două 
luni să ridice pantofii de te
nis livrați de Combinatul de 
cauciuc Jilava, pentru slaba 
lor calitate. Tov. Radu Maria 
(reprezentî: id județele Galați, 
Brăila și Vrancea) s-a referit 
la pantofii de turism, ghetele

Fotbaliștii Școlii sportive

• Discutarea calendarului internațional (pentru echipele de club) 
® Definitivarea răspunsului F. R. F. la propunerile pentru

viitoarea formulă de desfășurare a C. M.
Biroul federal organizează 

azi o consfătuire, în vederea 
discutării calendarului inter
național, pentru echipele de 
club, pe 1970 șl 1971. La 
această ședință de lucru, care 
va Începe 1* ora 12, la sediul 
F. R. Fotbal, au fost Invitați 
să participe reprezentanții 
echipelor din campionatul di
viziei A. In discuție vor fi 
luate propunerile F.R.F. șl ale 
cluburilor pentru organizarea 
de meciuri internaționale.

De asemenea, tot astăzi, Bi- t. 
roul federal va definitiva

răspunsul federației noastre 
de specialitate la propunerile 
privind formula de desfășu
rare a campionatului mondial, 
ediția din anul 1974.

Brașov in Polonia
La sfîrșitul săptămînii tre

cute au plecat în Polonia fot
baliștii Școlii sportive Brașov, 
care vor efectua un turneu de 
trei partide, în compania unor 
echipe similare din Cracovia.

Lotul este compus din 15 
jucători și este condus de pro
fesorul antrenor Alexandru 
Muta.

C. GRUIA coresp. principal

Obiective esențiale 
pentru consolidarea 

fotbalului nostru

Cnrsnn de lotDQl la Școala ficncraia nr. 69
MU șl mil d® copil visează să 

ajung» fotbaliști celebri. Dar, de 
mult® ori, cel mai greu pas de 
făcut este... primul. Iată de ce, 
credem, va ft primită cu interes 
vestea pe care le-o dăm In rtn- 
durile de față : Școala generală 
nr. 69 din București, cu program 
de fotbal, organizează zilnic, între 
orele 9—12, selecții pentru cotn-

pletarea locurilor In clasei® 
V—Vin. Ele tint deschise copiilor 
năseuțl tn anii 1959, 1958, 1957 șl 
1956.

Unde este situată Școala gene
rală nr. 69 ? Pe strada Stejarului 
nr. 42, unde se poate ajunge cu 
troleibuzele 84 șl 92, sau cu auto
buzele 40, 79 șl 107.

Instructivă, extrem de 
instructivă a fost consfătui
rea antrenorilor din divi
ziile A și B, ea urmtnd să 
marcheze un stadiu nou 
pentru fotbalul nostru. Ve
nită imediat după termina
rea campionatului intern și 
la scurt timp după Mexico 
’70. această reuniune de lu
cru a avut In față atît ta
bloul complet al jocului 
prestat i-n țară de cele 16 
echipe din prima divizie șl 
U din eșalonul secund, cit 
și panoramicul la dimensiuni 
mondiale al Cupei Jule> 
Rimat".

Nici unul, nici eltwl nu 
ne-au mai dat vreo posibili
tate de eludare sau de igno
rare a parametrilor celor 
două fotbalurl, din țară șl 
de pe „înaltele podișuri", de
oarece chiar și unele par- 

Mexic 
la te

tr eb uit 
exclu- 
singur

espadrU, pantofii de ciclism ri 
ghetele de patinaj artistic, re- 
turnate furnizorilor.

Am văzut, In replică, panto
fii de tenis „Finoa", produs 
al modernei fabrici din Dră
gășani, apreclațl pentru trăi
nicia, flexibilitatea șl aspectul 
lor plăcut. .■ Practica impune, 
deci, necesitatea varietății ace
luiași articol, beneficiarul a- 
vîntl astfel posibilitatea, să 
aleagă producția calitativ su
perioară dintre mai mulți fur
nizori.

A sosit și dreptul la repli
că al directorului fabricii din 
Reghin, Ioan Peter : „între
prinderea noastră și-a triplat 
producția în ultimii, cinci ani. 
Merceologii se zbat, însă, m 
special, pentru încălțămintea 
care are vînzare imediată, fă- 
cînd și ei, adeseori, greșeala 
pe care o fao și alții de a a- 
simila produsele de sport cu 
cele de larg consum. Pentru 
sondarea directă a consuma
torilor fabrica noastră va des
chide un magazin propriu de 
prezentare și desfacere ia Re
ghin, care va trimite unele 
din prodtfsele sale1-direct aso
ciațiilor și ciuburiidr".
VINZAREA PRIN VIRAMENT 

— UN BALAST?
\ O altă' problemă , ridicată 
este aceea a rețelei comercia
le. Specializate. , „Aceasta a ră
mas mult în urmă, opinează 
Ioan Peter. De ani și ani ea 
este în linii mari aceeași în 
întreaga țară, lipsită de posi
bilități moderne de expunere, 
de spații adecvate de depozi
tare". Un exemplu concret ne-a 
servit merceologul N. Bradea. 
arătind că în Brașov nu există 
decît un magazin general de 
sport, iar marfa,. înghesuită 
intr-o pivniță, se degradează. 
Tar la Arad, ne-a relatat N. 
Bugarschi, noul și modernul 
magazin specializat, „Olimpic”, 
(aparținînd O.C.L. produse in
dustriale Arad) refuză, în 
schimb, să vindă prin virament, 
obligînd reprezentanții asocia
țiilor locale să se deplaseze 
la mari distanțe pentru a-și 
procura cele necesare. Tov. N. 
Hcnegaru a amintit în acest 
sens despre un proiect al 
M.C.I.. pe baza unui ordin 
existent al ministrului, privinrl 
scoaterea articolelor de sport, 
țecesare organizațiilor de re
sort. de la plafonul valoric al 
vînzării prin virament și a că
rui aplicare ar veni evident, în 
ajutorul asociațiilor și 
rilor.

clubu-

★
Aparent o operație 

ră, în fond urmărind 
darea cantitativă și calitativă 
a cererii cu oferta, , contractă
rile la care am fost oaspeți de 
o zi au relevat o realitate 
perfectibilă în domeniul încăl
țămintei de sport. Sector im
portant, el necesită o perma
nentă sondare a „pieței”, o cu
noaștere „dinăuntru" a cerin
țelor, o corelare a factorilor 
esențiali : furnizor șl benefi
ciar. Șl spunlnd furnizor, ne 
referim și Ia industria locală 
șl cooperația meșteșugărească, 
chemate să dezvolte producția 
de inventar și articole spor
tive în mici ateliere, capabile 
să folosească resursele existen 
te pe plan local, satisfăcînd, In 
primul rînd, necesitățile jude
țelor respective.

Vrem să credem că opiniile 
găzduite și subliniate de ziarul 
nostru vor fi analizate cu a- 
tenție de factorii răspunzători.

rutinie- 
concor-

Loto — Pronosport
MARELE SUCCES AL TRAGERII SPECIALE LOTO 

DIN 7 AUGUST 1970

în urma omologării bilete
lor cîștigătoare de la tragerea 
specială Loto din 7 august 

au

8.

a.c., următorii cîștigătorii 
obținut autoturisme :

1. Iftimie P. Gheorghe 
Comănești, jud. Bacău; 
Ciovică Emil — Brașov ; 
Vartolomei Alexandru — Ga
lați ; 4. Stroie Dumitru — 
Ploiești ; 5. Umbră V. Stan 
— Frasin, jud. Ilfov (toți cu 
bilete seria M), cîte un auto
turism „Dacia 1300".

