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PESTE 4000 DE CONCURENȚI 

PREZENTI LA START, 
NUMAI IN BUCUREȘTI

In „Cupa Voinfa'1 la ciclism

EMIL RUSU (DINAMO) - 
PRIMUL ÎNVINGĂTOR DE ETAPĂ

Foto i A. NEAGUConcurența p» traseul primei

BRAȘOV, 13 (prin telefon). 
După startul festiv din față 
Casei Armatei, cei 76 de ci
cliști (din 6 țări), participanți 
la cea de a XV-a ediție a 
„Cupei Voința", s-au aliniat 
marți pe șoseaua Făgărașului 
la startul tehnic. Era ora 8,45, 
vreme bună, nu prea cald, 
cer acoperit și vini foart»

«tape desfășurat» marți 
slab. Wimp ideal pentru ci
clism.

Plu/tonul demarează alert, 
compact, și se angajează în- 
tr-un ritm vioi pe care îl va 
păstra de-a lungul întregii 
etape. Primii kilometri, pri
mele necazuri. Pietrișul as
cuțit adus de camioane pro
voacă pens i Vasâle Teodor,

ASTĂZI PE STADIONUL DIN ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE

Grăf 
mîn 
tile, 
timp record și terenul pierdut 
se reface, în timp ce plutonul 
gonește, iar pretendenții la 
premiile de cățărare iau po
ziții de atac. La Vlădeni pri
mul trece C- Grigore, iar la 
Perșani, Alex. Sofronie.

Plutonul este întins ca un 
șarpe de-a lungul șoselei, în
ghițind orice tentativă de des
prindere. Cei 5—600 m, obți
nuți la un moment dat de So
fronie, Suditu și Martini, nu 
sperie pe nimeni. In spate, 
plutonul fierbe, se agită și 
înainte de Șercaia anihilea
ză evadarea. Selejan crede 
că este un moment psiholo

(R.F.G.) și Puterity râ
pa -rînd să schimbe ro- 
Operația se execută în

• Definitivarea calendarului echipelor repre

zentative

• Constantin, Dridea și Kraus vor juca în

echipe din Turcia

Sportivii Capitalei reprezentînd cele 8 sectoare se pre
gătesc pentru a întîmpina cea de a XXVl-a aniversare 
a Eliberării patriei noastre printr-o serie de competiții 
dotate cu „CUPA 23 AUGUST" la disciplinele: fotbal 
(152 echipe), volei (107), handbal (33), popice (50), tenis 
de masă (70), șah (50), tir (32) etc. Pe lîngă aceste dis
cipline, SECTOARELE 7 și 8 ORGANIZEAZĂ SERBĂRI 
CULTURAL-SPORTIVE, cu demonstrații de : Judo, box, 
gimnastică și orientare turistică în pădurea Mogoșoaia.

Din datele furnizate de Consiliul municipal de 
educați® fizică ți sport, LA ACESTE MANIFESTĂRI 
VOR LUA PARTE PESTE 4 000 DE TINERI.

O. GUȚU,

Pentru turiștii ce vor

in Baia Mare

TINERI.

corespondent

poposi

DINAMO - S. A. MAULEONAIS
După un rezultat de ega

litate, la Constanța (9—9), șl 
o victorie destul de comodă, 
la Bîriad (11—3), în ambele 
cazuri, în fața unor formații 
din prima divizie, Farul și 
respectiv Rulmentul, rugbyș- 
tii de la S. A. Mauleonais 
vor susține astăzi ultimul 
meci din cadrul turneului ce 
îl întreprind în România. De 
data aceasta, jocul va avea 
ioc în Capitali In oompanla 
unei adversare mult mal in
comode — Dinamo București, 
fruntașă a campionatului na
țional gi cîștigătoare a uneia 
dintre edițiile „CUPEI CAM
PIONILOR EUROPENI".

Partida de pe stadionul 
Dinamo se anunță Intere
santă, mai ales prin maniera 
diferită de a aborda jocul a

Mihai BTRA
celor două echipe s gazdele 
vor căuta, probabil, să valo
rifice marea potentă a liniei 
de tredaferturi, una dintre 
ceie mai rapid* din campio
natul autohton, în timp ce 
oaspeții, cu o grămadă de 
peste 700 kg, vor acționa cu 
predilecție pe înaintare. Pen
tru acest ultim meci, s. A. 
Mauleonais s-a fixat, In prin
cipiu, asupra următorului XV: 
Heguiaphal — Lauder, Pou- 
raillet, Escaude, Etchebarne 
— Martin, Tafernabe — Et- 
cliecopar, Undurmin, Malher
be — Basterreix, Brielle — 
Lestarpe, Camy, Errea,

Medul se va desfășura pe 
stadionul Dinamo, din șoseaua 
Ștefan cel Mare, incepînd de 
la ora 17.

(Continuare In pag. t l-e)

După cum am anunțat, vii
toarea formulă de organizare a 
turneului final C.M. a oonsti- 
tuit obiectul ședinței de aseară 
a Biroului Federației române de 
fotbal. Discutînd memorandu
mul elaborat de F.I.F.A., BI
ROUL FEDERAL A HOTARIT 
SA PROPUNĂ FORULUI IN
TERNAȚIONAL ADOPTAREA 
FORMULEI A TREIA, CU 
VARIANTA PARTICIPĂRII A 
32 DE ECHIPE FINALISTE. 
Reamintim, că în cazul în care 
F.I.F.A. — pe baza consultă
rii federațiilor naționale — va 
opta pentru această formulă, 
CELE 32 DE FINALISTE VOR 
FI GRUPATE ÎN OPT SERII 
A CÎTE PATRU ECHIPE.

F.R.F. a opinat pentru 
această variantă pe conside
rentul reprezentării în tur
neul final al C.M. a forțe
lor reale din fotbalul inter
național, cit și a unei cu
prinderi mai largi a socce- 
rului nou intrat pe orb^ș 
performanței.

în aceeași ședință, Biroul fe
deral a aprobat calendarul in
ternațional al echipelor repre
zentative ale României (A, ti
neret și juniori), după cum ur
mează : sezonul de toamnă 1970 
— CUPA EUROPEI : 11 oc
tombrie : ROMANIA — Fin
landa ; 11 noiembrie — Țara 
Galilor—ROMANIA ; Campio
natul Europei pentru echipele 
de tineret : 11 octombrie —
Finlanda — ROMANIA. CON
CURSUL PRIETENIEI (echipa 
de Juniori),: Polonia 3—12 septem
brie J MECIURI AMICALE : 2. 
decembrie: OLANDA — RO-

MANIA, Polonia — ROMANIA 
șl RJD.G. — ROMANIA, la 
date ce se vor fixa ulterior. 
Programul de toamnă va mal 
fi completat, în urma tragerilor 
Ia sorți, (care vor avea loc în 
luna septembrie) cu meciurile 
echipelor olimpice și de juni
ori, care participă la prelimi
nariile turneului olimpie și, 
respectiv, turneul UJî.FA.

în 1971 sînt prevăzute ur
mătoarele întîlniri : pentru
prima reprezentativă, tn cadrul 
CUPEI EUROPEI : 30 mai :
Cehoslovacia—ROMANIA ; 22 
septembrie : Finlanda — RO
MANIA ; 14 noiembrie: RO
MANIA—Cehoslovacia ; 24 no
iembrie 1 ROMANIA — Țara 
Galilor și. apoi, meciul ami- 
eal ROMANIA — Franța (10 
octombrie). Echipa de tineret 
va disputa in cadrul Campio
natului Europei meciurile RO
MÂNIA — Cehoslovacia (30 
mai) ; ROMANLA — Finlanda 
(22 septembrie), Cehoslovacia 
— ROMANIA (14 noiembrie) 
și meciurile amicale Franța — 
ROMANIA (10 octombrie) și 
ROMANIA — Polonia, ROMÂ
NIA — R.D.G., Ia date ce vor 
fi stabilite ulterior. Echipa re
prezentativă de juniori are pre
văzută participarea la turneul 
U.E.F.A., între 22 ți 30 mai, 
urmînd ca datele partidelor 
Cehoslovacia — ROMANIA, 
R.D.G. — ROMANIA și Po
lonia—ROMANIA să fie fixate 
în anul viitor.

Cu prilejul aceleiași ședințe, 
Biroul F.R.F. a aprobat cere
rile jucătorilor Constantin, Dri- 
dea și Kraus să activeze In ca
drul unor echipe din Turcia.

CAMPIONATUL DIVIZIEI A
DE RUGBY ÎNCEPE LA 24 AUGUST

Pregătirile reprezentativei secunde a tării, 
pentru turneul in Franfa

jocurilor secunzilor români
Franța : 20 septembrie la Bor» <
Bress, 24 septembrie la Aurtlli
»1 “ ................... “ -

Lotul reprezentativei secunde a 
României, care va susține un 
turneu în Franța.. în a doua ju
mătate a lunii septembrie, Ișl va 
începe In curînd pregătirile.

Ca antrenor' coordonator a fost 
delegat Petre Cosmănescu.

Reamintim localitățile și datai»

In 
eu 
Ifio 

28 septembrie la Toulon.
Etapa Inaugurală a campio

natului diviziei A (24 august) 
va constitui un prim criteriu 
de selecția pentru iot.

tn cinstea zilei de 
23 August, recent, a 
fost dat In folosință 
la Baia Mare, un 
nou obiectiv turistic: 
hotelul „Gutinul". 
Clădirea, realizată 
intr-o linie moder
nă, îmbinată cu fru
moase linii ale ar
hitecturii maramu-

Construcția modernă a noului hotel
Foto 1 Andrei ȘUTA

rlstlcă este ampla
sată tn apropierea 
centrului orașului, 
tncadrîndu-se armo
nios Intr-un com
plex de clădiri la 
fel ie noi.

reșene, dispună de 
115 camere, aparta
mente șl garsoniere 
(capacitate totală s 
205 paturi), un mo
dern restaurant, un 
bar. o terasă, insta
lații șl accesorii care 
satisfac gustul că
lătorului modern. 
Noua construcție tu-

T. TOHĂTAN 
coresp. principal

Axl răspund EM. VOGL (fotbal), ȚICO CONSTANTIN 
(hochei pe gheață) 9i PETRE ZÎMBREȘTEANU (atletism) 
Colegiul da antrenori al fiecărei federații este un for tehnic 

creditat cu numeroase responsabilități. Pentru a cunoaște cum 
se inserează activitatea lor în contextul existenței principa
lelor ramuri sportive, precum și participarea acestor orga
nisme la procesul de elaborare « viitoarelor reglementări 
care vor delimita condiția profesiei de antrenor, ne-am adre
sat cîtorva președinți de colegii cu următoarele Întrebări :

1. Care sînt principalele preoeupărl ale Colegiului dumnea
voastră 7

2. Prin ce modalități coordonează acest for activitatea an
trenorilor 7

3. Ce observații ați avut la elaborarea aotualuluî regulament 
al antrenorilor 7

Emerich Vogi
1. Existența Colegiului de 

antrenori al F. R. Fotbal se 
desfășoară In jurul unei con
tradicții inevitabile. Logic el 
trebuie să cuprindă pe cei mai 
buni antrenori Și așa se în- 
timplă. Dar cel mai buni an
trenori sînt angajați la cluburi 
și activitatea lor în Colegiu 
devine voluntară și sporadică, 
in funcție de puținul lor timp

liber. Cel din provincie «dnt 
greu ' 
norii echipelor
n-au 
disponibili ia ore oe nu co
incid. Pentru aceste motive 
colegiul nu poate deveni un 
for consultativ permanent. To
tuși problemele tehnice esen
țiale au fost dezbătută în a- 
eeastă instanță, cu ocazia ce-

da convocat Nici antre- 
din Capitală 

aceiași program, fiind

CAMPIOANĂ
NAȚIONALĂ
LA TALERE

STEAUA

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

ai 
ou

au încurcat transmisiile, 
câ la stadionul Republi- 
pe oricare alt stadion ai 
în apropierea mesei pre- 
lucru (cu birouri, cu ma-

Tînărul reprezentant al Clu
bului sportiv școlar, Ștefan 
Bodnărescu, are tn acest 
campionat o evoluție remar
cabilă. El concurează cu 
multe șanse la unul dintre 
locurile fruntașe ale clasa
mentului.
■ Schimbare de lider în 
clasamentul individual ■ 
Formația militară și Reli 
Vezeanu au realizat noi 
recorduri republicane ■ 

Tinerii se afirmă
(Amănunte 

în pag. a 11-a)

T
ara noastră a găzduit în ultimii 
cni numeroase competiții spor
tive internaționale de anvergură, 
campionate mondiale și euro
pene, întreceri oficiale sau ami
cale, la care au participat spor
tivi de marcă din diferite țări ale lumii. 

Cu aceste prilejuri au sosit în România 
sute de reprezentanți ai presei scrise și 
vorbite, trimiși speciali ai unor agenjii 
de știri, ziare și reviste, comentatori 
posturilor de radio și televiziune, care 
relatat desfășurarea competițiilor.

în general, a existat o preocupare 
partea forurilor noastre sportive pentru 
ziariștii să-și poată desfășura activita 
profesională în cele mai

din 
ca 

ziariștii să-și poată desfășura activitatea 
profesională în cele mai bune condijiuni 
și fiecare dintre ei au ținut să sublinieze 
buna organizare a birourilor de presă la 
competiții cum au fost campionatele mon
diale de lupte în 1967, europenele de box 
din 1969 și campionatul mondial de ho 
chei pe gheață, grupele B și C în 1970. 
Au mai existat desigur și alte acțiuni 
sportive la care munca ziariștilor a decurs 
normal, dar cu prețul unor eforturi deo
sebite din partea organizatorilor care, 
dată fiind lipsa unor instalații definitive 
pentru birourile de presă pe bazele noas
tre sportive, au recurs la tot felul de so
luții cu titlu provizoriu.

Acestea au ieșit cel mai pregnant țn 
evidență în ultimele sâptămîni, cu ocazia 
marilor competiții atletice găzduite . chiar 
în București, lată, de pildă, stadionul Re
publicii, una dintre principalele baze spor; 
tive ale țării, nu are, la ora actuală, nici 
un fel de cabină pentru crainicii de tele
viziune sau radio. Din acest motiv,_ la re
centele Jocuri Balcanice de atletism, a 
fost necesar să se facă tot felul de im
provizații, cu umbrele ca Ia... ștrand, cu 
paravane de melacart, cu automobile pla
sate chiar în fața tribunei principale, ceea 
ce a lăsat nu numai un aspect neplăcut, 
dar nici n-au asigurat măcar condițiile 
elementare de lucru pentru comentatorii

T.V. și ai radioului. Tot la acest stadion, 
în ceea ce privește presa scrisă, masa pre
sei, așa cum se prezintă astăzi, lasă com
plet de dorit. Se află, e drept, niște mese, 
dar rudimentare, pline de praf, fără nici 
un fel de instalație tehnică. La Balcaniada 
de atletism au fost instalate două tele
foane (legate direct de 07), puse ambele 
pe o singură măsuță, care nu numai că 
n-au putut satisface operativ solicitările 
celor peste 40 de ziariști străini, dar, dată 
fiind apropierea celor două aparate și 
inexistența unor cabine cit de cit izolate 
fonic, mai mult 
Nu mai spunem 
iii, ca de altfel 
nostru, nu există 
sei o cameră de 
sini de scris etc). Există, de altfel, o obli
gație elementară și precisă a organiza
torilor sportivi, federații sau cluburi, aceea 
de a trimite, cu multe sâptămîni înaintea 
competițiilor internaționale, formulare de 
acreditare pentru ziariștii străini, așa cum, 
de altfel, se procedează în lumea în
treagă, pentru a se cunoaște în timp util 
nevoile fiecăruia (telefon, telex, hotel.etc), 
obligație pe care F.R.A. nu a îndeplinit-o 
de fel.