Cîte un autoturism la ale
gere (conform prospectului) 
sau diferența în numerar în 
valoare de 57.700 lei, au ob
ținut următorii cîștigători 3

2.
3.

București (două excursii) ; 
Grancea Ștefan — Augustin, 
jud. Brașov ; 9. Dogaru Ana
stasia — Reteag, jud. Bistri
ța ; 10. Vizoreanu Dumitru —

1. Mager Aurel — Arad ; 2. 
David Iștvan — Cluj ; 3. 
Lungu C. Vasile — Plopeni, 
jud. Prahova (toți cu bilete 
seria N).

Cîte o excunsie de 2 locuri 
cu petrecerea Revelionului la 
Belgrad (bilete seria H) au 
obținut următorii cîștigători:

1. Jude Traian — Cîmpenl, 
jud. Alba ; 2. Secula Ion — 
Oradea; 3. Salm Maria —

FESTIVITATEA PREMIERE A CAMPIONILORI

rrniNiN la bacAij

Moment festiv: Lereter primește distincția de maestru al 
sportului din partea tov. Ion Balaș, vicepreședinte al F.R.F. 

Foto: Nicolae TOKACEK
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meci

Peste 2 500 de spectatori au asis
tat sîmbătă dupA-amlazâ, pe sta
dionul din Bacău, la meciul de 
fotbal feminin dintre Selecționata 
orașului Iași și Gaz metan Me
diaș. Jocul oferit de cele două 
echipe a fost deosebit de specta
culos. leșencele au dominat, 
dar Înaintașele lor s-au În
trecut In ratări, iar portărița me- 
dleșeană Valda a apărat excelent, 
astfel că rezultatul final a rămas 
de 0—0.

Jucătoarea leșeanc» Hofman, în 
postul de fundaș central, a fost 
cea mal bună de pe teren, cule- 
gînd aplauze la scenă deschisă 
pentru intervențiile sale oportune.

S. NENIȚA — coresp.

pentru divizia C
PROGRESUL rm. sarat — 

VIITORUL VASLUI 2—1 (2—1)

în meciul retur al barajului 
pentru promovarea În divizia C, 
disputat duminică la Rm. Sărat, 
formația locală, Progresul, a în
trecut cu scorul de 2—1 echipa 
Viitorul Vaslui. Golurile au fost 
realizate de Demeter (min. 25), 
Jantea (min. 36), respectiv Obreja 
(min. 44).

Prima partidă dintre cele două 
echipe, care a avut loc la Vaslui, 
s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0. In acest fel, Pro
gresul a promovat in divizia C.

„Amicalele" divizionarelor A
PETROLUL PLOIEȘTI — 

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
î-1 (1-1)

Cele două formații, care se 
află pe Valea Prahovei pen
tru pregătiri în vederea înce
perii noului campionat, s-au 
întîlnit duminică la Bușteni 
într-un meci amical. Petrolul 
a jucat foarte bine în apăra
re. De la Universitatea Cra
iova a lipsit Oblemenco, care 
are o întindere musculară. 
Au marcat : Grozea (min. 3), 
Dincuță (min. 62) și Mocanu 
(din Hm — min. 89), respec
tiv N. Ionescu (autogol).

în deschidere: Caraimanul 
Bușteni — Petrolul Ploiești 
(tineret) 2—4 (2—3).

victoria dlnamovlștllor bucu- 
reșteni, cu scorul de 3—0. 
Scorul a fost deschis în min. 
7 de către Doru Popescu. In 
min. 32 Dinu marchează al 
doilea gol. După pauză, în 
min. 71, Doru Popescu înscrie 
din nou.

M. BALO I, coresp.

tide importante din 
au putut fi urmărite 
leviziune. N-a mai 
deci, să se facă apel 
siv la opiniile unui 
martor ocular (ca îp C.M. 
din Chile), sau la relatările 
(atît de controversate) a’e 
diverselor reviste si publi
cații.

Nu se poate contesta ci 
ediția a IX-a a campiona
tului mondial s-a ridicat la 
un summum calitativ ce 
nu-și poate găsi termen de 
comparație în toate celelal
te ediții anterioare. Dar. 
să nu ne oprim prea mult 
la comentarii, aricit ar fi 
ele de interesante, ci să 
trecem la fapte. Fotbalul 
nostru a suferit totdeauna 
de verbozitatea neurmată, 
din nefericire, tocmai de 
ceea ce ne trebuia mal 
mult: munca asiduă, perse
verentă, dar eficientă, a 
tuturor factorilor — fie de 
conducere, fie de
— care formează 
acestei discipline 
tn țara noastră.

MUNCA, ORGANIZARE 
ȘI SERIOZITATE IN TOA
TE, iată deviza care trebuie 
si ne călăuzească de aci 
înainte.

Talente fotbalistice avem 
har domnului, cu carul. Am 
spus-o și o repetăm pini 
la sațietate: tineretul nos
tru, ca exponent al unui 
popor cu inteligență vie — 
posedă toate însușirile ce
rute de o perfectă interpre
tare a fotbalului modern. 
Este nevoie să le canalizăm 
numai pe făgașul cel mai 
bun, cel mai propice unei 
afirmări de prestigiu, al 
cărui start rămine tot Gua
dalajara,

Or, ca o asemenea acțiune 
să ne ducă la țelurile do
rite, ea are nevoie de o 
primă jalonare a direcției 
ce urmează s-o adoptăm.

Și aceste jaloane consi
derăm că trebuie să fie:
— ridicarea bazei materiale 
a întregului eșalon fotbalis
tic ; consolidarea cluburilor 
de fotbal; stabilirea drep
turilor și îndatoririlor an
trenorilor și jucătorilor;

amenajarea de noi terenuri 
și instalații, impuse de o 
perfectă pregătire științifi
că ; asigurarea noilor ca
dre., care să constituie 
„schimbul de mîine" atît 
la antrenori, cît și la ju
cători.

Trebuie să subliniam că 
se impune, cu toată strin
gența, să pregătim antre
nori nu numai cu un larg 
orizont teoretic, dar, In a 
celași timp, și buni DE
MONSTRANȚI, spre a con 
stitui exemple demne de 
urmat pentru jucătorii pe 
care i-au luai In griji. Iar 
aceștia din urmi si încea
pă ANTRENAMENTE OR
GANIZATE de la o vîrstă 
cit mai fragedă, pentru ca 
la seniorat să nu aibă ne
voie decît de cizelarea 
execuțiilor tehnice și mai 
ales de clarviziunea tac
tică atit de mult prețuită 
in fotbalul modern.

în acest sens, aplau
dăm tendința afirmată . de 
C.N.E.F.S. ca, in 2—3 ani, 
să fie înglobați într-o vas
tă acțiune un număr de 
200 000 de tineri fotbaliști. 
Pentru aceasta, să creăm, 
treptat, și cadrul necesar l 
terenuri, antrenori, instruc
tori, aparate ajutătoare, 
medici sportivi, laboratoa
re etc.