Aceste defecțiuni au produs firește 
nemulțumiri din partea oaspeților., O mare 
parte din dificultăți ar fi putut fi evitate 
dacă F. R. Atletism și-ar fi îndeplinit obli
gația de a trimite formulare de acredi
tare pentru ziariștii străini care doreau să 
vină la J.B.A. și astfel ar fi cunoscut 
totalul acestora, dezideratele lor, nelăsîn- 
du-se surprinsă de numărul mare de tri
miși speciali sosiți la București.

Avînd în vedere multitudinea de compe
tiții care vor fi organizate în țara noastră, 
dintre care unele foarte apropiate ca 
dată, atragem atenția Biroului C.N.E.F.Ș. 
asupra responsabilității viitorilor organi
zatori în tratarea și rezolvarea proble
melor de presă, radio și televiziune.

Romeo VILARA

lor citeva reuniuni anuale. în 
rest, activitatea colegiului se 
identifică cu activitatea antre
norilor federali.

2. Controlul și îndrumarea 
activității metodice este efec
tuată de către antrenorii fe
derali. Prin Incursiunile lor 
la cluburi ți asociații se sta
bilește legătura 
dintre unități și 
central.

3. Cred că ar fi 
iedul să nu devină normă di
rectoare pentru antrenorii tutu
ror sporturilor. Dacă sîntem de

informativă 
forul tehnic

bine ca pro-

(Continuare în pag. a 2-a)

0 STATUIE 
LUI PELE

Din Belo Horizont» se 
anunță că edilii orașului 
au hotărît să ridice cele
brului jucător o statuie. 
Ea va fi înălțată în 
principala piață a orașului.

• In programele de activi
tate alo asociațiilor sportive 
din Județul Neamț sînt pre
văzute competiții (în curs de 
desfășurare) dotate cu „Cupa 
23 August", la diferite disci
pline ca : fotbal, volei, șah, 
tenis de masă — cu punct fi
nal de disputare 24 august.
• Pentru zilele de 23 șl 24 

august se organizează, la ni
vel de municipiu, în Piatra 
Neamț, diferite cupe la : fot
bal, volei, handbal, popice, 
atletism, orientare turistica, 
tenis de masă șl șah.

• Din dorința de a an
grena mai mult elementul 
feminin în mișcarea spor
tivă, C.J.E.F.S. Neamț a 
inițiat „SPARTACHIADA 
FETELOR", cu întreceri la 
atletism, volei, handbal și 
orientare turistică, de la

nivel do comun# pini la 
municioiu.

• C..T.E.F.S. șl Consiliul ju
dețean al sindicatelor organi
zează etapa de județ a CUPE
LOR METALURGISTULUI și 
FORESTIERULUI la : fotbal, 
volei, handbal și baschet.

• C.J.E.F.S., în colabora
re cu Comitetul Județean 
U.T.C. șl Consiliul județean 
al sindicatelor, organizează 
următoarele turnee (la care 
vor participa cîte 4 echipe 
din orașele P. Neamț, Ro
man, Tg. “ '* ' ’
sportive : 
neil de 
Neamț — 
Iar la P. 
de volei.

Neamț) de Jocuri 
la Roman — tur- 
b and bal, la Tj. 
turneu de fotbal, 
Neamț — turneu

Hori» 
ALEXANDRESCU

SEPTEMBRIE, LUNA ATLETISMULUI

INTERNAȚIONALELE ROMÂNIEI
Alte întreceri internaționale pe program
Competițiile de atletism se 

succed ca niciclml altă dată. La 
slîrșltul săptămtoil viltoara (29—30 
august) la București vor avea 
Ioc întrecerile finale ale campio
natelor republicane ale seniorilor.

în septembrie, fiecare sfîr- 
șil de săptămînă programea
ză cel puțin un concurs : 5—6 
Universiada, la Torino; 5—6 
meciul Școala sportivă de atle
tism București—Gwardia Olsz- 
tyn (Polonia), la Constanța ; 
11—13 campionatele europene 
de juniori, la Paris; 12—13 
campionatele internaționale 
ale României ; 18—19 meci

masculin România—Italia—El
veția—Ungaria și meci femi
nin România—Anglia — Unga
ria, la București sau la Pitești, 
26—27 meci de juniori și ju
nioare R. D. Germană—Polo
nia — România, la Leipzig ; 
26—27 meci masculin Praga— 
București, la Praga ; 27 meci 
feminin România—Polonid (lo
calitatea n-a foit încă desem
nată.)

In ceea c» privește competiția 
de la 18 șl 19 septembrie ea va 
avea loc la Pitești, în situația în 
care stadionul va fi terminat în 
timp util, prin turnarea pistei de 
elbltex.

HI ÎNCEP CAMPIONATELE JUNIORILOR
Mariana Filip, Rafira Fița. Ma

ria Lincă, Natalia Andrei, Elena 
Mîrza, Sorin Păsulă §1 ceilalți at- 
lețl Juniori care au făcut parte 
din reprezentativele României 
pentru cea de a 29-a Balcaniadă, 
ca și cel care s-au Impus la 
Cîmpulung Muscel, la concursul 
„Prietenia", ca și alte citeva sute 
de sportivi din majoritatea ju
dețelor țării, vor lua parte, astăzi 
șl mîine, la Întrecerile finale ale

IU.campionatelor republicane ale 
niorilor mari (17—19 ani).

Competiția se va desfășura 
stadionul Republicii (astăzi 
la ora 15.30 ; mîlne de la 
15). Avînd în vedere forma 
cendentă manifestată de 
roși competitori este de așteptat 
ca întrecerile campionatelor din 
acest an să constituie o deplină 
reușită. Așadar, vă invităm pe 
stadion !

ge 
de 

ora 
as- 

nume-

TORINO, ORAȘUL CELEI DE A Vl-a
UNIVERSIADE, IȘI AȘTEAPTA OASPEȚII

Intre 26 august și 6 septembrie se va 
versiadei, competiție sportivă internațională 
najul C.I.O., la care și-au anunțat participarea 
zentă cu o delegație alcătuită din peste 100 

Printre promotorii acestei competiții de 
ședințele F.I.S.U., originar din Torino, al cărui 
zentăm astăzi cititorilor noștri.

„Universiada s-a născut Ia 
Torino în 1959 7“ — iată în
trebarea ce-mi este foarte 
des adresată în timpul călă
toriilor mele prin Italia și prin 
străinătate. Tonul acestei în
trebări variază între neîncre
dere și admirație. De aseme
nea, mi se cere să lămuresc 
ce aparține orașului meu din 
această manifestație sportivă 
studențească internațională 
care a debutat la începutul 
secolului și care, apoi, s-a 
desfășurat în formule diferi
te, purtând denumiri diferite.

Iată ce răspund : desigur, 
la Torino nu s-a născut com
petiția la «are vă referiți, ea 
impunîndu-se atenției cu 
multă vreme înainte ; noi 
am încercat doar să o facem 
mai mare, mai frumoasă. Ca
pitala Piemontului a fost, în 
fapt, o etapă importantă pen
tru mișcarea sportivă uni
versitară mondială, în sensul 
că au fost reunite în Federa
ția Internațională a Sporta-

desfășura la Torino cea de a Vl-a ediție a Uni' 
studențească, 
delegați din 

de persoane, 
amploare se 
material privind

organizată de F.I.S.U, sub patro-
63 de țări, România va fi pre-

află dr. Primo NEBIOLO, pre
istoria Universiadei ii pre

dr. PRIMO NEBIOLO
președintele Federației Internațio

nale a Sportului Universitar

țui Universitar (F.I.S.U.') toa
te asociațiile sportive studen
țești din lume.

Universiada, ce semnifica
ție are acest cuvînt 7 Uni
versiada, nume sugerat de 
Della Pergola, înseamnă U- 
nivera, lumea întreagă, și are 
rezonanța unei Olimpiade, a 
celei mai mari manifestații 
sportive din cîte cunoaștem. 
Ea înseamnă Univers, dar 
vrea — în același timp — să 
amintească de universitari, 
de studenți, de cei ce sînt 
protagoniștii acestei sărbători 
(mondiale a sportului și, în1 
același timp, a prieteniei,' 
Deci, o Olimpiadă a student 
țllor. îmi amintesc că, la în- 
ceput, acest cuvînt nu ne-a 
sunat prea bine nici mie, nici 
colaboratorilor med. L-am 
.pronunțat ore și zile în șir, 
înfeereînd să-i surprindem 
rezonanțele cele mai proftin-

(Continuare în pag. a +n)
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In preajma C.M. de pentatlon modern, ale juniorilor

PREZENTA
ACTIVĂ A

INSTRUCTORULU
CENTRAL

M
ehedințiul este un ju
deț tînăr, fără tra
diții sportive. Și to- 

Tuși exercițiul fizic a înce
put să convingă oamenii 
despre utilitatea lui, să 
placă, să ' pasioneze chiar 

Sportul a schimbat men
talități, a biruit inerții, fă- 
cîndu-și o salutară prezen
ță peste tot, la orașe și 
sate. în acest proces mult 
mai complicat și mai si
nuos deeît îl exprimă rîn- 
dtirile mele, instructorul 
sportiv central a avut și 
are un rol de seamă.

în ianuarie, secretariatul 
comitetului județean de 
partid a elaborat unele re
comandări privind, în esen
ță, dezvoltarea activității 
sportive, prin mijloace cit 
mai aproape de gustul, de 
preferințele oamenilor. Re
comandările vizau bineîn; 
feles și necesitatea unei 
preocupări sporite pentru 
amenajarea, peste tot, a 
unor terenuri, a unor spa
ții pentru practicarea spor
tului. Alături de activul 
sportiv al județului, de 
profesorii de educație fi
zică, instructorul central a 
pornit la treabă. Intr-un 
interval relativ scurt —• nu 
sînt, de fapt, nici 7 luni de 
atunci — în satele și co
munele județului Mehedinți 
au apărut zeci de amena
jări sportive, în unele 
locuri chiar mici complexe, 
cum este cel de la Cujmir. 
Așezări rurale care nu or
ganizaseră niciodată o 
competiție de handbal (Bă- 
lăcița, Hinova, Pristol), bas
chet (Oprișor, Gogoși) sau 
volei (Pătule, Rogova) șe 
înscriu 
sportivă a 
cu echipe 
cu jucători 
mare.

Procesul 
unor <___ ,
s-a făcut simțit și la orașe, 
unde lucrurile, teoretic cel 
puțin, se prezentau ceva 
mai bine. Au luat ființă 
complexe sportive la Stre- 
haia și Orșova, la Turnu 
Severin. Și, în pas cu ne
voile, cu dezvoltarea gus
tului pentru sport a tine
rilor mehedințeni, este în 
curs materializarea unor 
proiecte dintre cele mai 
îndrăznețe — UN BAZIN 
OLIMPIC SI REAMENAJA- 
REA STADIONULUI UZI
NEI DE VAGOANE, AM
BELE ÎN ORAȘUL REȘE
DINȚĂ DE JUDEț, PRECUM 
SI COMPLEXELE SPORTIVE 
DE LA LIVEZILE Șl SVI- 
NITA.

La toate aceste acțiuni 
prezența activă a instruc
torului sportiv central, care 
a asigurat legătura, cola
borarea cu toți factorii in
teresați — consilii popu
lare, sindicate, U.T. C.( 
C.A.P. — s-a făcut simțită 
din plin, ea constituind un 
puternic factor mobilizator. 
Acum bătălia ce o ducem 
are ca obiectiv final crea
rea unui minim de baze 
sportive ÎN FIECARE SAT 
ai județului ; asta însem- 
nînd cîte un teren de fot
bal, volei și handbal, por
ticuri de gimnastică, sec
toare pentru atletism. To
tul realizat prin mijloace 
locale, valorificînd iniția
tive pornite cin masă, ba- 
zîndu-ne pe entuziasmul 
tineretului. Ar fi de prisos 
să subliniez că și în a- 
ceastâ acțiune instructorul 
nostru central pe nume 
llie Predovici, ne este un 
sprijin permenent și pre
țios.

C. BOGDAN 
președintele C.J.E/F.S.

Mehedinți

astăzi, pe harta 
județului nostru, 
bine închegate, 
dornici de afir-

de asigurare a 
amenajări sportive

ANTRENORUL GH. TOMIUC E OPTIMIST
„REPREZENTATIVA NOASTRĂ SE VA PUTEA CLASA PE UN LOC

MÂI BUN DECiT LA EDIJIA PRECEDENTĂ"
Dt aproape un an, lotul României de pentatlon modern 

(juniori) urmează un meticulos program de pregătire (în ca
drul căruia antrenamentele sînt îmbinate cu activități com- 
petiționale), cu țintă finală campionatele mondiale, programate 
la începutul lunii septembrie, la Fontainbleau (Franța). Des
pre modul cum și-au pregătit juniorii români participarea la 
cel mai sever examen al capacității lor sportive, am avut o 
convorbire cu antrenorul GHEORGHE TOMIUC, coordonatorul 
activității pentatloniștilor noștri fruntași.

cam-
din

an

— Cum apreclațl munca 
depusă de sportivii din 
lot, în vederea obținerii 
unui rezultat bun la 
pionateie mondiale 
Franța ?

— începutul acestei
ne-a găsit la munte, unde, in 
vacanța de iarnă, sportivii 
s-au reunit într-o scurtă pre
gătire comună. Obiectivul 
propus: dezvoltarea fizică 
generală și specifică la fiecare 
component al echipei. Keîn- 
torși Ia cluburi, componenții 
lotului au pus accentul pe pre
gătirea tehnică a celor cinci 
probe, urmărindu-se, îndeo
sebi, eliminarea deficiențelor 
sesizate în concursurile de 
anul trecut. Astfel, cu Zamfir, 
deficitar la călărie, s-a lucrat 
mult pentru stabilitate în șa, 
pentru conducerea corectă a 
calului j Marian Cosmescu a 
consacrat foarte multe ore ac
tivității pe planșă, perfec- 
ționîndu-și procedeul său pre
ferat în proba de scrimă. Cu 
întreaga echipă s-a insistat pe 
sporirea încrederii în posibili
tățile ei, mai ales la proba 
de tir, pe mărirea rezistenței 
în probele fizice și a vitezei 
necesare pentru parcurgerea 
distanțelor, respectiv S00 m 
înot și 4000 m cros-

— Socotiți satisfăcătoare 
rezultatele obținute în con
cursurile premergătoare 
campionatului mondial ?