O dată cu înaintarea tn 
vîrstă, va trebui să dez
voltăm la tinerii fotbaliști 
și un înalt simț de respon
sabilitate, care să-i ghide
ze nu numai în activita
tea fotbalistică, ci și 
viața de toate zilele.

Pentru a ajunge 
noile cluburi să devină
devărate entități ale pro
gresului, ele să fie in mă
sură a pregăti 7—8 echipe 
în campionatul diferitele- 
categorii: A, B, C, tine- 
ret-rezerve, juniori și co
pii. Acestea din urmi si 
fie încadrate in CENTRE 
PUTERNICE DE INIȚIE
RE, dotate cu tot ceea ce 
este necesar spre a de
veni nu numai prin număr, 
CI MAI MULT PRIN CA
LITATE, adevărate rezer
voare de permanentă îm
prospătare a echipelor din 
eșalonul superior.

Trebuie studiată posibi
litatea înființării pe lingă 
cele mai importante centre- 
a unor școli cu internate 
pentru elementele cele mai 
promițătoare ca viitori fot
baliști de performanță.

Noile cadre de antrenori 
să fie — la rlndul lor — 
produsul unor școli specia
le, cu durată de studii și 
practică a terenului de doi 
ani, organizate și conduse 
de F.R.F. Cei mai buni 
dintre ei să fie trimiși la 
un stagiu de un an la cen
trele respective de peste 
hotare.

tn

ca 
a-

V. ZBARCEA, coresp.

C.I.L. TG. JIU — DINAMO 
BUCUREȘTI 0-3 (0-2)

La Tg. Jiu, duminică, 
avut loc întîlnirea amicală 
fotbal dintre echipele Dinamo 
București și formația locală 
C.I.L. Meciul s-a terminat cu

a 
de

| Duminică—start în divizia C
După divizia B, care a înce

put duminică, iată că urmea
ză să se alinieze la startul 
campionatului ediția 1970—71 

Iși formațiile din cea de a tre
ia categorie a campionatului 
republican de fotbal. „C“-ul 
cuprinde și de data aceasta 
un număr impresionant de 
echipe, 128, împărțite, după 
criterii geografice, în opt serii. 
Pentru prima etapă, care se 
va disputa luni 24 august, e- 
chipele s-au pregătit intens, 
completîndu-și efectivele de 
jucători, inventarul de mate
riale și echipament sportiv, 
reamenajîndu-și terenurile de 
joc, susținînd meciuri de ve
rificare etc. Dar iată citeva 
aspecte ale pregătirilor :

I
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BAIA SPRIE. După o șb- ,, 
șență de un an, echipa mine- 
rilor din localitate a revenit 
în divizia C. Deși a avut e- 
moții în campionatul județu
lui Maramureș, Minerul speță 
că va face față cerințelor 
competiției. După cum ne 
spunea inginerul O. Tebulac, 
președintele secției de fotbal, 
se pune bază pe tinerețea e- 
chipei (la ora actuală cel mai

Constanța ; 4. Szilveszter Ar
pad — Petrila, jud. Hune
doara ; 5. Șerbănoiu Constan
tin — Ploieștiori, jud. Pra
hova ; 6—7. Neacșu Mirica — 
Constanța (continuare în nu
mărul de mîine).

PRONOEXPRES 
PREMIILE CONCURSULUI 

NR. 33 DIN 12 AUGUST 197»

Extragerea I : Categ. a in-a7 
4 variante a 9 744 lei; a I V-a : 
17,05 a 2 286 lei; a V-a: 80,85 a 
482 lei; a Vl-a : 2 844,60 a 50 lei.

Extragerea a H-® 7 Categ. A 7 
2 variante (25%) a 34 069 lei șl 1 
(10%) a 13 627 lei; B : 2 (50%) a 
14S29 lei șl 2 (25%) a 7164 lei 7 
C: 8,05 a 5 340 Iei; D: 33,30 a 
500 lei; E ; 407,80 a 100 lei; F : 
5 611,55 a 20 lei.

Se reportează sumele t 78 983 
categ. I șl 38 978 la categ. a n-a.

execuție 
piramida 
sportive

Virgil ECONOMU
consilier F.R.F.

Rapidului îi este, oare, indiferent
titlul de campion?

(Urmare din pag. I)

„bătrîn" jucător are 25 de 
ani). Antrenorul A. Balogh 
are la dispoziție un lot de 
18 jucători, care de aproape 
o lună de zile se antrenează 
în mod sistematizat. O altă 
noutate din orășelul miner ; 
s-a reamenajat stadionul, s-a 
regazonat terenul de joc.

PAȘCANI. Formația I.T.A., 
noua promovată în C, se pre
gătește cu intensitate de cî- 
teva săptămîni pentru între
cerile noului sezon. Antreno
rul P. Bogdan are în pregă
tire un lot destul de numeros. 
Jucătorilor care au activat în 
„județ" li s-au mai alăturat 
fotbaliștii Ionescu, Damian și 
Frija, foști component! ai 
formației C.F.R., promovată 
în „B“. (C. ENEA — coresp.).

CARACAL. Echipa Fabricii 
de conserve din localitate, ca
re va evolua pentru prima 
oară în divizia C, a început 
sub auspicii promițătoare, 
?regătirile pentru campionat, 

n cele două meciuri de veri
ficare a obținut tot atîtea vic
torii : 2—1 cu „U“ Craiova
(tineret-rezerve) și 3—1 cu 
Unirea Drăgășani. F. C. Ca
racal, antrenat de prof. I. Pîr- 
vu, va începe campionatul 
cu un lot de 18 jucători. 
(G. DONCIU — coresp.).

neu am sosit de-abia< luni 
seara (10 august n.a.) nu mai 
avea rost să plecăm la Pre
deal doar pentru o săptă- 
mînă, așa incit ne-am văzut 
nevoiți să răminem acasă".

Pentru a suplini însă — fie 
și parțial — lipsa reconfor
tantei atmosfere de la munte, 
rapidiștii caută zilnic refugiu 
în răcoarea și liniștea pădurii 
Băneasa, unde j-am întîlnit și 
noi deunăzi, prilej pentru o 
discuție mai amplă cu antre
norul M. Bărbulescu.

Să vedem, mai întîl, după 
părerea antrenorului rapidist, 
care este cîștigul recentului 
turneu de peste hotare :

— Acest turneu ne-a arătat 
o îmbunătățire a nivelului de 
joc al echipei (față de tiltima 
parte a campionatului trecut), 
a făcut remarcată o deosebită 
coeziune a echipei și a con
firmat realele posibilități ale 
tinerilor jucători. Formația 
de bază folosită în acest tur
neu a fost următoarea : Ră- 
mureanu — Pop, Lupescu, 
Dan, Greavu, Dinu, Dumitru, 
Năsturescu, Neagu, Angeles- 
cu, Ștraț. Răducanu a apărat 
numai intr-un singur meci, 
cel de la Bielenfeld, compor- 
tîndu-se foarte bine. Au mal 
fost utilizați parțial Codrea- 
nu, Petreanu, Niță și Ștefan. 
Cel mai bun om al echipei 
în acest turneu s-a dovedit 
a fi Dinu. Bine au mai evo
luat Ștraț, Dumitru și Dan 
(a cărui reintrare s-a vădit 
promițătoare), iar acceptabil 
Năsturescu, Petreanu și Co- 
dreanu.

Trecînd la alte aspecte le
gate de pregătirea și evoluția 
echipei în noul sezon antre-

norul IM. Bărbulescu ne-a re
latat, în rezumat:

© Pentru noul campionat, 
lotul Rapidului nu cuprinde 
nici un nume nou, cu excep
ția — poate — a lui Costea, 
care a revenit la echipa sa 
după' o perioadă de împrumut 
la C.F.R. Cluj. Rapid continuă 
astfel cu succes promovarea 
tinerelor talente din propria 
pepinieră sau din formațiile 
de categorii inferioare (un 
ultim exemplu: jucătorul 
Meiroșu, fost la Chimia Tr. 
Măgurele, din divizia C, care 
la cei 19 ani ai săi demon
strează frumoase calități și 
perspective pentru postul de 
extremă stingă). Mai mult, 
însă, decît atît, ca și în anul 
trecut, Rapidul cedează, cu 
împrumut, și altor echipe ti
neri jucători, cum este, de 
pildă, cazul lui Ștraț II, Măr- 
culescu și Andrei, incluși re
cent în lotul proaspetei divi
zionare B, C.F.R. Pașcani.

© Trei jucători și-au mani
festat, totuși, dorința ca înce- 
pînd din anul viitor să se 
transfere la echipe din străi
nătate. Este vorba de Lu
pescu, Dan șl Greavu, trei 
dintre jucătorii care au slujit 
mulți ani cu credință Rapidul 
și care au contribuit substan
țial la succesele sale. Pentru 
a nu lăsa — totuși — un 
mare gol în urma lor (în ca
zul cînd cererile de plecare 
le vor fi satisfăcute), cei trei 
„veterani* al echipei colabo
rează strîns cu antrenorii în 
vederea unei cît mai atente 
și complete pregătiri a celor 
ce le vor lua locul în for
mație. Astfel, LUPESCU se 
ocupă special de Costea și 
Cojocaru, DAN de Niță, iar 
GREAVU de Ștefan și Mușat.

devenind indisponibili pentru 
o perioadă nedefinită), Rapi
dul abordează campionatul cu 
încredere. Sezonul de toamnă, 
ca și cel de primăvară, vor 
trebui să confirme plenar as
cendența calitativă a „noului 
val“ (Ștraț, Petreanu, Niță, 
M. Stelian. Mușat, Cojocaru). 
în care încep a se pune toate 
speranțele clubului giuleș- 
tean.

• Opinia jucătorilor a fost 
exprimată de către căpitanul 
echipei, llie Greavu. de citeva 
zile tată al unei fetițe, Mă- 
dălina, care a echilibrat ra
portul copiilor (5 fete — 5 
băieți) în familia fotbaliștilor 
rapidiști. „Pauza a fost pen
tru noi mai scurtă decît ari
cind — ne-a spus fundașul 
giuleștean —, dar sperăm ca 
această situație să rămînă fără 
urmări în noul campionat. 
Depunem eforturi susținute . 
pentru a prinde din nou o 
formă bună și a fi capabili 
să dăm un randament maxim 
încă din primele etape".

Ceea ce ne-a surprins, oare
cum, a fost că nimeni de la 
Rapid — conducători, antre
nori, jucători — nu s-a încu
metat să mai aducă vorba 
despre titlul național ca o 
performanță posibilă. Deși lo
cul secund obținut tn campio
natul trecut, în condiții des
tul de vitrege (jucători incluși 
în loturile naționale, acciden
tări repetate, teren suspen
dat), nț se pare mai mult de- 
cit meritoriu și — tn orice 
caz — stimulatoriu pentru 
noua ediție. Să însemne, a- 
tunci, această rezervă o insu
ficientă încredere în poten
țialul echipei sau o simplă 
dovadă de modestie ?

în meci vedetă: revanșa

Steagul roșu— Olympiakos Pireu
Sibiul găzduiește mîine 

după-amiază un atractiv cu
plaj fotbalistic. De la ora 15, 
formația locală C.S.M. întîl- 
nește, într-un meci amical, 
echipa Industria sîrmei Cîm- 
pia Turzii. Apoi, cu începere 
de la ora 17, spectatorii si- 
bieni vor putea urmări re
vanșa partidei STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV — OLYM

PIAKOS PIREU (în primul 
joc, brașovenii au cîștigat, 
după cum se știe, cu scorul 
de 2—1).

Iubitorii fotbalului din Sibiu 
nu vor pierde, sperăm, pri
lejul de a urmări acest pro
gram ce se anunță deosebit 
de interesant.

• Zvonurile care au circu
lat despre pretinse disensiuni 
între antrenori și unii jucă
tori ai Rapidului (răbufnite, 
cum s-a spus, după meciul 
de la Constanța), ca și între 
„veteranii" echipei, pe de o 
parte, și companenții ei mai 
tineri, pe de alta, sînt pure 
speculații. Atmosfera este 
foarte bună. Chiar și Rădu- 
canu, pînă de curînd cam re
calcitrant la disciplină, și-a 
exprimat în ultima vreme 
prin fapte voința sa de a de
veni cît mal util echipei, de 
a avea o comportare sobră 
atît la antrenamente, cît și în 
jocuri.

Mircea
pleacă

Sasu
azi
doi

și llie Datcu
la Istanbul

jucători românt 
calea aerului, 
unde urmează

• Deși pornește la drum 
cu unele dificultăți (Angeles- 
cu și Ștraț s-au accidentat,

Astăzi, 
vor pleca, pe 
spre Istanbul, 
să rămînă timp de un an, ju-
ctnd la cunoscuta, echipă Fe
nerbahce. Este vorba de Mir- 
oea Sasu șl de llie Datcu. A- 
eesta din urmă, după cum se 
știe, a apărat și 
trecut poarta lui 
înapoiat în țară, 
cuvenita aprobare
activa încă un an tn Turcia.

în sezonul 
Fenerbahce, 

el a primit 
de a mal



Toate federațiile de fotbal ale lumii discută

Care va fi soluția unanim aleasă?
Așadar. în problema viitoarei formule de organizare a 

de două săptămîni, mai precis pînă la 1 septembrie, printr-un 
trebui să-și trimită propunerile-proiect după ce vor fi studiat, 
președintelui ei, sir Stanley Rous.

Să vorbim, cîte ceva, în rîndurile următoare — cu 
publicate săptămîna trecută și în coloanele ziarului nostru :

IIii privința sistemului actual, lucrurile sînt cunoscute, 
în faza finală a C.M. se califică 16, echipe naționale, 
întrecerea cuprinde două părți distincte : în prima, op

timile, cele 16 formații reprezentative își dispută întâietatea 
în patru grupe, alcătuite din patru echipe, după sistemul cam
pionat, adică fiecare cu fiecare. Echipele clasate pe primele 
două locuri în grupe se califică pentru sferturi, fază din care 
— pînă la finală — se joacă după sistemul eliminatoriu. 
Avem, astfel, la totalul meciurilor numărul 32, iar la perioada 
de timp necesară : 15—20 de zile.

turneului final C.M. lucrurile încep să se precipite. In mai puțin 
fel de referendum, federațiile naționale din lumea întreagă vor 
în prealabil, memorandumul elaborat de F.I.F.A. la sugestiile

memorandumul în față — de fiecare d'intre cele patru propuneri

tori și echipele 
ciurilor : 62.