— Dacă la primele întreceri

la care au luat startul în acest 
an tinerii noștri pentatlo- 
niști, rezultatele satisfăcă
toare au fost doar parțiale, 
consider că, la ultimele două 
competiții componenții lotu
lui și-au realizat aproape în 
totalitate haremurile fixate, 
BILANȚUL LOR PREMON- 
DIAL PUTÎND FI SOCOTIT

BUN. Ceea ce mi se pare im
portant de subliniat, este fap
tul că, în cele 7 concursuri 
interne și internaționale la 
care au luat startul din mar
tie și pînă în iulie (între care 
unele de mare valoare inter
națională), membrii lotului 
nostru au acumulat multă ex
periență și încredere în po
sibilitățile lor, reușind, între 
altele, să depășească momen
tul dificil al probei de tir, în 
care, nu de puține ori, unii 
dintre sportivii noștri au „cia-

LUPTĂTORII ROMANI AU PLECAT
LA BALCANIADĂ

cat“ Bineînțeles, continuăm 
șă lucrăm cu multă atenție, 
urmărind eliminarea nervo
zității și a lipsei de concen
trare psihică sau a elanului 
în unele asalturi la scrimă, 
combatem lipsa de mobilizare 
în timpul probelor; știm că 
probele fizice vor conta mult 
în comportarea sportivilor 
participanți la campionatele 
mondiale și tocmai de aceea, 
CEA MAI MARE PARTE Â 
TIMPULUI AFECTAT AN
TRENAMENTELOR ESTE 

REZERVAT ACESTORA.
— Considerați că echipa 

română va putea obține 
un rezultat bun la con
fruntarea do la Fontain
bleau ?

— După rezultatele din a- 
aoest sezon, ca și după com
portarea altor prezumtivi 
participanți la campionatele 
mondiale, cred că reprezen
tativa noastră se va putea 
clasa pe un loc mai bun 
deeît la ediția precedentă, cu 
un punctaj superior. Marian 
Cosmescu și Dumitru Spîrlea, 
oamenii de bază ai echipei, 
vor putea contribui la un re
zultat bun, iar Constantin 
Zamfir și Constantin Călina 
vor evolua fără oscilațiile 
manifestate în întrecerile pre
cedente.

C. M.

u

Azi 
au plecat 
focarul la

dimineață 
cu au- 
Burgas

? \ Z X (Bulgaria) repre- 
zentativele de tl-
neret la lupte

(greco-romane și libere) ale 
României, care în zilele de 
21—23 VIII vor participa la 
întrecerile balcanice. Din e- 
chipele române ce vor fi ali
niate la cea de a XlX-a edi
ție a Balcaniadei de lupte, nu 
vor lipsi campionii balcanici 
de anul trecut de la Istan
bul, ca de pildă, 1. Gibu, 
C. Vîrtosu, N. Mandea (greco- 
romane) și 0. Panait (libere).

Au făcut deplasarea în 
Bulgaria echipele compuse 
din: /. Gibu (pat. 48 kg), I. 
Rogojan (52 kg), I. Păun (57 
kg), C. Vîrtosu (62 kg), I. Șer- 
ban (68 kg), T. lgnătescu (74 
kg), 1. Bender (82 kg), A. 
Bucov (90 kg), N. Mandea 
(100 kg), V. Dolipschi (+100 
kg), antrenor D. Cuc — GRE- 
CO-ROMANE ; I. Arapu (48 
kg), E. Butu (52 kg), FI. Moț 
(57 kg), A. Petrone (62 kg), 
I. Dumitru (74 kg), C. Arde- 
leanu (82 kg), N. Morcov (90 
kg), E. Panait (100 kg), L. 
Simon (+100 kg), antrenor 
I. Mureșan — LIBERE.

SLAVIC, COSTA, COVACI Șl NAGHI- 
ATUURI SIGURE ALE REPREZENTATIVEI

J. B. DE ÎNOTROMÂNE LA
Incepînd de as

tăzi, noua piscină 
olimpică din Ate
na găzduiește cea 
de a doua ediție 
a Jocurilor Balca

nice de înot, sărituri și polo, 
ultima competiție de amploare 
înaintea campionatelor euro
pene de la Barcelona.

întrecerile aduc la start o 
serie de sportivi de mare va
loare, în frunte cu campioana 
olimpică, iugoslava Djurdja 
Bjedov, compatrioatele sale 
Mirjana Segrt și Ana Boban, 
românii Marian Slavic și Va
sile Costa, craulista bulgară 
Hrișcă Peiceva, precum și 
,,7“-le poloiștilor iugoslavi, 
deținător ,al titlului olimpic.

Anul trecut, la prima edi
ție, selecționatele României 
au înregistrat o victorie ca
tegorică la toate cele trei dis
cipline, cîștigînd nu mai pu
țin de 18 titluri balcanice și 
alte numeroase locuri frun
tașe. De data aceasta însă, 
disputa va fi mult mai strîn- 
să. calculul hîrtiei indicînd 
delegația iugoslavă învingă
toare în ansamblu.

In concursul masculin de 
înot, românii pornesc cu pri
ma șansă deși potențialul e-

chipel noastre a fost scăzut 
simțitor prin absența lui Eu
gen Aimer (be tiv) — un ve
ritabil jolly-joker pentru an
trenori. Marian Slavic (100 m 
și 400 m liber), Vasile Costa 
(100 m bras), Albert Covaci 
(200 m delfin) sau Dionisie 
Naghi (1500 m liber) vor re
edita, probabil, succesele de 
la Izmir. în schimb, în între
cerile feminine, reprezenta
tiva iugoslavă cu excelentul 
ei cvartet (Bjedov, Segrt, Gas- 
parac, Boban) are posibilita
tea de a cîștiga 11 din cele 14 
titluri ce se vor decerna, fapt 
care va cîntări foarte greu în 
clasamentul final.

Turneul de polo are o ma
re favorită prin prezența e- 
chipei iugoslave în formație 
completă cu Stipanici, Janko- 
vici, Sandici, Marovici, Da- 
bovici, Lopatni. Bonacici și 
Rudici. Pentru locurile urmă
toare, disputa va fi echili
brată între selecționatele Ro
mâniei, Bulgariei și Greciei, 
în sfîrșit, Ion Ganea nu va 
putea fi învins în concursul 
de sărituri. La fete, prin ab
sența Metaniei Decuseară (ac
cidentată), prima șansă o au 
sportivele bulgare.

TOVARĂȘE PREȘEDINTE, VA SATISFACE EFICIENȚAi

LA CICLISM
(Urmare din pag. 1)

gic și încearcă să scape. Ii 
prind plasa Martini, Sofronie 
și Kornmeyer. In spate 
tonul se fragmentează.
grup de 15—16 rutieri, con
trolat de stei iști, gonește _ 
urmele fugarilor. La Făgăraș, 
după un salut protocolar al 
plutonului regrupat în preaj
ma vechii cetăți, cicliștii fac 
caie întoarsă. Un fior lung de 
neliniște îi străbate, căci se 
simte apropierea momentului 
decisiv. 6 alergători (Emil 
Rusu, V. Teodor, Suditu, Bur- 
lacu, Martini și Karnmeyer) 
se desprind la intrarea în 
Șercaia. Pe dealul Perșani au 
un avans de cîteva sute _ de 
metri asupra unui al doilea 
grup. Aproape de Vlădeni se 
face joncțiunea între cele 
două grupuri și noul pluton
— alcătuit din 14 alergători
— se distanțează. Emil Rusii
— foarte activ în această zi
— controlează orice tentativă, 
în trecere, el cîștigă cățărarea 
de la Perșani, lăsîndu-i-o lui 
Burlacu pe cea de la Vlădeni. 
Caravana traversează în goană 
Codlea, Ghimbavul și se în? 
dreaptă spre Brașov.^ In ora
șul de la poalele Tîmpei are 
loc un sprint furibund pe. 
care-I cîștigă Emil lușu, ta- 
lonat îndeaproape d 
Tudoran ș.a-

plu-
Un

pe

Ciumeti,

EMIL 
parcurs

1.
a
pn.o. 43,1 
(Dinamo);

CLASAMENT: 
RUSD (DINAMO) 
125 km în 211.54:04 
km) ; 2. N. Ciumeti
3. Cr. Tudoran (Steaua); 4. 
Th. Puterity (Steaua) ; 5. V. 
Burlacu (Steaua) ; 6. Franco 
Martini (Italia); 7. A. Suciu 
(Steaua) ; 8. V- Rățoi (Voința);
9. Vasile Teodor (Dinamo) ;
10. Alex. Sofronie (Dinamo) 
— același timp.

Astăzi, miercuri, are loc 
etapa a II-a pe ruita Bra
șov — Rupea — Brașov, 
122 km.

CAFEGIULUI DE ANTRENORI PE CARE-L CONDUCEȚI?
(Urmare din pag. 1)

acord că specificitatea ramurilor 
sportive nu poate fi negată, 
mei viziunea despre profesia 
de antrenor nu poate fi uni
formă. Noi am propus cîteva 
amendamente, astfel încît vi
itoarele reglementări să se po
trivească măcar parțial și par
ticularităților profesiei de 
antrenor de fotbal. Voi Înșira 
Cîteva. Se precizează că diplo
ma de antrenor poate fi obți
nută la vîrsta minimă de 21 
de ani. Dar un antrenor de 
fotbal atît de tînăr nu va fi 
luat In considerație de nimeni. 
Fiindcă n-aro cum să cunoas
că toate laturile acestui sport 
și este, inevitabil, lipsit de 
acel minim de experiență fără 
de care nu se poate. Apoi, se 
stipulează ca examenele de a- 
vansare de la o categorie la 
alta să conțină numai probe 
teoretice. Or, pe noi ne inte-

resează in principal capacita
tea practică a subiectului, 
fiindcă fotbalul se învață mai 
ușor văzîndu-1 deeît auzind 
despre el. Proiectul nu lasă 
federației deeît un rol infim 
în procesul de formare și pro
movare a antrenorilor. Cre
dem că nu e bine. Federația 
ar trebui măcar învestită cu 
dreptul de a institui un exa
men de atestare pentru can- 
didații la conducerea tehnică 
a echipelor de A, B, precum 
și a celor din centrele de co
pii și juniori. în sfîrșit, for
mele de invățămînt preconi
zate pentru obținerea califi
cării pun (unele dintre ele) 
un accent prea vag pe moda
litățile practice. Am senzația 
că se " 
fotbal pe teoreticieni.
să se dea cunoștințele teore
tice necesare celor ce au sim
țit efectiv fotbalul, 
Tendința ml se pare 
trară sensului firesc.

lui 
cluburi, 
colo ne 
despre activitatea lor. O dată 
pe an, înaintea primului tur 
de campionat, reunim toți teh
nicienii într-o ședință de lu
cru, pentru a dezbate în prin
cipal aspecte metodice.

3. Deși există o portiță de 
rezolvare, hocheiul a

se deplasează frecvent 
iar antrenorii de 

informează periodic

Petre

urmărește a-1 învăța
In loc

jucîndu-1. 
a £i con-

la 
a-

rămas

Țico Constantin
1. După plenara comitetului 

federal de la sfîrșitul lunii 
Iunie, colegiul antrenorilor de 
hochei a fost reorganizat. De 
atunci și pînă în prezent noul 
Colegiu a definitivat planurile 
de pregătire ale loturilor (se
niori, Juniori, copii, portari), 
a desemnat antrenorii respon
sabili și a întocmit calendare-

le Internaționale. De 
a stabilit forma și 
calendarului intern, 
mat despre planurile de pre
gătire ale cluburilor și a ur
mărit modul de înfăptuire a 
acestora.

2. La ședințele săptămînale 
ale colegiului sînt invitați de
seori antrenori din București 
și provincie. Membrii colegiu-

asemenea, 
etapizarea 
s-a Intor-

M^iiwarmarrifriaiiniiTiJir' r

Reli Vezeanu reușit unCI
mari deeît cele dovedite

ECHIPA
record al țării; 134 t, dar posibilitățile ei de progres slut mai

Foto i T. MACARSCHI
nou
pînă in prezent

STEAUA - CAMPIOANA
NAȚIONALĂ LA TALERE

r. 549 p). Pe 
situat echipa 
școlar (Bod- 

Marinescu,

întrecerile cam
pionatului repu
blican de talere 
au continuat marți 
pe poligonul Tu
nari cu o nouă

manșă de 75 de talere. Ziua 
a doua a competiției a fost 
mai favorabilă concurenților. 
Spre deosebire de luni, de 
data aceasta șapte au fost tră
gătorii care au reușit cifre 
maxime în serii, unii chiar de 
cite două ori. Astfel, Dumi- 

‘ tresou, Trăistaru și Florescu 
au izbutit să spargă 50 de 
talere în două din cele trei 
serii. Bodnărescu, Suditu, Po- 
povici, Reli Vezeanu au înre
gistrat și ei cîte o serie com
pletă de 25 t.

Tot ieri, a fost desemnată 
și campioana țării la proba 
pe echipe. Cîștigătoarea titlu
lui este formația Steaua (Flo
rescu, Ionescu, Trăistaru, Stă- 
nescu, antrenor Grigore Ioani- 
de) care totalizînd 551 de 
puncte a înscris și un nou re-

cord al țării (v. 
locul secund s-a 
Clubului sportiv 
nărescu, Petre, 
Reli Vezeanu) cu 528 p, iar pe
locul al tre'ilea : Olimpia (Du
mitrescu, Popoviei, Daneiu, 

. Rudescu) cu 509 p.
în clasamentul individual 

s-a produs o răsturnare de 
lider. Acum conduce Gheor- 
ghe Florescu cu 146 t, iar Ion 
Dumitrescu a trecut pe po
ziția a doua la un punct di
ferență : 145 t. După ce la 
capătul a cinci serii Dumi
trescu nu pierduse deeît un 
singur taler, la ultimele 25 
de talere de ieri, campionul 
olimpic de acum zece ani a 
ratat inexplicabil, patru far
furii zburătoare aterizînd ne
atinse. Dar lupta pentru titlu 
rămîne deschisă, diferența de 
un punct care îl desparte pe 
primul de cel de al doilea 
clasat fiind infimă.

Dintre rezultatele celor 
două zile de concurs ar mai 
fi de subliniat performanța

tinerei Reli Vezeanu (C.S.Ș., 
antrenor Augus.tin Mișca) care 
a doborît recordul feminin al 
țării — deținut tot de ea cu 
12.8 t, noua cifră fiind cu șase 
puncte superioară : 134 t. De 
asemenea, sînt de menționat 
și comportările 
tineri cum sînt 
nărescu (C.S.Ș.) 
Suditu (Steaua).
rezultate 

manșe : 150 t) : 
CU 146 t, 2. Dumitrescu 145 t, 
3—5. Bodnărescu, Popoviei, 
Ionescu cîte 138 t, 6. Suditu 
137 t, 7. Trăistaru 135 t, 8. 
Beli Vezeanu 134 t, 9. Stă- 
nescu 132 t, 10—11. Petre și 
Marinescu cu cîte 128 t, 12. 
Daneiu 123 t, 13. Stancu 122

14. Rudescu 103 t.
Astăzi, de la ora 9, 

poligonul Tunari se 
trage ultima manșă la 
de talere pentru stabilirea 
campionului țării.

unor ținta?! 
Ștefan Bod- 
și Gabriel

(după două
1. ILORES-

t,
pe
va
50

C. COMARNISCHI

LISTA COMPLETĂ A JUCĂTORILOR TRANSFERAȚI
PENTRU ECHIPELE DIN DIVIZIA A

® „Sportul studențesc" în Iugoslavia 
leonais, o altă echipă franceză — 
mânia ® P. Cosmănescu, antrenor 

României B

; • După S. A. Mau- 
Tarbes — vine în Ro- 
coordonator al lotului

Federația română de rugby, 
prin comisia de resort, a luat in 
discuție și a aprobat următoarele 
cereri de transfer în vederea 
campionatului diviziei A, ediția 
1970—1971 :

La Grlvlța Roșie — Iatan 
la Vulcan București)..