LA EUROPENELE DE TIR ALE JUNIORILOR

ROMÂNIA-MEDALIE DE BRONZ 
LA PISTOL CU AER COMPRIMAT

clasate pe locul 2:7;3 numărul total al me-

ANIȘOARA MATEI GHEORGHE NEACȘUSTAN MARIN

2 CEA DE A DOUA PROPUNERE-PROIECT URMEA
ZĂ SISTEMUL ADOPTAT PENTRU TURNEUL OLIM-

• PIC DE FOTBAL — EDIȚIA 1972. în ce constă el ? La 
prima parte a competiției, cele 16 echipe participante se întrec 
după sistemul actual, adică fiecare cu fiecare în patru grupe 
a cîte patru echipe. Schimbarea intervine în momentul în 
care sînt cunoscute cele opt formații rămase in competiție, 
ele fiind reunite in două grupe a patru echipe pentru a-și 
disputa — după . sistemul campionat — o nouă întrecere. 
Rezultă de aici încă 12 meciuri, după care învingătorii celor 
două serii își dispută finala pentru a obține titlul de cam
pioană a lumii, în timp ce echipele clasate pe locurile 2 se 
întrec, într-o așa-zisă partidă de clasament, pentru locurile 
3—4. După acest sistem vom avea un total de 38 de meciuri, 
ceea cc, față de sistemul actual, înseamnă un plus dc 6 jocuri. 
Perioada de timp necesară : 16—20 de zile.

Potrivit variantei a treia, turneul final al C.M. ar 
urma să se desfășoare cu 24 sau 32 de echipe. In for- 

• mula cu 24 de echipe, împărțirea în grupe ar fi urmă
toarea : 4 serii a 6 echipe sau 8 serii a cîte 3 echipe fiecare, 
în formula cu 32 ’ de formații, acestea ar urma să se întreacă 
îrt 8 grupe a 4 echipe. La acest al treilea punct, F.I.F.A. a 
alcătuit un tabel-exemplu — pentru ambele variante — în 
care indică locurile care vor fi atribuite diferitelor continente 
la turneul final — ediția 1974.

Formula cu 24 echipe

3

cu 32 echipe

Europa (gazdă) I I 
Africa . . ! ! «
Asia + Australia :

N

___  t ___  . _ •
America de Nord și Centrală :
America de Sud . 1 ; . 5

al

10+1
2
3
3
4+1;

J

>

i

13+1;
4
4
4
5+1 ;

9
»
*

22+2 30+2

preferată celei 
___  __ _ fi grupate cîte 

4 în 8 serii. In acest caz, în fiecare serie s-ar disputa cîte 6 
meciuri în aceeași zi, dîndu-ne la total 48 de partide.

A doua parte a competiției ar urma Să se desfășoare sub 
forma meciurilor eliminatorii și ar putea avea, ca variantă, o 
a doua competiție disputată după sistemul campionat. Cînd 
cei 8 capi de grupă vor fi cunoscuți, ei vor fi din nou reu
niți în două grupe de 4 pentru o competiție ulterioară, ceea 
ce ne va da alte 12 meciuri. învingătorul în fiecare grupă își 
va disputa finala pentru primele două locuri, iar echipele cla
sate pe locurile 2 se vor întrece pentru locurile 3 și 4. Dacă 
a doua parte a competiției s-ar juca sub forma eliminatorie, 
numărul total al meciurilor pentru învingători și echipele cla
sate pe locurile 2 ar fi aceleași ca în prezent (6), iar numărul 
total al partidelor ar fi 56.

Dacă competiția s-ar disputa după sistemul campionat s-ar 
obține cifrele următoare: numărul meciurilor pentru învingă-

Se pare că formula cu 32 de finaliste va fi 
cu 24 datorită faptului că echipele ar putea

Astăzi, la Brașov

Start în cea de a XV a ediție

>>Cupa VoințaH

Cicliști din 6 țări se pre
zintă astăzi la startul celei de 
a XV-a ediții a „Gupei Voin
ța". cea mai importantă în
trecere rutieră a sezonului 
găzduită de țara noastră. Pe 
traseele montane din împre
jurimile Brașovului, de astăzi 
pînă vineri la amiază, se vor 
confrunta veritabile forțe ale 
sportului cu pedale. Consa- 
crați și tineri ce luptă pentru 
afirmare, rutieri din Bulgaria, 
Italia, R. F. a Germaniei, Po
lonia și Ungaria, numerosul 
pluton al cicliștilor români 
își vor disputa cu ardoare în
tâietatea în cadrul acestei tra
diționale competiții interna
ționale.

• Programul întrecerii este

Telex

următorul: marți, etapa I, 
Brașov — Făgăraș — Brașov, 
124,8 km ; miercuri, etapa a
II- a, Brașov — Rupea — Bra
șov, 122 km; joi, etapa a
III- a, Brașov — Poiana Bra
șov, 13 km contra-timp indi
vidual și etapa a IV-a, Bra
șov — Tg. Secuiesc — Brașov, 
112,4 km; vineri, etapa a 
V-a, Brașov — Rucăr — Bra
șov, 117,2 km.

• Arbitrul principal al 
competiției este „internațio
nalul" Octavian Amza.

• In această întrecere se 
alcătuiesc clasamente indivi
duale (pe etape și general) și 
clasamentul cățărătorilor. Ce
lor mai 
rilor, le 
premii de către UCECOM, 
Loto-Pronosport, ADAS, Mi
nisterul Comerțului Interior, 
Ministerul Industriei Alimen
tare etc.

buni, 
vor

performe- 
fi oferite

A început turneul interna
țional masculin de baschet 
de la Moscova- în prima zi, 
echipa olimpică a ( 
învins cu scorul de 
(36—37) echipa 
ciei. Prima
U.R.S.S. a întrecut 
de „rezerve* cu 
(49—42).

S.U.A. a 
s 80—55 

Cehoslova- 
selecționată a 

echipa 
104—83

de box 
mexica- 
acceptat

Campionul mondial 
Ia cat. semimijlocie, 
nul Jose Napoles. a 
șă-și pună în joc centura în 
fața austriacului Johann Or- 
solics. Meciul va avea loo la 
20 noiembrie la Viena. Or- 
solics deține titlul de cam
pion al Europei, și este mal 
tânăr cu 7 ani decît Napoles 
(30 de ani).