La Steaua — Dumitru FI. 
la Rapid București).

La Dinamo, — Goga și Hulă

(de

(de

La Dlnamo, — Goga și Hulă (de 
la Constructorul București), Ifti- 
mie (de ia Politehnica Iași), Iștu- 
dor (de la Grivlța Roșie) și Lin- 
can (de la Aeronautica Bucu
rești).

La Politehnica Iași — Vărzaru, 
lllea, Laszlo, Gaspar și Filipescu 
(toți de la Agrononiia Iași) șl 
Motrescu (de la Rulmentul Bîr- 
lad).

La Știința Petroșani — Lomolă 
(C.S.M. Sibiu), Talpă (de la Pe
trochimie Pitești). Constantin FI. 
șl Rădulescu M. (de la Grivița 
Roșie), Domnișan (de la Clubul 
sportiv școlar).

La Rulmentul Bîrlad — 
(de la Dlnamo București), 
cea. Caraman, Gheorghiță 
Munteanu (toți de la Conștryc- 
torul Bîrlad), Mititelu (de la An
cora Galați).

La C.S.M. Sibiu — Manea șl 
Țopa, (ambii de la Rulmentul 
Bîrlad).

La Rapid — Oprea (de la Dl
namo București), Fodac (de la 
Olimpia București), Dorobanțu

Stoica 
Mihal-

ALPIN1ȘTI ROMÂNI ÎN BULGARIA
Dînd curs unei invitații a 

Institutului de Cultură Fizi
că și Sport din Sofia, trei al- 
piniști de la C.S.U., I.P.G.G. 
București — Bulgăr Alexan
dru, Gheție Iosif, Dan Vasi- 
lescu — au efectuat o serie

de trasee dificile în munții 
Rila.

în cele șase zile (6—11
august) petrecute în tabăra 
de 
au
see 
de

alpinism de la Maliovița 
fost escaladate patru tra
de gradul VI-A și două 

gradul VI-B.

Electroputere Craiova), 
(de la Vulcan Bucu-

(de ia 
Ivănescu 
rești).

La Constructorul București — 
Nedelcu (de la Progresul Bucu
rești), Haralambie (de la Univer
sitatea Timișoara), Mușat (de la 
Gloria București), Milan. Bucur 
și Bumbu (toți de la Dinamo 
București).

La următoarea ședință a comi
siei de transferuri vor fi luate 
în discuție următoarele cereri :

Pentru Steaua — Giba (de la 
ProgresLtl București).

Pentru Dinamo — Radu M. (de 
la Progresul București).

Pentru Universitatea Timișoara 
— Prosi și Călărașu (de la Steaua) 
și Simion (de la Gri vița Roșie).

Pentru Rulmentul Bîrlad — Se- 
nic (de la Politehnica Iași).

Pentru Rapid : Vicol (de la 
Progresul București).

Pentru Agronomia Cluj : Vasi- 
liu (de la Rulmentul Bîrlad), Mă- 
țăoanu (de la Universitatea Ti
mișoara), Cozma și Hancu (de la 
Chimia Tg. Mureș).

Ședința comisiei va avea loc 
marți 25 august.

★
Una din fruntașele diviziei se

cunde, formația Sportul studen
țesc din București VA ÎNTRE
PRINDE, ÎNCEPÎND DE JOI, UN 
TURNEU ÎN IUGOSLAVIA. Stu
denții bucureșteni vor evolua, în 
principal, la Pancevo, în compa
nia echipei locale DINAMO, A 
UNEI ALTE ECHIPE IUGO
SLAVE, BRODARAC BELGRAD 
PRECUM ȘI A UNEI FORMAȚII 
DE CLUB DIN FRANȚA.

★
CEA DE A DOUA ECHIPA 

FRANCEZA De RUGBY, 
CARE VA SUSȚINE UN TUR
NEU ÎN ROMANIA, (ESTE 
VORBA DE TARBES), VA 
SOSI ÎN CAPITALA, PROBA
BIL MARTI 25 AUGUST. 
RUGBYȘTII* TARBEZI ÎȘI 
VOR INAUGURA TURNEUL 
LA BUCURIȘTI, UNDE VOR 
JUCA CU DINAMO (27 au
gust). Apoi, în al doilea meci,

oaspeții vor evolua pe litoral, 
la Constanța, în compania 
formației Farul (30 august). 
Ultimul meci din cadrul tur
neului va fi programat din 
nou în Capitală. Adversară o 
selecționata divizionară (3 
septembrie).

După campionatele naționale 
de juniori

SUB SEMNUL
„EUROPENELOR"

La sfîrșitul săptă- 
mtnii trecute, 569 
de padele pagae 
au vlnturat in lung 
și-n lat undele Sna- 
govulul, mînUite cu 
ambiție și dăruire 
de tot atlțla tineri 
la ultima ediție a 

____ 1 naționale de caiac- 
rezervate juniorilor. In-

totuși în afara modalităților 
de școlarizare preconizate pen
tru calificarea antrenorilor.

In altă ordine de idei, a- 
vem foarte puțini antrenori 
pentru acest sport. Iar după 
noile reglementări, deficitul a- 
cesta are puține șanse de re
zolvare. Școala de antrenori cu 
o durată de 2 ani, excelentă 
idee, pune condiția bacalaurea
tului. Există jucători cu o vas
tă experiență internațională, 
bine intormați și dotați pen
tru a deveni antrenori, dar 
care nu îndeplinesc condiția 
de mai sus. Ar fi păcat să-i 
pierdem pentru această pro
fesie. Ne gîndim că ar trebui 
să existe o categorie de ex
ceptați.

ală de la Snagov, la care 
participă toți antrenorii și se 
dezbate o problematică largă, 
generală, urmată de colocvii 
pe grupe de probe.

3. Am găsit util ca în pa
ragraful referitor la operațiu
nea de avansare a antrenori
lor de la o categorie la alta 
să se introducă următoarea 
mențiune, diferită de cea exis
tentă în proiect. Antrenorul 
trebuie să solicite dreptul de

a participa la examen în cu
prinsul unui raport de activi
tate care să poarte avizul sec
ției și al Consiliului județean, 
municipal sau orășenesc pen
tru educație fizică și sport. 
Acest document să fie înaintat 
Colegiului central al antrenori
lor federației respective, îm
puternicit să aibă ultimul cu- 
vînt. Prin 
nizată de 
o deplină 
propuneri.

modalitatea preco- 
noi se va asigura 
temeinicie fiecărei

[DlflA JUBILIARA A „CUMI CLUJULUI" 
LA OIIltMARt ÎURISIICÂ

foarte buni, 
ceilalți. Hor- 
mln. (traseu: 
de nivel —

participanți 
campionatelor -------- —
canoe rezervate juniorilor. în
trecerile, firește, au desemnat 
noii campioni pe anul 1970, ierar- 
hizind valoric secțiile nautice, 
din ce tn ce mal active, tn număr 
tot mai mare la aceste finale. 
Dar, principalul test al „naționa
lelor" a fost, fără îndoială, veri
ficarea — intr-o întrecere de an
vergură — a șțadiului de pre
gătire a tinerilor noștri caiaclștl 
și canoiști, înaintea campionate
lor europene deschise de ju
niori pe care le vom găzdui in 
anul viitor.

De la bun început se 
spune că, "" 
pionatelor 
In ceea ce 
pețitorilor 
trecerilor : 
CANOIȘTI 
SECȚIILE _________ ___ ,
Este o cifră record, care subli
niază preocuparea antrenorilor 
pentru mărirea și consolidarea 
secțiilor de caiac-canoe, pepi
niere ale loturilor noastre repre
zentative. Așadar, din punct de 
vedere cantitativ, întrecerea a 
corespuns, multe asociații șl clu
buri sportive care înainte erau 
prezente la aceste finale doar cu 
două-trel echipaje au trimis as
tăzi o adevărată flotilă. Ne refe
rim, îndeosebi, la secțiile nautice 
Pescarul Tulcea, Ancora fi Du
nărea Galați, C.S, Brâlla. Re- 
zumtnd, se poate afirma că nu
mărul juniorilor caiaclștl și ca
noiști a crescut, indeplinlndu-se 
astfel un prim obiectiv din ca
pitolul selecție al „europenelor".

Sub semnul acestei mari com
petiții continentale a stat — ne- 

și performanța, Spe- 
■ ,vl- 

cu

poate 
ediția din 1970 a cam- 
a depășit așteptările 

privește numărul com- 
prezenți la startul tn- 
569 DE CAIACIȘT1 Șl 

DIN MAI TOATE 
NAUTICE DIN ȚARA.

Zimbreșteanu
un or-1. Colegiul nostru e 

gan consultativ care face pro
puneri Biroului federal. La 
începutul fiecărui sezon are a- 
tribuții mai consistente : sta
bilește calendarul, etapele de 
pregătire, normele de admitere 
pentru campionatele europene 
și olimpice, precum și lotu
rile de sportivi. Oferă prin
cipii metodice cu intenție de 
simplu material orientativ.

în cursul anului, colegiul își 
exprimă punctul său de ve
dere in problema alcătuirii e- 
chipelor naționale, iar la sfîr- 
șit.ul sezonului rediscută crite
riile de organizare a divizi
ilor și a campionatului de ju
niori.

Dar activitatea antrenorilor 
de atletism e încă deficientă 
și in acest sens colegiul nu 
corectează aproape nimic. Teh
nicienii nu parcurg literatura 
acestei profesii. Nu fac publi
că experiența lor. O anumită 
orientare metodică stabilită de 
un ar1'“nor rămîne cel ma1 
adesea necunoscută celorlalți

și, din lipsa unei sinteze, în 
cele din urmă n-o mai aplică 
nici el. Majoritatea antrenori
lor sînt obsedați, de necesita
tea individualizării, dar din 
păcate opțiunile lor se bazează 
pe fler, nu pe o testare obiec
tivă. împotriva acestor caren
țe ar trebui să lupte tehnici
enii din colegiu. Ar fi nece
sar ca ei să coordoneze în
treaga activitate dintr-o anu
mită ramură de sport sau din
tr-o probă. Dar nu se întîm- 
plă așa. Antrenorii din cole
giu se dovedesc lipsiți de prin
cipii de lucru obiective și de 
capacitatea de a aprecia ap- 
samblul activității atletice. Ei 
vor să-și restrîngă cit mai 
mult zona responsabilității, se 
ascund în perimetrul unei sin
gure probe și refuză să iasă 
din cercul îngust pe care ei 
înșiși și l-au trasat. Judecă
țile lor sînt deseori modelate 
de interese proprii și nu orien
tate de norme.

2. Modaiiiai^n cea mai cu
noscută este Conferința anu-

Organizat pentru a X-a oară, 
concursul de orientare turistică 
dotat cu „Cupa Clujului", a avut 
loc de drta aceasta în apropierea 
orașului (în pădurea Făget), ceea 
ce a creat posibilitatea să fie ur
mărit de un mare număr de spec
tatori. venițj să petreacă o fru
moasă zi de duminică în mijlocul 
naturii. Participarea a fost valo
roasă, la start alinllndu-se selec
ționatele Ungariei, Cehoslovaciei 
și R.D. Germane, precum șl spor
tivi români din 11 județe, in total 
145 de concurenți. De la început 
se cuvin felicitări organizatorilor 
— Consiliului județean al sindica
telor și comisiei județene de spe
cialitate de pe lingă C.J.E.F.S. — 
care s-au dovedit a fi la înălți
mea pretențiilor impuse de o 
competiție de o asemenea anver
gură.

Traseul a fost ales cu grijă deo
sebită. ceea ce a solicitat sporti
vilor, pe lingă o condiție ' fizică 
bunfi, o pregătire tehnică desă- 
vîrșită. întrecerea, atît la băieți, 
cit și la fete, a fost dominată de 
reprezentanții Ungariei, care au 
demonstrat o pregătire fizică ex
celentă. Cîștigătorii — Attila Hor
vath la masculin și Sarolta vion- 
spari ig temlnin — au fost ero-

nometrațl cu timpi 
ei detașindu-se de 
vath a obținut 84,09 
11 000 m, diferență
420 m, posturi de control — 12), 
iar Monspart a realizat 72,27 mln. 
(traseu : 7 680 m, dlf. nivel — 
310 m. posturi de control — 9). 
Dintre sportivii români putem 
evidenția pe clujenii Chlșu șl 
Cusalic șl pe brașoveanul Schul
ler la bărbați, respectiv pe Sabău 
șl Simon (ambele din Cluj) 1a 
femei.

Paralel a avut Ioc șl un concurs 
rezetvat veteranilor, care a reve
nit timișoreanului VlrgUlus Pe- 
titjan cu 113,08 mln. (traseu : 
8 38o m, dlf. nivel — 310 m. pos
turi de control — 9).

Ziua a doua a fost rezervată 
probelor de ștafetă. Clasamentele 
se prezintă astfel : masculin : 1. 
Ungaria ; 2. Timișoara ; 3. Sibiu; 
4. R.D.G ; feminin: 1. Ungaria; 
2. Comb. Brașov — București; 3. 
Sibiu.

Paul RAD VANI, coresp.

îndoielnic ......
claliștll aflați la finale au 
dențlat numeroase echipaje 
reale perspective, tn special din 
rlndul juniorilor mici. Finalul 
concursului de săptămina trecută 
va trebui să marcheze începutul 
unor pregătiri deosebite In toate 
secțiile de caiac-canoe, punctul 
culminant al eforturilor fiind fi
nișul întrecerii de nivel european, 
a cărei gazdă va fi România.

Desigur, o fugitivă privire asu
pra clasamentului întocmit pe 
cluburi la sfîrșitul campionatelor 
evidențiază valoric secțiile nau
tice la ora actuală. In ordine : 
Steaua (9 titluri de campioni na
ționali din cele 23 puse tn joc), 
Dinamo, Școala sportivă nr. 2 
București, Școala sportivă Timi
șoara, C.S.Ș., Olimpia București, 
Pescarul Tulcea, Ancora Galați, 
Constructorul Timișoara, Delta 
Tulcea etc. Dar, tn răstimpul de 
un an care ne desparte de „eu
ropene" se poate schimba ordi
nea actualului clasament, de bună 
seamă, printr-o muncă calitativ 
superioară de pregătire tn clu
buri, prin numărul caiaclștilor șl 
canolștilor pe care secțiile nau
tice ti vor da echipei reprezenta
tive.

Cum se spune tn ciclism, star
tul festiv al europenelor „s-a 
dat _ pentru caiaciștii și canolștii 
noștri juniori" — o dată cu fi
nalele din ultima ediție a cam
pionatelor. Pe traseul nu prea 
întins pînă la „startul oficial" 
sînt de dorit cit mai multe sprin
turi, „cățărări" pe piramida cali
tății, „evadări" obligatorii din 
plutonul codaș.

V. TOFAN
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LUNI
Formațiile de fotbal participante în campionatul diviziei C. 

se pregătesc asiduu pentru noua 
luni 24 august.

întrecere care se va inaugura

■5|4®fWOOW^vXv

Domide reia cu capul, la o centrare, și trimite balonul în poarta oaspeților. Fază din 
ultimul meci susținut de U.T.A. în compania echipei C.F.R, Timișoara

Fcto: N. TOKACEK

I.M.U.M. VREA
CONFIRME

SĂ

echipă 
C (în.

în

MULTI JUNIORI ÎN 
ECHIPELE BUCUREȘTENE

I U.T.A. se găsește de cîtva 
I timp în centrul atenției tu- 
I țuror, mult mai intens decît 
I în vremea cînd ieșea, 
I tru a doua oară consecutiv, 
I campioana țării. U.T.A. se 
I menține în judecățile de va- 
I loare ale unora drept o învin- 
I gătoare fără prestanță, rămî- 
I nînd în memorie mai mult ca 
I victima Legiei, decît ca for-
■ mația dovedit superioară, după 
I 30 de _ etape, Rapidului, Stelei 
I sau lui Dinamo București. Ju- 
I cătorii arădeni au simțit surî- 
I sul înghețat și aplauzele plic- 
I tisite care îi însoțesc de vreo 
o două luni încoace. Le-au sim-
■ țit și au înțeles că lumea nu 
I te iartă și e mai dispusă să 
I te judece după o mare gafă, 
I decît după conduita și străda- 
| niile fertile de fiecare zi. Poa-
■ te dacă n-ar fi învins din nou 
I in campionat, U.T.A. ar fi fost 
I absolvită de păcatul acelui 8-0. 
| Dar. „ghinionul" ei. U.T.A. s-a 
I dovedit din nou cea mai bună 
I și mai constantă pe plan in- 
I tem și, paradoxal, victoria a- 
I ceasta avea să declanșeze în 
I unii amintirea iritantă ‘ a ma- 
I relui eșec. Credem că e ne- 
I dreaptă pe undeva această re- 
I acție, dar nedreptățile sînt la 
I fel de omenești ca și actele 
| de justiție.

U.T.A. a devenit subiect la 
I ordinea zilei fiindcă se apro- 
I pie ziua cînd va reintra pe 
I șoseaua Cupei campionilor eu- 
I ropeni și există presupunerea 
I sceptică, după care un adver- 
I sar de talia lui Feijenoord nu 
I va putea decît s-o ciocnească 
I și iarăși s-o accidenteze grav.

Petrecînd două zile la Arad 
printre jucătorii, antrenorii și 
responsabilii echipei, sîntem în 
măsură să oferim cîteva pre
cizări asupra situației el ac
tuale. Faptele atestă existența 
unui decalaj între capacitatea 
jucătorilor și antrenorilor pe 
de o parte și suportul admi- 
nistrativ-organizatorio al clu
bului. Deficitul de conducere 
și de potențial se reflectă în 
cele două capitole esențiale în 
prezent : transferarea de noi 
jucători și contractarea de me
ciuri internaționale pregătitoa
re, în vederea dublei partide 
cu Feijenoord. In ambele di
recții a operat, se vede, con
trariul spiritului de prevedere. 
Așa se explică suspensia care 
domnește încă în privința po
sibilităților de legitimare a lui 
Hajnal, Kalinin și Dumbrean. 
Dacă măcar ultimele contacte 
dintre emisarii Aradului și e- 
chipele cu drepturi asupra ce
lor trei fotbaliști se vor sol
da cu acorduri, atunci Iotul 
U.T.A.-ei va deveni. capabil 
să ofere soluții pentru o echi
pă bine cumpănită (mai puițm 
postul de portar, unde doar 
Gornea poate rezista tuturor 
solicitărilor).

Pînă acum trei zile, U.T.A. 
nu avea contractate, jocuri in
ternaționale de verificare, da
torită lipsei de relații inter
naționale. Și totuși de curînd 
două echipe iugoslave s-au ofe
rit să joace Ia Arad pentru 
suma globală de 15.000 lei. Dar 
au fost refuzate și în schimb 
s-a plătit 8000 lei CFR-ului Ti
mișoara. Stupid, dar adevărat. 
In aceeași privință, Federația

pen-

de fotbal, cu legăturile ei 
ternaționale foarte întinse 
ora actuală, ar fi trebuit 
acționeze mai inspirat pentru 
contractări ferme. Nu e timp 
de explicații mai ample, este' 
numai necesar să arătăm că 
pînă la urmă s-a încropit un 
calendar de jocuri, pe care 
U.T.A. le va susține înaintea 
primei partide cu campioana 
Olandei (AZI cu echipa Un
gariei Ia Budapesta, DUMINI
CA, 23 august, cu Elore Be- 
kes Csăba — categoria B — 
Ia Arad, iar LA 2 SEPTEM-

llllilllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllll

S Decalaj între 
capacitatea echi
pei și strădaniile 
conducătorilor 
® Care va £i 
epilogul transfe
rărilor ? ©! Muncă 
intensă, disci
plină exemplară 
© O campioană 
trebuie respec - 
tată © Duminică

in
ia 
să

un nou meci 
de verificare 
la Arad
iiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiii!

BRIE, cu Olimpiakos Pireu Ia 
Atena). Trei meciuri, dar se 
simte mina Improvizației. Cel 
de azi e poate prea dificil 
pentru stadiul de pregătire al 
echipei lui Coco, iar peste 4 
zile U.T.A. va întîlni un ad
versar probabil incapabil să-i 
ridioe probleme majore.

După campionat, pînă lunea 
trecută, campioana “ 
efectuase 
Tehnicienii 
noșteau că 
unei bune 
De acum 
încep să se rafineze, urmărin- 
du-se în paralel și obiective 
de ordin tehnico-tactic.

Ca de obicei, fotbaliștii ară
deni muncesc mult și silit de 
o disciplină exemplară. De la 
distanță s-ar putea presupune 
că lucrurile ar sta altfel, dar 
in casa lor observi ordine, se
riozitate și concentrare.

Dacă vor fi operate transfe
rările de care aminteam, U.T.A. 
are posibilitatea să-și omoge
nizeze trei . linii echilibrate, 
fără puncte critice, linii care 
să-i asigure securitate în apă
rare și destulă forță ofensivă. 
Birău, Lereter, Pojoni și Bro- 
șovschi compun un lanț de 
fundași experimentat, tehnic, 
destul de puternic pentru lup
ta directă și versat în chesiuni 
de ajutorul reciproc. Rezerva 
celor patru ar fi Kalinin. La 
mijlocul terenului, arădenii vor

României
18 antrenamente, 
și jucătorii recu- 

s-a asigurat fondul 
capacități de efort, 
înainte pregătirile

avea posibilitatea să 
un terțet cu mari 
Petescu. Hajnal și 
Toți trei capabili de 
forturi, de judecăți 
în stare — nu numai să lim
pezească jocul, aici in zona 
mediană, dar și să devină în 
funcție de imperative apără
tori sau forțe de asalt. Axen- 
te pe dreapta, Oito Dembrov- 
schi și Florian Dumitrescu vor 
completa această formulă de 
echipă cu aptitudinile lor de 
străpungere, de combinație și 
de șut. Printre alte prejude
căți care au nevoie de corec
ție în legătură cu U.T.A. ar fi 
și cea despre așa-zisa lipsă de 
valoare a jucătorilor ei. Luați 
de probă, niște fotbaliști me
diocri și supuneți-1 unui regim 
de antrenament și de viață I- 
deale și veți vedea că nu 
vor lua campionatul niciodată. 
Se trece (și nu înțelegem de 
ce) cu vederea că Lereter, 
Peiescu, Domide, Pojoni. Gor- 
nea, Axente, Broșovschi sînt 
personalități cu nimic mai pre
jos decît altele care s-au cam 
moleșit tot dormind pe saltele 
umplute eu puful adjectivelor 
frumoase. Din capacitatea tu
turor jucătorilor de la U.T.A. 
antrenorii Dumitrescu și Rein
hard .au scos o echipă aptă 
de performanțe repetate și fap
tul acesta este cel mal au
tentic certificat de valoare.

Să ne oprim puțin, după ce 
am arătat cîteva crîmpele din 
prezentul U.T.A.-el, și după 
ce i-am văzut pe jucători și 
antrenori muncind cu respec
tul lor notoriu în vederea pro
ximelor încercări, să ne oprim 
puțin asupra perspectivelor e- 
chipei în fața Iul Feijenoord. 
Sorții au vrut ca U.T.A. să 
joace cu cea mai bună echipă 
de club din Europa. Sorții nu 
pot fi criticați, ci numai în
fruntați. Sperăm că nu se v’a 
găsi nimeni care să pretindă 
că U.T.A. este mai puternică 
sau că ar fi normal ca ea să-și 
elimine adversara. Dar în fot
bal nimeni nu e lipsit de șan
se, U.T.A. le are desigur pe 
ale ei, puține dar acestea e- 
xistă, iar U.T.A. mai are pe 
deasupra încă ceva. Acest ceva 
se cheamă obligația de onoare 
de a evita un eșec 
cel de anul trecut, 
estompa amintirea-i 
să. Catastrofa aceea 
firească. O știu toți 
pricep cît de cît la

prezinte 
resurse : 
Domide. 
mari e- 
prompte,

negru ca 
și de a 
dureros- 
n-a fost 

cei ce se 
r___ r _ __ . fotbal. In
condiții normale, chiar dacă ar 
juca cu echipa Braziliei și 
U.T.A. n-ar primi în 20 de 
minute 7 goluri. Să fim. se
rioși. Observația directă ne 
îndreptățește credința că U.T.A. 
va fi în stare, după rezolvarea 
inadvertențelor citate, să iasă 
cel puțin cu fața curată din 
meciurile cu olandezii. Cel pu
țin ! Cel puțin ! Cel puțin I

U.T.A. este campioana noas
tră și de aceea sîntem obli
gați să o respectăm, să o 
susținem, să credem în ea. Și 
sînt convins că respectul nos
tru o va ajuta, tot așa cum 
sîntem convinși că în timpul 
apropiatelor încercări ea va fi 
un monument de abnegație.

Romulus BALABAN

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A ll-a
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI B

(luni 24 august)
■ IUI A I

Progresul Brăila — Știința Ba
cău : Gb. Vasilescu I, ajutat la 
linie de M. Cîțu șl P. Iile ' ' 
din București) ;

Flacăra Morenl — Sportul 
dențesc București : G. Pop ; 
linie C. Braun și N. Iliescu 
din Brașov) s

Metalul Ttrgovlște — Oțelul 
lăți : G. PopovlcJ ; __la ’ ‘

(toți

stu- 
la 

(toți

Ga- 
__ ___,___  , __ linie 

C. Dragotescu șl G. Olteanu (toți 
din București).

Portul Constanța — Dunărea 
Giurgiu ț M. Vasiliu ; la linie 
Em. Păunescu șl V. Grlgorescu 
(toți din Ploiești) ;

Poiana Cimplna — S.N. Olteni
ța : D. Isăcescu ; la linie G. Fo
ilor și M. Halmovicl (toți din 
București) ;

Politehnica Galați — Ceahlăul 
P. Neamț : I. Drăghici (Bucu
rești) ; la linie D. Hinca (Bucu
rești) șl E. Volcu (Oltenița);

Metalul București — C.F.R. Paș
cani : Z. Drăghici ; la linie A. 
Pilosian și G. Tacciu (toți din 
Constanța)) (se dispută sîmbătă);

A. S. Armata Tg. Mureș — Me- 
trom Brașov : V. Trifu ; la linie 
I. Necșa șl C. Silaghl (toți din 
Baia Mare).

B E B I A A n-A

gonul Arad : C. Pop (Hunedoara); 
la linie N. Găman (Simeria) și 
M. Ostaficiu (Deva) ;

Corvlnul Hunedoara 
putere Craiova : 
linie V. Vîlcu șl 
din Timișoara) ;

Minerul Anina 
Cugir : I. Optiță 
deleanu și I. Sechel (toți din A- 
rad) ;

Gaz metan Mediaș — Gloria Bis
trița : C. Ghiță ; ia linie M. Ro
man șl T. Moarcăș (toți din Bra
șov) ț

Olimpia Satu Mare — C.S.M. Re
șița : I. Erdoș ; la linie A. Sike 
și O. Ujhelyi (toți din Oradea).

____ Electro- 
S. Birăescu ; la 

M. Sofronie (toți

— Metalurgistul 
; la linie c. Ar-

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
SIMBATA 22 AUGUST

Stadlonul Metalul, ora 1G.30 : 
METALUL BUCUREȘTI — C.F.R. 
PAȘCANI (divizia B).

LUNI 24 AUGUST

C.S.M. Sibiu -r- Minerul Bala 
Mare 1 I. Rus ; la linte Z. Szecsei 
și P. Vamoș (toți din Tg. Mureș);

Crlșul Oradea — U. M. Timișoa
ra : I. Ctmpeanu ; la linie E. Pal- 
ko șl V. Mezaroș (toți din Cluj);

C.F.R. Arad — Olimpia Oradea : 
C. Nițescu (Sibiu) ; la linie ~ 
Andrei (Sibiu) șl V. Cioc 
diaș) ;

Politehnica Timișoara —

T.
(Me-

Va-

Terenul Laromet, ora 11 : TEH
NOMETAL BUCUREȘTI — CELU
LOZA CAL ARAȘI (divizia C).

Terenul Electronica, ora 11 i 
LECTRONICA BUCUREȘTI — MA
RINA MANGALIA (divizia C).

Terenul Autobuzul, ora 11 : 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — CO
MERȚUL ALEXANDRIA (divi
za C).

Terenul Sirena, ora 11 : SIRE
NA BUCUREȘTI — CHIMIA RM. 
VILCEA (divizia CI.

E-

I.M.U.
fruntașă

1968— 69
1969— 70 
nează de peste o lună sub 
conducerea noului antrenor 
I. Zaharia. Fotbaliștii din 
Medgidia lucrează intens — 
cinci antrenamente pe săptă- 
mînă și un joc amical — și 
sînt hotărîți ca în noul cam
pionat să confirme așteptările 
iubitorilor de sport din locali
tate, să fie din nou fruntași 
în seria a III-a. După cum ne 
spunea tov. I. Andrei, mem
bru al biroului secției, jucă
torii, deși știu că au de în
fruntat formații puternice, ca, 
de pildă, Electronica Obor, 
Celuloza Călărași, Delta Tul
cea și altele, privesc cu opti
mism întrecerile care vor în
cepe luni.

Din lotul care a fost folosit 
în campionatul trecut n-a ple
cat nimeni. Ba,’mai mult, a 
fost completat cu trei jucă
tori — M. Popescu ,(de la 
Știința Bacău), I. Catrina 
(Ideal Cernavodă) și C. Lupu.