Camplonatul de golf al *»°- 
ciațlet Jucătorilor profesio
niști, desfășurat la Tulsa 
(Oklahoma)) a «ort ctștigrt 
de oallfomlanul Dave Stock- 
ton, în vîrstă de 28 de ani. 
Pe locurile următoare e-au 
clasat cunoscnțil Jucători Ar
nold Palmer șl Bob Murphy. 
Gary Player (R.S.A.), unul 
din marii favoriți, a ocupat 
locul 12.
Tenismanul american Bob 
E<utz a repurtat victoria fi
nală în cadrul turneului in
ternațional de 5a Columbus 
(Ohio)- în ultimul meci, el 
l-a învins cu 7—5, 1—0, 6—4, 
6—2 pe compatriotul său 
Tom Gorman. In semifinale, 
Lutz îl eliminase pe Ashe 
(S.U.A.).

propunere prevede pentru turneul final un
20. de echipe împărțite astfel: 10 echipe s-ar

A patra 
număr de

• califica direct : una din Africa, una din Asia, una din 
„CONCAF", două din America de Sud, 5 din Europa. Cam
pioana ar veni din America de Sud, țara organizatoare din 
Europa. Aceasta înseamnă că 12 locuri de finaliste sînt deja 
ocupate, rămînînd ca celelalte 4 să fie disputate. Acest plan 
prevede ca cele 4 locuri restanță . să fie disputate de 
către 8 echipe repartizate în două grupe de patru care să 
joace după sistemul campionat. Este vorba de echipele pro
venind din Africa (1), Asia (1), CONCAF (1), America de Sud 
(1), Europa (4). în competiția preliminară europeană. 5 echipe 
trebuie să se claseze pe iocul 2. Eliminarea unei echipe im
plică încă un joc în turul următor al competiției înainte de 
a decide care echipe, în număr de 4, vor lua parte la com
petiția preliminară precedînd campionatul mondial. Competi
ția preliminară ar fi decisă de 6 meciuri disputate la trei 
date diferite, astfel ca această întrecere să dureze o săptă- 
mînă. Chiar echipele eliminate în cursul acestei competiții 
preliminare vor cîștiga experiența de a juca în țara organi
zatoare a campionatului mondial, prin disputarea a trei jocuri. 
Echipele calificate ar putea să-și dispute partidele chiar în 
competiția campionatului mondial.

Numărul total al meciurilor: a) meciuri preliminare în 
R. F. a Germaniei : 12 ; b) competiția propriu-zisă — va
rianta I: 32 = 44 ; varianta a II-a : 38 = 50.

Perioada de timp : meciuri preliminare în R. F. a Germa
niei : 22—27 de zile; meciurile competiției propriu-zise :. 
16—20 de zile.

4

★
Președintele F.I.F.A., sir Stanley Rous, s-a declarat parti

zanul formulei cu 24 și chiar cu 32 de echipe, gîndindu-se, 
desigur, că recentul turneu final a fost, de pildă, lipsit de 
prezența unor reprezentativă puternice ca Iugoslavia, Scoția, 
Ungaria. Spania, Argentina.

Este un punct de vedere care s-ar putea să întrunească pă
rerea unanimă, inclusiv a Federației române de fotbal.

WIESBADEN, 17 (prin te
lefon). Luni s-au încheiat, aici, 
întrecerile contînd pentru 
campionatele europene de tir 
(probele cu glonț) ale juniori
lor. Dintre sportivii români, 
cea mai frumoasă comportare 
au avut-o Anișoara Matei, 
Stan Marin și Gheorghe 
Neacșu care au alcătuit repre
zentativa României la proba 
de pistol cu aer comprimat 
60 f. Echipa țării noastre a 
ocupat locul al treilea, cuce
rind medalia de bronz.

Rezultate, armă cu aer com-

Echipele de popice Petrolul 
Ploiești in R. D. Germană 
între 19 și 26 august forma

țiile de popice, masculine și 
feminine, ale clubului Petro
lul Ploiești vor întreprinde un 
turneu în R. D, Germană. 
Popicarii ploieșteni sînt invi
tații clubului Chemie Halle. 
Din formațiile Petrolului fac 
parte, printre alții, C. Vînă- 
toru, D. Dumitru, V. Ivan, 
Valeria Popescu, Maria Du
mitru și Eleonora Nicolescu.

primat 60 f picioare: 1. Ve- 
likovici (Iugoslavia) 562 p, 2. 
Mitrofanov (U.R.S.S.) 561 p, 
3. Hortlackner (Austria) 559 
p, 4. Zarin (U.R.S-S.) 559 p, 
5. Kaschel (R. D. Germană) 
557 p, 6. Miliutinovici (Iugo
slavia) 557 p... 9. Codreanu 
553 p. Ceilalți concurenți ro
mâni au înscris următoarele 
cifre : 533 p (Mariana Vasiliu), 
528 p (Safta), 490 p (Coliban). 
Echipe (16): 1. Iugoslavia 1671 
p, 2. U.R.S.S. 1664 p, 3- R.F. 
a Germaniei 1640 p, 4. R. D. 
Germană 1636 p, 5. Austria 
1631 p, 6. Norvegia 1630 p, 
...13. ROMÂNIA 1576 p. Pis
tol cu aer comprimat 60 f:
1. Denisiuk (U.R.S.S-) 568 p,
2. Barta (Cehoslovacia) 566 p,
3. Asryan (U.R.S.S.) 565 p, 4. 
Kajhora (Finlanda) 565 p, 5. 
Zieggler (R. F. a Germaniei) 
562 p, ultima decadă : 98 p,

6. ANIȘOARA MATEI (RO
MÂNIA) 562 p. u.d. : 92 p. 
Stan Marin a obținut 548 p, 
Gheorghe Neacșu 547 p, iar 
Ion Corneliu 551 p. Echipe (9):
1. U.R.S.S. 1689 p, 2. Ceho
slovacia 1685 p. 3. ROMÂNIA 
1657 p, 4. R.F. a Germaniei 
1656 p, 5. R. D. Germană 1639 
p, 6. Suedia 1631 p-

Armă standard 3x20 f : 1.
Zarip (U.R.S-S.) 575 P, 2.
Rajnikov (U.R.S.S.) 571 P. 3.
Lazici (Iugoslavia) 566 P, 4.
Espedal (Norvegia) 565 P, 5.
Hinz (R. D. Germană) 563 P*
6. Backo (Polonia) 562 p... 8. ' 
Safta 559 p, iar Coliban 554 
p. Codreanu 553 p, Marina 
Vasiliu 538 p. Echipe (16) :
1. U-R.S.S. 1705 p. 2. Iugosla
via 1684 p, 3. Polonia 1677 p,
4. Norvegia 1671' p, 5. R. D. 
Germană 1667 p, 6. Suedia 
1657 p, .. .8. ROMÂNIA 1645 p.

Voleibaliștii români culeg victorii 
in „Cupa Prietenia"

M. BEDROSIAN — coresp.

Corespondență specială pentru SPORTUL

A fost alcătuită echipa Ungariei
pentru meciul cu

.• Din naționala maghiară lipsesc jucătorii de la 
Ujpesti Dozsa (Bene, Dunai II, Fazekas, Gorocs) • 
Numeroși tineri în lot • Meciul se dispută în noctur
nă, de la ora 20 (ora Românei).

BUDAPESTA, 17 (prin te
lex, de Ia corespondentul 
nostru). — Echipa națională 
a Ungariei se pregătește in
tens în vederea meciurilor a- 
micale și oficiale pe care le 
va susține în toamna acestui 
an. în cadrul programului de 
pregătire face parte și întîl- 
nirea de miercuri seara, de 
pe „Nepstadion", pe care e- 
chipa reprezentativă o sus
ține cu campioana României, 
U.T.A.

PANCSICS, „veteranul" echipei 
maghiare

Echipa Ungaiiei este alcă
tuită din jucători tineri, pe 
care selecționerul Hoffer și 
antrenorul principal Sandor 
Kapocsi intenționează să-i ro
deze în vederea noului sezon. 
In schimb, din lotul pentru 
miercuri lipsesc unii jucători 
de la Ferencvaros (Albert, 
Branikovics), cît și cei de la 
Ujpesti Dozsa (Fazekas, 
Gordcs, Dunai II, Bene). Al
bert este încă accidentat, iar 
jucătorii de Ia Ujpesti Dozsa 
nu figurează în echipă deoa
rece joi formația antrenată 
de Lajos Baroti susține fina
la „Cupei Ungariei" în com
pania echipei Komlo (de alt
fel, duminică, în campionat, 
Ujpesti Dozsa a dispus de 
Komlo, în deplasare, cu 6—01).