Din pregătirile I.M.U.M.-u- 
lui am mai reținut și alte a- 
mănunte nu lipsite de impor
tanță, cum ar fi preocuparea 
conducerii asociației pentru 
întronarea 
sportivitate deplină în rîndu- 
rile jucătorilor, completarea 
Inventarului de echipament 
și materiale, precum și execu
tarea unor reparații la sta
dionul I.M.U.M.
ATUUL TEXTILE! BUHUS! 

— TINEREȚEA
Formația textiliștilor 

Buhuși, care activează 
mulți ani în divizia C, va 
cepe noul sezon fotbalistic cu 
jucători tineri cum n-a avut 
niciodată. „Din cei 22 de fot
baliști — ne relata tov. Gh. 
Stan, președintele A. S. 
tila Buhuși — doar doi 
peste 25 de ani“.

Antrenorul M. Crețu, 
se ocupă de cîteva luni de 
echipă, are, firește, greutăți 
mari din punct de vedere 
tehnic, întrucît majoritatea e- 
levilor săi se află la începu
tul carierei sportive. Cu toate 
că Textila a rămas pentru 
noul campionat fără cîțiva 
jucători rutinați. descurajarea 
nu-și face loc în echipă.

(T. R.)

Medgidia,
a diviziei 

locul I în serie, 
locul II), se antre-

constatările unul

unui spirit de

din 
de 
în-

Tex- 
au

care

Iată și
raid anchetă printre echipele 
bucureștene.

La Electronica Obor primul 
antrenament a avut loc pe 
data de 21 iulie. Dintre jucă
torii noi care vor evolua în 
viitorul campionat în această 
formație amintim pe Crista- 
che (I.U.T. Buc.), Tofan (Spor
tul ‘ - ■
(Met. 
și pe _ 
Buc.). De asemenea, au fost 
promovați în prima formație 
cîțiva juniori din pepiniera 
proprie : Stanciu, Vasile și 
Ionescu.

Echipa Autobuzul, care a 
reprezentat Capitala în bara
jul pentru divizia B, și-a în
ceput antrenamentele pe data 
de 28 iulie, sub conducerea 
antrenorului Costică Mari
nescu. Noul antrenor are la 
dispoziție un lot de 22 de ju
cători. Vechiului eșalon i se 
adaugă cinci tineri talentați, 
promovați de la echipa de ju
niori : Gabrea, Selejan, Co- 
mănescu, Burlacu și Miha- 
lache, precum și Avramescu 
(Progresul Brăila).

La Voința, echipă care s-a 
salvat de la retrogradare 
printr-un miracol, s-a apelat 
Ia forțele proaspete ale junio
rilor : Nisipeanu, Tomuleț, 
Nițu, Dobre, Bustuc, Văduva, 
Sfedu (toți de la Școala spor
tivă), Roșea, Naolache, Be- 
cali, promovați de la echipa 
de juniori. Acestora li s-au 
alăturat Pisică (Sportul stu
dențesc) și Voicu (Petrolul 
Videle). In ultimul timp au 
avut loc cîte trei antrena
mente săptămînal. N-au lipsit 
și întîlnirile de verificare cu 
formațiile bucureștene Abato
rul (4—3), Electronica (3—2) 
și I.O.R. (2—2).

Cunoscutul ex-internațional 
Nicolae Oaidă, actualul antre
nor al echipei Flacăra roșie, 
și-a convocat lotul la 25 iu
lie. Oaidă contează pe 16 ju
cători, dintre care 3 juniori 
promovați din pepiniera pro
prie. Dintre noile achiziții a- 
mintim pe: Popa (elev la 
Școala tehnică sanitară), Tă- 
năsoiu (Cinematografia Buf
tea), Tudor (Mașini unelte), 
Calagiu (Cimentul Medgidia)

Florin SANDU și 
Aurel PĂPĂDIE

muncitoresc), Bolovan 
Tr. Severin), precum 
juniorul Tudose (Met.

CALENDARUL INTERNATIONAL AL ECHIPELOR DE CLUB

DINAMO BUCUREȘTI
ÎN TURNEU

ÎN AMERICA DE SUD
In octombrie la Arad : revanșa meciului U.T.A. — 

selecționata Ungariei.
Ieri dimineața, Biroul federal a avut o consfătuire cu re

prezentanții echipelor din campionatul diviziei A, în vederea 
discutării calendarului internațional pentru echipele de club, 
pe 1970 și 1971.

Deschizînd ședința, tov. 
Mircea Angelescu, președin
tele Federației române de 
fotbal, a arătat că unul din 
mijloacele care poate duce la 
creșterea calitativă a fotba
lului nostru, este intensifica
rea contactelor internaționa
le. Precizînd că, din motive 
lesne de înțeles, preocupări
le federației în această di
recție au vizat 
mai 
tov.
că --------
CA ȘI CLUBURILE SA-ȘI 
ÎNTOCMEASCĂ UN CALEN
DAR INTERNAȚIONAL CÎT 
MAI BOGAT, pe care F. R. 
Fotbal îl va sprijini.

Din păcate, majoritatea 
cluburilor nu s-au preocupat 
de realizarea unui calendar 
internațional, deși au demult 
această dezlegare. Proiecte nu 
lipsesc, dar prea puține din
tre ele au depășit acest sta
diu. Datele certe lipsesc din 
calendarul .competițional al 
cluburilor. Poate că exemplul 
dat în ședință, privitor la un 
meci internațional de handbal 
despre care se știe dc pe a- 
cum că este programat la 8

pînă acum 
mult echipa națională. 
Mircea Angelescu a spus 
A VENIT MOMENTUL

sta bilirea calendarului in-Aspect de la ședința de lucru a Biroului F.R.F., ținută ieri, pentru 
ternațional, al echipelor de divizia A

noiembrie 1972, la ora 17, n-a 
fost privit ca o simplă cu
riozitate, ci ca un model de 
bună gospodărire, demn de 
a fi pus în practică și de 
către cluburile noastre de 
fotbal.

Să vedem, oricum, care 
sînt proiectele divizionare
lor A :

U.T.A.: In octombrie, !a 
Arad, revanșa partidei de as
tăzi cu selecționata Ungariei. 
Apoi, între 1—15 noiembrie, 
un proiect de turneu în Italia, 
în zilele următoare, se aș
teaptă un răspuns privind un 
turneu al echipei arădene în 
S.U.A.

RAPID : la 25 decembrie, un 
meci la Salonic, cu P.A.O.K., 
viitoarea adversară a Iu; Di
namo București, în „Cupa eu
ropeană a tîrgurilor". In fe
bruarie, este proiectat un tur
neu în Liban, Siria și Israel, 
iar după terminarea campio
natului, deci în vara anului 
1971, trei jocuri în R. F. a 
Germaniei.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
un meci cu Dunav Russe și, 
poale, unul cu Akademic So
fia. Cam atît pentru anul 
1970, în afara partidelor din 
„Cupa europeană a tîrguri
lor". Pentru vara viitoare : o 
dublă întîlnire cu Besiktaș, și 
un meci la Bologna.

DINAMO BUCUREȘTI; în 
februarie 1971, un turneu- 
aproape cert în America de 
Sud. Proiecte ? Un turneu în 
Italia și altul în Spania, în 
vara lui 1971.

De asemenea intenționează 
să aducă pe Internazionale 
și pe A. C. Milan, la Bucu
rești.

FARUL: pentru viitorul a- 
propiat, numai meciurile din 
cadrul „Cupei Mării Negre". 
Deci, și o dublă întîlnire cu 
Fenerbahce. In perspectivă : 
un turneu în Orientul apro
piat.

STEAGUL ROȘU Brașov; 
înapoierea vizitei Iu; Olym- 
piakos, în ianuarie 1971 la A- 
tena. In discuție: un turneu 
în America de Sud.

Și reprezentanții celorlalte 
cluburi au prezentat o serie 
de proiecte, mai precis spus, 
dorinfe- Cînd se va depăși a- 
cest stadiu vom da amănun
tele necesare.

vizitei Iu; Olym-

-A.

ETAPA DIN 30 AUGUST A „CUPEI ROMÂNIEI11
IN FR1MA

Avlntul Rădăuți — Minerul 
Gura Humorului, Străduința Su
ceava — Rarăul Cîmpulung, A- 
vîntul Frasin — Mlnobradul Va
tra Dornel, Unirea Săvenl — Chi
mia Suceava Victoria PTTR Bo
toșani — Fulgerul Dorohoi, Șire
tul Bucecea — Textila Botoșani, 
Siderurgistul Iași — I.T.A. Paș
cani, Poligrafia Iași — Foresta 
Fălticeni. Celuloza Piatra Neamț 
— Victoria Roman, Metalul Piatra 
Neamț — Textila Buhuși, Bradul 
Roznov — Letea Bacău, Recolta 
Zorlenf — Rulmentul Blrlad, Hu- 
șana Huși — Nlcolina Iași, Lu
ceafărul Focșani — Dacia Galați, 
Chimia Mărășeștl — A.S.M. Te
cuci. Gloria Tecuci — Automobi
lul Focșani, Trefilorul Galați — 
Metalurgistul Brăila. Foresta Ser-» 
daru — Ancora Galați, Comer
țul Brăila — S.U.T. Galați, Me-

TRAGERILE SPECIALE LOTO
DIN 7 AUGUST 1970

Deoarece lista cu cîștigătorii 
premiilor în autoturisme și 
excursii de la tragerea spe
cială Loto din 7 august a.c., 
din numărul de ieri a apărut 
eronat, o publicăm din nou i

1. Iftimie P. Gheorghe, — 
Comânești, jud. Bacău i 2. 
Ciovică Emil — Brașov ; 3. 
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".

Cite un autoturism la ale
gere (conform prospectului) 
sau diferența în numerar în 
valoare pînă la 57.700 lei, 
au obținut următorii cîștigă- 
tori i

1, Mager Aurel — Arad ■ 2- 
David Iștvan — Cluj ; 3. 
Lungu 0. Vasile — Plopeni, 
jud. Prahova (toți cu bilete 
seria N).

Cite o excursie de 2 locuri 
cu petrecerea Revelionului ia 
Belgrad (bilete seria H și O) 
au obținut următorii cîștigă- 
tori i

1. Jude Traian — Cîmpeni, 
jud. Alba ' 2. Secula Ion — 
Oradea i 3. Saim Maria — 
Constanta i 4. Szilveszter Ar
pad — Petrila. jud. Hunedoa
ra i 5. Șerbănoiu Constantin — 
Ploieștiori. jud. Prahova . 6— 
7. Neacșu Mirica — Bucu
rești (două excursii) i 8. Mă-

zăreanu Mircea — Bacău ; 9. 
Giuglea Ștefan — Constanța 1 
10. HOlczer Francisc — Tg. 
Secuiesc, jud. Mureș ■ 11- Ște
fan Dumitru — Lehliu, jud. 
Ialomița.

Cite o excursie de 1 loc :
1. Grancea Stefan — localita
tea Augustin, jud. Brașov ,•
2. Dogaru Anastasia — Re- 
teag, jud. Bistrița i 3. Vizo- 
reanu Dumitru — Constanța ) 
4. Enache D. GheorgRe — 
Tîrgoviște; 5. Stamin Geor- 
geta — Craiova • 6. Bălănescu 
Sterica — Galați ; 7. Carnariu 
Alexandru — Țibănești, jud. 
Iași i 8. Dioszegi Azzila — Za
lău i 9. Moț Georgeta — Ti
mișoara i 10. Vâlcea Gheor
ghe — București. (Continuare 
în numărul de mîine)

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 33 DIN 

16. AUGUST 1970

CATEGORIA I : (12 rezultate)
4,3 variante a 8.863 led

CATEGORIA a Il-a : 
zultate) 46,8 variante .8

(11
977

re
lei

FAZĂ FINALĂ INTRĂ ÎN ARENA „C"-UL
canlzatorul Ianca — Șoimii Bu
zău, Tractorul Vlzlru — Unirea 
Tricolor Brăila, Unirea Sărătenl
— Energia Slobozia. Uleiul Slobo
zia — Celuloza Călărași. Viticola 
TAS Fetești — Cimentul Medgi
dia, Minerul Măcin — Delta Tul- 
cca. Granitul Babadag — Vultu
rul Tulcea. Metalul Mangalia — 
Electrica' Constanța, știința Con
stanța — Marina Mangalia. Uni
rea Eforie Nord — I.M.U. Medgi
dia, Partizanul Bacău — Minerul 
Comănești, Energia oraș Gh. Gh. 
Dej — petrolul Molneștl. Petro
listul Dărmănești — Chimia oraș 
Gh. Gh. Dej, Progresul Pătîrla- 
gele — Metalul Buzău, Rapid Bu
zău — Petroiul Berea, Automobi
lul Butău — Petrolistul Boldești, 
Victoria Bordeni — Victoria Ho
rești, Rafinăria Flacăra Cimplna
— Caraimanul Bușteni. Feroemail
Ploiești — Carpați Sinaia, Victo
ria MizU —.................. ’
nematogralia 
București, 
Electronica 
Brezoaele — 
reștl, A.S A. 
Mînăstirea, 
reștl

Metalul Plopenl, Ci-
Buftea — Voința 

Aurora Urzlcenl — 
București, r 
Tehnometal 
București — 

Dinamo Obor 
reștl — Olimpia Giurgiu, 
București —_ Mașini Unelte 
reștl. “ ' ‘ '

CATEGORIA a III-a 
zultate) 381 variante a

(10
180

re
lei

Recolta 
Bucu- 

Unlrea 
Bucu- 
C.P.B. 

J BUCU- 
I.A.R.A. București — Sp. 

Muncitoresc București. Centrul 
Antrenament Tîrgoviște — Laro
met București, Victoria Morenl — 
Prahova Ploiești, Cimentul Fienl
— Petrolul Tîrgoviște, A.S.A. Pi
tești — FI. roșie București, Texti
llstul Pitești — Autobuzul Bucu
rești. Voința Cîmpulung — Dacia 
Pitești, Spicul Vînătorl — Petrolul 
videle. Flacăra Llța — Chimia Tr. 
Măgurele, Dunărea Zimnlcea — 
Comerțul Alexandria. Aiumlnul 
Slatina — F.C. Caracal, Recolta 
Văleni — Gloria Slatina. Păstorul 
Vaideenț — Lotru) Brezoiu. C.I.L. 
Rm. Vîlcea — Unirea DrăgăsanI, 
Viitorul Bfibenl — Chimia Rm. 
Vîlcea. Unirea Goicea — Dunărea 
Calafat. Dunărea Negoi — St. 
roșu Plenlța. Recolta Afumați — 
Progresul Corabia. Metalurgistul 
Sadu — Ștllnta Petroșani, Unirea 
Tg Jiu — Minerul Motru, Cute
zătorii Orșova — Metalul Topleț, 
C.E.I.L. Tr. Severin — C.I.L. Tg. 
Jiu, Viitorul Cujmlr — Metalul 
Tr. Severin, Foresta Zăvoi — Vic
toria Caransebeș. Energia Reșița
— Minerul Moldova Nouă. Me
talul Bocșa — MEVA Tr. Severin, 
Nera Bozovicl — Minerul Bocșa, 
F.Z. Banatul Timișoara — CFR 
Caransebeș Tehnolemn Timișoara
— Vulturii Textila Lueoj, Unirea 
Tomnatic — Furnirul Deta. Dacia 
Cărpiniș — Electromotor Timi
șoara. Victoria Ineu — Aurul 
Brad. Șrlmll Pîncota — Mureșul 
Deva, Indagrara Arad — CFR Si
meria. Constructorul Hunedoara
— Victoria Călan. Preparatorul 
Petrila — Minerul Lupeni, I G.L. 
Petroșani — Minerul Ghelar, Glo
ria Hațeg — Minerul Telluc, CFR 
Teiuș — Metalul Alba Iulla. CIL 
Blaj — Mlnaur Zlatna, Minerul 
Biho- — Metalul Salonta, Minerul 
Voivozi — Someșul Satu Mare, 
I.T.O. Oradea — Victoria Cărei, 
Voința Cărei — Unirea Zalău. 
Recolla Urzlcem — Constructorul 
Baia Mare. Sticla Poiana Codru
lui — Chimistul Bala Mare. Mi
nerul Băfuț — Bradul Vlșeu. Fo
restiera Cîmpulung pe Tisa — 
C.I L. S’ghetul Marmației, Pro
gresul someuța — Minerul Bala

Sprlei, Foresta Suseni Bîrgăului
— Foresta Nfisăud, Hebe Sîngiorz 
Băl — C.I.L. Gherla, Victoria 
Urlu — Someșul Beclean, Some
șul Gherla — Arieșul Turda, 
I.T.O. Cluj — Arieșul Cimpia Tur
zii. Minerul Aghireș — Tnd. sîr- 
mei C Turzii, Lemnarul Tg. Mu
reș — Soda Ocna Mureș. F.Z. Tg. 
Mureș — Chimica Tîrnăvenl, La
cul Ursu Sovata — Unirea Cris- 
turul Secaesc, înfrățirea Reghin
— Lemnarul Odorhelul Secuesc, 
Minerul Miercurea Ciuc — Viito
rul Gheo-ghleni, Rapid Clceu — 
Minerul Bălan, Harghita Odor- 
heiul Secuesc — Forestierul Tg. 
Secuesc, Metalul Rîșnov — Chimia 
Făgăraș Utilajul Făgăraș — Car
pați Brașov. Politehnica Brașov
— Torpedo Zărnești, I.C.I.M. Bra
șov — Chimia oraș Victoria, Mi
nerul Baraolt — Tractorul Bra
șov. Carpați Covasna — Colorom 
Codlea. Avlntul Tllenl — Oltul Sf. 
Gheorghe. Textila Clsnădie — 
A.S.A. Sibiu. Progresul Agnita — 
Independența Sibiu, Progresul Si
biu — Metalul Copșa Mică. Mă
gura Simleuil Sllvanlel — Topito- 
rul Baia Mare. Minerul Sărmășag
— Dermata Cluj, Panificația Jibou
— Unirea Dej.

★
Echipele : Cimentul Blcaz,

I.R.A. Cimplna. Sirena. București, 
Vitrometan Mediaș, Unirea Alba 
Tulia și C.F.R. Sighișoara se ca
lifică direct in etapa a II-a din 
16.IX.1970.

★
.Tocurile : Siderurgistul Iași — 

I.T.A. Pașcani, Poligrafia Iași — 
Foresta Fălticeni ; Celuloza Pia
tra Neamț — Victoria Roman. 
Metalul Piatra Neamț — Textila 
Buhuși : Rapid Buzău — Petrolul 
Berea, Automobilul Buzău — Pe
trolistul Boldești ; Lemnarul Tg. 
Mures — Soda Ocna Mureș. F.Z. 
Tg. Mureș — Chimica Tîrnăvenl 
se vor disputa în cuplaj începlnd 
de la ora 13 primul joc și respec
tiv ora 15.30 cel de al doilea. 
Jocurile : A.S.A. Pitești — FI. Ro
șie București. Textillstul Pitești — 
Autobuzul București; F.Z. Bana
tul Timișoara — C.F.R. Caran
sebeș. Tehnolemn Timișoara — 
Vulturi! Textila Lugoj ; Prepara
torul Petrila — Minerul I.upenl, 
I.G.L. Petroșani — Minerul Ghelar 
se vor disputa in cuplaj înceoînd 
cu primul joc la ora 9 și respec
tiv ora 11. Jocurile : știința Con
stanta — Marina Mangalia. Fero- 
email Ploiești — Carpați Sinaia, 
A.S.A. București — Unirea Mă
năstirea. Dinamo Obor București 
— Olimpia Giurgiu. C.P. Bucu
rești — Mașini Unelte București, 
T.A.R.A. București — Sp. Munci
toresc București. I.T.O. Cluj — 
Arieșul Cimpia Turzii vor în
cepe la ora 11 Celelalte jocuri 
vor începe la ora 15.30.

Comisiile județene de 
vor lua r 
corespunzătoare, dlfuzfnd 
mul de mai sus echipelor 
tlve.

----- ,— _j fotbal 
măsurile organizatorice 

progra- 
tespec-

Arbitrul de centru 
de colegiul central 
iar arbitrii de linie __ ___
gați de colegiile județene pe raza 
cărora au loc jocurile.

delegatva fi
al arbitrilor 
vor fi dele-

RAPID S-A ANTRENAT,
IEHI, IN „FAMILIE"

Rapidul a 
doilea meci __ __________
din acest sezon. Sparing-part
ner i-a fost propria-i echipă 
de tineret, întărită, pe rînd, 
de portarii Răducanu și Ră- 
mureanu. în general, partida 
a fost interesantă și s-a în
cheiat cu scorul de 3—2 in 
favoarea primei echipe. Au 
înscris. Neagu și Dan (de două 
ori), respectiv Ene și Adam. 
Ne-au plăcut îndeosebi, Dinu, 
Dan, Neagu și Răducanu. Pri
ma echipă a Rapidului a în
ceput jocul în următoarea for
mație : Rămureanu — Pop, Lu- 
pescu, Dan, Greavu, Dumitru, 
Dinu, Năsturescu, Apostol, Nea
gu, Strat.

susținut ieri al 
de antrenament

G. R.

Universitatea Craiova
Caraimanul Bușteni

J

5-0 (3-0)
BUȘTENI, 18 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru), 
în meci de verificare, desfă
șurat în localitate, divizio
nara A Universitatea Craiova 
a dispus de Garaimanul Buș
teni cu 5—0 (3—0). Au în
scris Tarălungă (min. 31 și 
72), Ivan (min. 35 și 50) și 
Boșoteanu (min. 42). Studen
ții vor 
goviște, 
litate.

mai juca joi la Tîr- 
cu Metalul din lcca-

V. ZBÂRCEA

DE LA LEADS-
Biletele, pentru turneul de 

fotbal din cadrul „Cupei 
Bucureștiului” care va avea 
loc în zilele de 22 și 23 au
gust a.c- pe stadionul Repu
blicii, s-au pus în vînzare în- 
cepînd de azi 19 august a.c. 
la următoarele case de bi
lete : agențiile Loto-Prono- 
sport din str. Halelor nr. 5 
Și Calea Victoriei nr. 2 pre
cum și cele de la stadioanele 
23 August, Republicii, Giu- 
lești. Dinamo și Progresul.

Pentru ziua de 22 august 
a.c. sînt valabile biletele cu 
seria 314 iar pentru ziua de 
23 august a.c. cu seria 36.



AZI LA BUDAPESTA

REPREZENTATIVA UNGARIEI INTlLNESTE
CAMPIOANA TĂRII NOASTRE. U. T. ARAD

9 1

» Lereter accidentat • Formațiile probabile
BUDĂPESTA 18 (prin tele

fon). fî» Marți după-amiază, 
Iotul tchipei U.T-A. a sosit 
Ia Budaperfa în vederea în
tâlnirii ea reprezentativa Un
gariei, care va avea loc 
miercuri seara (n.n. azi) pe 
„Nepstadiou*. După ce s-au 
instalat în noul hotel Aero, 
jucătorii au făcut un ușor an
trenament de acomodare.

Antfogiorul Nicolae Dumi
trescu ie-a comunicat for
mația ' probabilă cu care 
U.T.A. va începe meciul:

Gornea —■ Birâu, Calinin, 
Pojoni, Broșovschi, Axente, Pe- 
tescu, Șchiopu, Dembrovschi, 
Domid», FI. Dumitrescu.

Au mai făcut deplasarea 
portarul Bătrîna și următorii 
jucători: Dumhrean, Hajnal, 
Schep, Sima. Cîțiva dintre 
ei vor fi folosiți, probabil, în 
cursul partidei. în ce-1 pri
vește pe Lereter, care a făcut 
deplasarea, prezența sa in 
formație este incertă, deoare
ce în ultimele zile a acuzat 
o întindere musculară.

Nici ceilalți nu au la activ 
prea multa meciuri B funda
șul Pancsics (Ferencvaros) 28 
de ani, da 12 ori internațio
nal A, Konrad (Pecsi Dozsa)

AXENTE
Văzut de CLENCIU 

de ani, 2 A, mijlocașul

ta Belgrad. Săptămînavia,
trecută echipa a susținut un. 
prim joc de antrenament In- 
vingînd la limită (1—0) pe 
F. C. Carl Zeiss Jena prin 
golul marcat de Bene, abia 
în min. 75. în formația ma
ghiară au evoluat cîțiva ju
cători care vor fi introduși 
și miercuri a Bicskei, Konrad, 
Megyessi și Kozma.

lată ecnipa probabilă în 
meciul cu U.T.A., care va în
cepe jocul : Bicskei — Fabian, 
Pancsics, Konrad, Megyessi, 
Halmosi, Muller, Sarkozi, Koc
sis, Szuromi, Kozma. întâlnirea 
va fi condusă de arbitrul 
F.I.F.A., lanos Birkoczy (Un
garia).

MULTI DEBUTANTI ÎN 
NAȚIONALA MAGHIARĂ

Marea majoritate a com- 
ponenților echipei naționale 
maghiare sînt tineri și debu
tează cu acest prilej : funda
șii Fabian (Vasas) și Me
gyessi (Ferencvaros) — 21 de 
ani, mijlocașul Mtiller (Va- 
saș) 22 de ani, precum și 
înaintașii Sarkozi (M.T.K.) 23 
de ani și Kozma (Honved) 
21 de ani.

24
Halmossi (Szombathely) 23 
de ani, 5 A, și Kocsis (Hon
ved) 23 de ani, 5 A.

Interesant de menționat că 
după două etape, în fruntea 
clasamentului golgeterilor din 
campionat se află DOI JU
CĂTORI SELECȚIONAȚI ÎN 
ECHIPA REPREZENTATI
VĂ : KOCSIS cu 3 goluri și 
MOLLER cu 2 goluri.

în acest an echipa Unga
riei a susținut trei meciuri 
internaționale : 2—0 cu Po
lonia și 1—2 cu Suedia la 
Budapesta și 2—2 cu Iugosla-

S-A ÎNCHEIAT turneul internațional masculin de volei

ECHIPA R. D. GERMANE
VICTORIOASA

ÎN MECIUL DECISIV: R. D. G.— ROMÂNIA 3-1
, TIMIȘOARA. 18 (prin tele

fon de la trimisul nostru). 
Ultima zi a turneului interna
țional de volei a programat 
partide decisive pentru stabi
lirea clasamentului final. Des
chiderea a fost făcută de echi
pele angajate în lupta pentru 
evitarea ultimului loc: 
R.F. a Germaniei și Selecțio
nata studențească a Româ
niei. Gonfirmînd inconstanța 
manifestată pe parcursul tur
neului, universitarii au evo
luat mult sub valoarea reală, 
cedând în patru seturi. E 
drept că voleibaliștii vest-ger
mani au depus multe eforturi 
pentru victorie, dar au obți- 
nut-ope merit. Scor 3-1 (11, 
— 15, 11, 13) pentru R.F. a 
Germaniei. Au arbitrat J. 
Goddardt (Belgia) și G. Borghi 
(Italia).

în continuare, echipele Bel
giei și Ungariei s-au întrecut 
pentru cîștigarea turneului de 
consolare, deci a locului V in 
clasamentul general. După 
spectaculoase răsturnări de 
scor, belgienii au cîștigat sur
prinzător cu 9-2 (-13, 11,-13,6, 
15). Jocul a durat 2 ore și 
25 de minute. Au arbitrat i 
R. Andresen (R.F. a Germa
niei) și M. Albuț (România).

Iată clasamentul 
turneului 
5—8 :
5. Belgia
6. Ungaria
7. R.F.G.
8. Sei. stud.

pentru
final al 

locurile

3
3
3
3

3
2
1
0

★ 
de .

în tribunele

0 
1
2
3

9:2 6 
8:5 5 
4:7 4 
2:9 3

spectatori au 
sălii

Peste 2000 
luat loc 
Olimpia, pentru a urmări par
tidele cele mai importante ale 
turneului : Polonia,—Italia și 
România—R.D. Germană. Pri
ma, trebuia să decidă ocupan
ta locului trei. Deși italienii

își menajaseră forțele pentru 
acest joc, ei au intrat totuși 
obosiți psihic pe teren, în pri
mele două seturi, nereușind 
să se ridice la valoarea polo
nezilor — superiori ca tehnică 
individuală și perfect acordați 
în acțiune. La italieni a lipsit 
aproape complet blocajul, armă 
ce le adusese calificarea prin
tre primele patru. Abia în se
tul III „albaștrii" și-au mal 
revenit, reușind într-un final 
de tensiune să cîștige. în cel 
de-al patrulea, italienii au fă
cut pur și simplu figurație. 
Scor final : 3—1 (8, 12,-16, 2). 
Au condus V. Arhire și V. Mo- 
raru (ambii din România).

Ultimul joc, cel mai aștep
tat, România—R.D.G., a înce
put , lntr-o notă clară de echi
libru. în primele două seturi 
scorul a fost strîns pînă în 
final, cînd formația R.D.G. a 
reușit să se impună, datorită 
unui atac mai percutant. Volei
baliștii noștri au greșit din 
nou, acceptând jocul simplu al 
adversarilor, în locul unor 
combinații (din pase scurte) 
cu care ar fi putut să-și sur
prindă partenerii de întrecere, 
în setul III însă, cu același 
joc, dar cu o apărare la fileu 
mai promptă, echipa României 
dovedește o netă superioritate 
conducînd și cîștigînd clar. Se 
spera într-o revenire a forma
ției noastre dar, în setul IV, 
jucătorii au evoluat crispat, 
greșind deseori la fileu și tri- 
mițînd numeroase baloane în 
aut. Ca urmare, sobra echipă 
a R.D.G. a cîștigat setul și, 
cu Aceasta partida și turneul. 
Scor 3—1 (10. 13, ~ '
arbitrat I. Kositski 
și K. Kiss (Ungaria).

Clasamentul 
R.D.G.
România 
Polonia 

4. Italia

•10, 8). Au
(Polonia)

1.
2.
3.

final :
3
3
3
3

A.