Iată 
care va

formația probabilă 
fi aliniată miercuri,

. T.
precum și cluburile din care 
fac parte jucătorii: BICSKEI 
(Honved) — FABIAN (Va- 
sas), PANCSICS (Ferencva
ros), KONRAD (Pecsi Dozsa), 
MEGYESI (Ferencvaros),
HALMOSI (Szombathely),
MULLER (Vasas), SARKOZI 

(Hon- 
T.

(M. T. K.), KOCSIS 
ved), SZUROMI (M. 
KOZMA (Honved).

Meciul va începe 
19 (ora locală).

Antrenorul Sandor 
ne-a făcut următoarea decla
rație : „Ne pregătim pentru 
meciul amical cu R.F. a Ger
maniei, programat ia 9 sep
tembrie. Săptămîna trecută 
am jucat cu F.C. Carl Zeiss 
Jena pe care am învins-o cu 
1—0, iar acum vom întilni 
pe U.T.A. Campioana Româ
niei este o echipă omogenă 
și sper să fie un util parte
ner de joc".

Katalin RUSZKAI 
redactor la „Nepsport"- 

Budapesta

MÎINE START TN C. C. E
ediție a C.C.E. se inau-Actuala__  - .

gurează mîine, la Sofia, prin jo
cul preliminar dintre Levski So
fia și Austria Viena. Invingătoa- 
rea acestei partide (după două

Independiente învinsă la 
Belgrad

La Belgrad, echipa campioană 
a Iugoslaviei Steaua roșie a in- 
ttlnlt intr-un med amical pe cam
pioana Argentinei, Ir.dependlente 
Buenos Aires. La capătul unui 
meci spectaculos, gazdele au în
vins cu 3—0 (1—0) prin punctele 
marcate de lancovicl (min. 39), 
Ostolci (min. 58) și Gealei (min. 
«7). I

Turneul de volei de la Timișoara
și-au dominat în setul do-i 
și în finalul celui de al trei
lea partenerii de întrecere, 
împăcați cu gândul înfrînge- 
■rii. Motivul pentru care cei 
doi antrenori au hotărât 
să-și odihnească titularii a 
fost, fără îndoială, acela de 
a-i avea proaspeți în meciu
rile de marți, hotărîtoare 
pentru poziția în clasament 
(R.D.G. Întâlnește România, 
iar Italia primește replica 
Poloniei). Așadar, scor final 
3—0 (13, 4, 9) pentru echipa 
R. D . Germane. Arbitri i V. 
Moraru și M. Albuț (ambii 
din România). Ultimul Joc al 
Berii a adu» în fața fileului 
formațiil* României 
niei.

Polonezii, într-o 
mai omogenă, au 
categoric începutul 
Echipa română a 
ansamblu, un joc 
cîștigînd, totuși, după ce a 
dat mari emoții specta
torilor: 3—2 (—7, 10, 9, —5, 
8).

(Urmare din vag. I)

verși tară a fost introdus Pa
duraru care a acționat cu 
mult succes la blocaj. Rutina 
oaspeților și două greșeli con
secutive ale studenților au 
fost determinante pentru 
soarta meciului. Scor final { 
3—1 (—13, 12, 7, 13) pentru 
formația maghiară. în selec
ționata noastră studențească 
au fost utilizați: Vraniță. 
Rouă, Păduraru, Armion, Po
pa, Tănăsescu, Dumitrescu, 
Burciu, Chițâgoi, Porojntou, 
Rotaru șl Bonțindean. Au ar
bitrat M. Skheinder (R.D.G.) 
șl J. Goddardt (Belgia).

Deși învingători cu S—0 
<ie, 12, 13), voleibaliștii bel
gieni au întâmpinat o dîrză 
rezistență din partea Jucăto
rilor echipei R. F. a Germa
niei, în partida cu care s-a 
deschis programul după-amie- 
zil. Disputa a fost echilibrată 
pe parcursul tuturor seturi
lor, învingătorii lmpunîn- 
du-sa în finaluri, datorită 
îndeosebi unui blocaj mai 
ferm, superiorității tactice și 
varietății mijloacelor de „ex
primare" în Joc. S-au remar
cat Maes, Huybrechts (Bel
gia) și Herzog, Grasshoff

(R.F-G.). Au condus : 
sitski (Polonia) și G. 
(Italia).

Clasament,

5. Belgia
6. Ungaria
7. R. F. a

la

K.),

ora

Kapocsi

jocuri) se va califica în primul 
tur al C.C.E. și va întîlni pe 
Atletico Madrid. Antrenorul echi
pei sofiote, Rudolf Vytlacil, care 
a urmărit duminică jocul echipei 
F.C. Austria, nu a rămas prea 
impresionat de valoarea viitorilor 
lor adversari, care au pierdut în- 
tîlnirea cu Admira (1—0).

locurile

8. Sei. stud.

I. Ko- 
Borghi

5—8 :

0 0:0 42'2
2 2 » 6:2 4

Germaniei
2 0 2 1:0 2 

a României
2 0 2 1:6 2

dintre reprezen- 
D. Germane și 
cadrul turneului

VOROȘILOVGRAD, 17. — 
Tinerii voleibaliști români 
continuă să se comporte re
marcabil în turneul interna
țional de la Voroșilovgrad 
(U.R.S.S.), competiție rezer
vată echipelor de tineret și 
dotată cu „Cupa prieteniei". 
Echipa României a dispus cil 
categoricul scor de 3—0 de 
selecționata Ungariei. în me
ciul precedent românii în
vinseseră, după un meci 
spectaculos, formația Bulga
riei cu scorul de 3—2. Astfel, 
voleibaliștii români au acum

la activ trei victorii consecu
tive.

Iată alte rezultate înregis
trate în cadrul întrecerilor 
de la Voroșilovgrad: 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—1 : 
Polonia — Ungaria 3—0 ; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 
3—0.

Laver primul

la Toronto

FRUNTAȘII ÎȘI MENȚIN 

POZIȚIILE ÎN C. M.
DE AUTOMOBILISM

în urma disputării „Mare
lui Premiu automobilistic al 
Austriei", încheiat cu surprin
zătoarea 
belgian 
mental 
dial nu 
pe primele locuri. Continuă 
să conducă Jochen Rindt 
(Austria) cu 45 p, urmat de 
Jack Brabham (Australia) 
25 p și Denis Hulme (Noua 
Zeelandă) 20 p.

victorie a pilotului 
Jackie Icks, clasa- 
campionatului nwi- 
a suferit modificări

Campionatul mondial

studențesc de șah
TEL AVIV. 17. — După 
runde, în campionatul7

mondial studențesc de șah, 
care are loc la Haiffa. în 
clasament conduce echipa 
Angliei cu 22 p. urmată de 
S.U.A. — 191/2, R. F. a Ger
maniei 15 p, Islanda — 13’/2, 
p etc. Competiția se încheie 
la 21 august

LAVER a 
de tenis

cîștigat 
„open", 

cana-

ROD 
turneul 
desfășurat în orașul 
dian Toronto. In finală. La
ver l-a învins cu 6—0, 4—6, 
6—3 pe englezul Roger Tay
lor. La dublu masculin, pe
rechea Bowrey (Australia) — 
Riessen (S.U.A.) a întrecut 
cu 6—3, 5—7, 8—6 pe aus
tralienii Laver - 
Proba de dublu 
revenit perechii 
Court (Anglia) - 
Casals (S.U-A.).

Emerson, 
feminin a

Margaret 
Rosemary

ÎNTRECERILE gimnaștilor

SOVIETICI
„Cupa U.R.S.S." la gimnas

tică a fost ciștigată anul aces
ta de campionul mondial MI
HAIL VORONIN, care a tota
lizat 115,05 puncte, fiind ur
mat de S. Dîomidov 114 p. 
V. Lisițki 112,4 p. V. Vogel 112 
p, N. Bogdanov 111,5 p. La fe
minin.. primul loc a fost ocupat 
de LIUBOV BURDA cu 76 45 
p. Pe locurile următoare : Zi
naida Voronina 76.30 p, Lud
mila Turișeva 76,25 p, Larisa 
Petrik 75,95 p, Olga Karaseva 
75.65 p.

Alte campionate
• Campionatul cehoslovac a

programat meciurile celei de-a 
doua etape. Principalele rezultate 
înregistrate : S.K.L.O. Union
Teplice — V.S.S Kosice 3—1 
(2—1); Inter Bratislava — Jednota 
Trencin 0—0; ZV.L. Zilina — 
Slavia Fraga 3—0 (1—0) ; Banik 
Ostrava — Tatran Presov 0—0; 
Gotwaldow — Dukla Praga 3—1 
(2—1); Lokomotiv Kosice — Slo
van Bratislava 0—1 (0—1). în cla
sament conduce Z.V.L. Zilina cu 
4 puncte.

• A început campionatul aus
triac. Iată rezultatele înregistrate 
în prima etapă : Admira — F.C. 
Austria Viena 1—0: Wacker Vie
na — Rapid 1—1; Sturm Durisol
— Wacker Innsbruck 3—1: A.S.K. 
Linz — Heraklit Radenthein 4—3; 
Swarowski Wattens — GAK Mar
vin 2—1; Olympia Bregenz — 
Austria Salzburg 0—1; Simmering
— Voest Linz 2—1; Wiener Sport 
Klub — V.S. Vienna 0—2.

pistele de atletism
Cu prilejul unui concurs 

de atletism, desfășurat la 
Kiev, atletul sovietic Kestu
tis Sapka a realizat la sări
tura în înălțime excelenta 
performanță de 2.20 m. Sapka 
este în vîrstă de 21 de am 
și utilizează stilul „Flop".

După trei zile de întreceri, 
la Leningrad, a luat sfîrșit 
meciul de decatlon și penta
tlon dintre echipele U.R.S.S. 
și R. F. a Germaniei. La 
pentatlon, primul loc în cla
samentul general invididual a 
fost ocupat de Valentina Tik
homirova (U.R.S.S.), cu 5092 
puncte. Decatlonul a revenit 
la individual vest-germanului

Kurt Bendling care a totali
zat 7932 puncte.

★
In cadrul campionatelor de 

atletism ale Suediei, desfă
șurate la Vaexjoe, au fost în
registrate cîteva performanțe 
de valoare. Proba de 10 000 
m a revenit lui Naajde cu 
timpul de 29:03,8 (record sue
dez). Torstensson a cîștigat 
proba de 400 m garduri în 
50.8 (record național). Stig 
Faessberg s-a clasat pe pri
mul loc la săritura în lun
gime cu 7.83 m. Linda Kno- 
wels-Hedmark a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime cu 
1,76 m (record al Suediei).

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele știri

Năstase (accidentat) a pierdut
a

IN AL TREILEA JOC,

întâlnirea 
ta ti vele R. 
Italiei, din 
pentru locurile 1—4, a pre
zentat Intere» numai în setul 
I, dnd în teren s-au aflat 
sexteturlle de bază. în acea
stă perioadă, Italienii — a- 
priori lipsiți de orice șansă 
— s-au comportat bine, siir- 
prinzîndu-și deseori' adver
sarii prin atacuri din pase 
scurte. De altfel, au și con
dus cu 6—4 și 12—11. Per
spectiva victoriei i-a speriat 
însă și, în final, au comis 
unele greșeli elementare. Ce
lelalte două seturi, în care, 
ei (și, mai apoi, adversarii 
lor) au apărut cu rezervele, 
n-au mai fost de loc intere
sante. Voleibaliștii din R.D.G., 
păstrînd totuși în teren, pe 
rînd, cîte doi-trei titulari,

și Polo-

formulă 
dominat 

meciului, 
făcut, în 

modșst,

CLASAMENT, LOCURILE
1—4

1.
2.
3.

R.D.G.
România 
Polonia

4. Italia

2
2
2

0
0
2

6:0
6:3
2:6

4
4
2

2
2
0

2 0 2 1:6 2

finala cu Okker
HAMBURG, 17. Ps terenu

rile clubului de tenis din Rot- 
henbaum au Început finalele 
campionatelor Internaționale 
ale R.F. a Germaniei. Intr-o 
iniilnire dramatică, ILLE NAS- 
TASE A FOST ÎNVINS IN 
FINALA DE SIMPLU MAS
CULIN, P1ERZIND CU 6—4, 
3—6, 3—6. 4—6 IN FAȚA O- 
LANDEZULUI TOM OKKER. 
După cîștigarea primului eet, 
tenismanul român lăsase im
presia că va ciștiga partida, 
dar
cu 
său 
nul 
za 
dificultate.
din cauza unei alunecări șl a 

trebuit să părăsească terenul

mingile scurte, plasate 
dexteritate de adversarul 
și — deopotrivă — tere- 
devenit alunecos din cau- 
ploii l-au piu in vădită

Năstase a-a rănit

peutm tajrijlri medleale, în 
cursul setului patru. Revenit 
în teren, «1 a trebuit aă se 
recunoască Învins de mal te
nacele său adversar.

Românii au fost învinși șl 
in proba de dublu. în semi
finale : Okker, Pllici—Țiriac, 
Năstase 6—3, 5—7, 6—-3 (me
ciul a fost scurtat la trei se
turi, din cauza timpului plo
ios).

• în finala inter-zone a 
„Ouped Davis", la DUsseldorf : 
R.F.G.—SPANIA 4—1, rezultat 
final. In ultimele partide, te
ii ism anii vest-germanl
punctat prin KUhnke 
6—3, 7—5 cu Orantes) ș! 
gert (6—4, 6—1, 6—3 cu
bert). Santana n-a mal apărut 
in ultimul joc.

au 
(5-3, 
Bun- 
Gis-

ROMÂNIA-POLONIA 74-50
(35-24) LA BASCHET

JUNIOARE
SIBIU, 17 (prin telefon). în 

cadrul ultimei partide susți
nute în localitate, baschetba
listele din lotul național de 
junioare (cate se pregătesc în 
vederea Balcaniadei) au obți
nut cea de a treia victorie 
consecutivă asupra selecționa
tei similare a Poloniei, la sco
rul de 74—50 (35—24). S-au
remarcat din nou Roșianu și 
Rădulescu de la învingătoare, 
respectiv Gorzelana și Ka- 
kuzea de la oaspete.

Hie IONESCU- 
coresp. principal
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