3
2
1
0

0 
1
2
3

9
7
5
2

11
:6
:7
:9

6
5
4
3

BREBEANU

a anului

ULTIMELE IBLl

Preiniu

‘rtm
Germaniei,

BOSS

totodată șl 
do mari

ale spartului 
tradițional, caF. a

după amiază la 
fost

i sulta

Campionatele Internaționale de 
tenis ala R. F 
încheiate luni 
Hamburg, au 
ultimul act in

# Ilie Năstase clasat pe locul secund in 
ultima mare competifie europeană
• Pozițiile fruntașilor in ,,Marele

al tenisului

■

Corespondente speciale pentru „SPORTUL"

URMĂRINDU-I
OVERATH

PE SEELER, MULLER,
$1 BECKENBAUER

• Comentarii după
rest german • Azi, finala Cupei R. r. (i.: r. C. Min -

prima etapă a campionatului

Alemannia Aaclicn
Așteptată cu mare interes, 

prima etapă a campionatului 
vest-german a adus ‘în tribu
ne sute de mii de spectator!. 
Iubitorii fotbalului din aceas
tă țară au vrut să vadă felul 
cum se comportă internațio
nalii, după scurta dar bineme
ritata odihnă post-mexicană.

Părerile și aprecierile pri
vind comportarea „mexicani
lor" nu sînt prea elogioase. 
Nici Uwe Seeller de la Ham
burger S.V., dar nici Gerd 
MiHler și Beckenbauer, de la 
Bayern Miinchen nu au în
călțat încă „ghetele de goluri”, 
expresie folosită curent de că
tre iubitorii fotbalului din ța
ra noastră, și poate necunos
cută în România. Este foarte 
adevărat însă că atit Bayern 
Cit și Hamburger S.V. au avut

BECKENBAUER

K61n. Gazdele au deschis sco
rul în prima repriză prin 
Schmidt (min. 26) și se părea 
că vor cîștiga meciul. Cu 4 
minute înainte de fluierul fi
nal, Internaționalul L6hr a ega
lat printr-un șut expediat cu 
capuL Astfel, echipa antrena
tă acum de austriacul Ocwirk 
a cucerit un punct prețios. 
Deosebit de interesant a fost 
aici duelul dintre internațio
nalii Hdttges (Bremen) șl O- 
verath (Kâln). Impetuosul fun
da? l-a ținut în șah pe bru
netul Overath, așa îneît acesta 
nu a putut ajunge în poziție 
de șut. Totuși, Overath a știut 
să-l evite 
cînd s-au 
terenului, 
cu mingea 
punctul egalizator.

Miercuri (n.r. azi) la Aachen, 
F. C. K61n susține un nou 
meci dificil : finala Cupei
R.F.G., cu Alemannia. ,,In ori
ce caz, acest joc nu este aiît 
de dificil ca cel susținut ia 
Bremen — spunea Ocwirk după 
etapă — și sperăm să ajungem 

posesia trofeului".

în ultimele minute 
retras la mijlocul 

servindu-1 pe L6hr 
cu care s-a înscris

JOACHIM NEUSSER
redactor la S.LD.

FERENCVAROS ÎNVINGE 
PE PECSI DOZSA

IN ULTIMELE 10 MINUTE
® lljpesti Dozsa (3 goluri 

Bene) ciștigă cu 6-0 
in deplasare I

I

turnee europene 
alb. Considerata, 
fiind a treia competiție conti
nentală pe terenuri cu zgură 
(după Roland Garros 81 Roma), 
campionatele vest-germane au 
reunit anul acesta la start o 
serie întreagă de nume ijresti- 
glcase. învins tn finală, după o 
luptă dramatică, primul nostru 
tenisman, Bie Năstase. își trece 
totuși la activ un foarte prețios 
ioc doi, care confirmă marile 
sale succese din acest 
Printre acestea strălucesc 
ria sa de la campionatele 
ca și locul tatii obținut 
de Ion țirlac în proba de

sezon, 
victo- 
Italiel, 
alături 

__ , _____ ___ _ ____ dublu 
de la Roland Garros. In același 
timp, prin cîștigarea finalei de 
la Hamburg, asul profesionist 
Tom Okker își menține locul de 
lider printre rachetele europene.

Iată acum șl ultimele rezultate 
ale marelui 
Tennis-Club 
Hamburg, 
feminin a 
In revenire_ _____ , __
jucătoare berllneză Helga Schulze- 
Riisi a dlspu3 de vechea sa ri
vală Helga Niessen cu 6—3, 6—3. 
A fost o finală „de casă", sin
gura care a prilejuit un suc
ces al gazdelor. La dublu mas
culin, perechea Urii—-L
Hewitt-McMilian, - -
eliminat pe -------------- _ - - - -
— Davidson cu 6—4, 3—4, 6—4 a 
cîștigat șl ” "
(Olanda) - . _
la scor net : 6—3, 7—5, 6—3. Iu 
finala la dublu mixt 5 Judy Teg- 
gart—Dalton (Australia), McMillan 
(R.S.A.) — Goolagong (Austra
lia), Hewitt (R.S.A.) 4-4, 6—4.

turneu Încheiat la 
Rothenbaum din 

Finala de simplu 
furnizat o surpriză, 
de formă, cunoscuta

sud-ăfricană 
după ce a 

australienii Roche

finala cu Okker 
Pilicl (Iugoslavia) 

7—5, 6—3. In

Ilie Năstase (stînga) și Tom Okker, doi mari rivali, își string mina 
deasupra flleului de tenis, după pasionantul lor duel. Ca șl în primă
vară la Bruxelles, la fel și pe terenul central din Rothenbaum, învin
gător într-o mare finală a fost „olandezul zburător". O rundă 
de cutezătorul nostru niuță, dar din 
aportului alb...

In timp ce Iau sfirșlt Între
cerile de la Hamburg, un nou 
turneu de tenis „open" își ia 
startul dincolo de Ocean, la Me
rlon (Pennsylvania). Acest tur
neu, caro se desfășoară pe te
renuri cu gazon, contează pentru 
clasamentul „Marelui Premiu" al 
Federației internaționale de tenis 
(F.I.L.T.), organizat în colabo
rare cu firma Pepsl-Cola. Pe

______ zburător". O rundă pierdută 
nou un loo cîștigat printre fruntașii

primele locuri în clasamentul 
acestei competițil-cdrcuit, care a 
ajuns la jumătatea desfășurării 
sale, după opt turnee, se găsesc 
următorii : Richey (S.U.A.) 32
puncte, Kodes (Cehoslovacia) șl 
Rosewall (Australia) 23 p, Ashe 
(S.U.A.) și Franulovlci (Iugosla
via) 22 p, NASTASE (România), 
Roche și Newcombe (Australia)
21 p.

ȚIRIAC Șl NASTASE FAC DECLARAȚII
PENTRU CLEVELAND 70

DISCUȚII ASUPRA ȘANSELOR ECHIPEI R.F.6. ÎN CHALLENGE-ROUNDUl „CUPEI DAVIS"

de susținut meciuri dificile, în 
deplasare. Echipa lui Uwe Se- 
eler a jucat la Frankfurt cu 
Eintracht, și cu toate că a 
fost supusă unei dominări au
toritare, ea a „scăpat" cu fața 
curată, reușind un valoros scor 
alb (0—0). Seeler nu a avut 
prea multe ocazii, pentru că a 
primit în acest meci sarcini 
de a juca defensiv și la mij
locul terenului. Bayern Miin- 
chen a evoluat la Stuttgart tn 
compania echipei locale șl a 
avut de asemenea o misiune 
foarte dificilă. Rezultatul de 
egalitate 1—1 (1—1) este consi
derat de presa vest-germană 
care a apărut luni, drept bun 
pentru . începutul campionatu
lui.

O' partidă pasionantă s-a 
desfășurat la Bremen, între e- 
chipa locală Werder și F. C.

ORAȘUL CELEI DE A Via UNIVERSIADE

de la Hamburg, a spus că 
echipa vest-germană a știut 
să speculeze erorile tactice 
ale jucătorilor spanioli. Cam
pionul olandez a arătat că 
echipa vest-germană are to
tuși șanse minime la Cleve
land.

rat că echipa S.U.A. va cîș- 
tiga cu 4—1. OWEN DAVID
SON (Australia) a arătat că 
echipa vest-germană nu tre
buie desconsiderată și că, 
după el, are o șansă în întâl
nirea cu S.U.A. Olandezul 
TOM OKKER, învingătorul

DUSSELDORF, 18 (Ager- 
pres). — Ca urmare a vic
toriei cu 4—1 realizată în 
fața selecționatei de tenis a 
Spaniei, echipa R.F. a Ger
maniei va disputa în zilele 
de 29, 30 și 31 august la Cle
veland finala „Cupei Davis" 
cu echipa S.U.A., deținătoa
rea „Salatierei de argint". în 
legătură cu această finală, 
mai mulțl participant la tur
neul de tenis recent încheiat 
la Hamburg au făcut o serie 
de declarații corespondenți
lor agențiilor internaționala 
de presă.

ION ȚIRIAO (România) a 
spus printre altele: „Echipa 
vest-germană a demonstrat 
că știe sjț joace pe terenuri 
asfaltate. Componenții aces
tei formații au dat un ran
dament superior pe astfel de 
terenuri și cred că vor face 
o figură frumoasă Ia Cleve
land", La rîndul său, ILIE 
NĂSTASE a spus: „Tenis- 
manii vest-germani au dat 
maximum posibil în meciul 
cu Spania. Ei pot oferi jocuri 
spectaculoase și in finala cu 
S.U.A".

Tenismanul sud - african 
FREW MC.MILLAN a decla-

TREI VICTORII ROMANEȘTI 
ÎN PRIMA ZI A C E DE LUPTE
HUSKVARNA, 18 (prin telefon). 

In marea sală de sport din 
localitate au început marți di
mineață întrecerile primei ediții 
a campionatelor europene 
lupte rezervate juniorilor.

șl finlandezul Hector Jăr.’incn. 
Acționînd deosebit <le combativ 
Boțilă și-a sufocat pur și simplii 
adversarul obținînd victoria prin 
tuș in min. C. Ttt ~
încheiat prima partidă și 
Popa (cat. 70 kg) în fața 
iul Behmen Erclhan. La 
toarea categorie, 75 kg, 
Fiscuteanu cu toate că a

6. Tot prin tuș a
"" ' Adrian

turcu- 
urmă- 
Xonică 

_____________ _____ ___ - condus 
cu 4 puncte în meciul cu bul
garul Koîclo Petkov nu a reușit 
să păstreze nici măcar un avan
taj minim pierzînd, în final, la 
puncte (8—10). Alexandru Sza!>o 
(cat. 60 kg) a încheiat partidele 
susținute de juniorii noștri în 
reuniunile primei zile, cu o fru
moasă victorie obținută in. fața 
iugoslavului Marko Kasanovlci.

„Greul" Roman Codrean a fost 
liber în primul tur, el urmtad 
să intre In ooncurs miercuri 
dimineață.

de 
__r._ ________ ,________ Mal
lntîi au Intrat In focul competi
ției continentale tinerii luptători 
specialiști la grcco-romane. Pe 
listele de înscrieri figurează 112 
concurenți din 18 țări. Cel mal 
mulțl partlclpanțl sint la cate
goriile 56 kg (17) 60 și 63 kg
(cile 13).

Primul dintre juniorii români 
care a evoluat a fost Gheorghe 
Stroie (cat- 48 kg). El l-a avut 
ca adversar, pe iugoslavul Iosif 
Ilija. Primind un avertisment 
dictat cu multă ușurință, în mo
mentul clnd avea 2 puncte avan
taj, Stroie a pierdut la puncte. 
A urmat Partida de la la cate
goria 36 kg, dintre Mihai Boțilă

Cu o singură excepție, eta
pa a doua a campionatului 
maghiar — desfășurată dumi
nică — a consemnat rezultate 
normale. Excepția o constituie 
victoria la scor realizată în 
deplasare de Ujpestî Dozsa 
(6—0 cu Komlo !), în care par
tea leului a avut-o interna
ționalul Bene, autorul unui 
„hat trick”.

Ferencvaros, clasată pe lo
cul al doilea, cu același nu
măr de puncte ca și Ujpesti 
Dozsa, a obținut o victorie cu 
emoții (3—1), în fața for
mației Pecsl Dozsa, viitoarea 
adversară a Universității Cra
iova in „Cupa europeană a 
târgurilor". Timp de 20 de 
minute meciul s-a menținut 
echilibrat. Apoi ambele echtâ 
pa au ratat cîteva ocazii cla
re și tabela de marcaj a ră
mas albă... După pauză, porta
rul echipei Ferencvaros, Gec- 
zi, în formă excelentă, este 
pus la grea încercare de ata- 
canții oaspeților. Totuși, Fe
rencvaros reușește să deschidă 
scorul prin Szdke în urma u- 
nei mari gafe făcute de apă
rarea adversă. în min. 70 Pec- 
și Dozsa egalează 
liberă, prin Mate, 
târnele 10 minute 
pioni își adjudecă 
punctele marcate_ 
vies și Albert, 
de la învinși, portarul Raab, 
mijlocașul Kocsis și înaintașul 
Mate.

Celelalte rezultate ale eta
pei : Csepel—Honved 2—1 Sal- 
gotarjan—Dunaujvaros 3—1,
Videoton—M.T.K. 1—1, ETO 
Gydr—Szeged 2—0, Szombat- 
hely—Diosgyor 3—2.

lată primele clasate după 
două etape (in paranteză, sînt 
trecute punctele cucerite 
campionatul de 
se adaugă în 
sament).
1. Ujpesti Dozsa
2. Ferencvaros
3. Vasas (6)
4. M.T.K. (7) 
!. Honved (7)

din lovitură 
Abia în ul- 
foștii cam- 

victoria prin 
de Braniko- 

Cei mai buni

Ș'-'MSBeWH
■

TELEX. • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
In cadrul campionatelor de atle
tism ale orașului Leningrad au 
fost înregistrate citeva perfor
manțe de valoare. Vasili Volchin 
a aruncat greutatea la 1B.46 m (al 
doilea rezultat din U.R.S.S.), Iar 
sprinterul Boris Savciuc a par
curs 100 m plat În 10,3. Marla 
Bahtmatova a realizat in cursa 
de 100 m plat timpul de 11,6.

tn golful Cascais (30 km de Lisa
bona). După desfășurarea primei 
regate, in clasament conduce 
americanul R. Andre, urmat de 
suedezul Llljegren șl norvegianul 
Werensklolo.

tralienll Glider șl Giles. Cei . 
sportivi conduc șl in clasamen
tul general. El totalizează io 
puncte.

Au început campionatele mon
diale de gahtlng clasa sFinn“,-

Boxerul Ismael Laguna (Panama), ■ 
campion mondial la cat. ușoară, 
a fost autorizat da forul Inter
național de a-și pune centura in 
joc In fața scoțianului Ken 
Buchanan. Meciul va avea loe la 
26 septembrie la Porto Rico.

TURUL CICLIST

AL SLOVACIEI

C.M. studențesc de șah tn ultimele finale ale turneului 
de tenis de la Toronto, austra- 
Ilanca Margaret Court a învlns-o 
cu scorul de 6—8, 6—4, 6—4, pe 
Rosemary Casals (S.U.A.), iar 
cuplul M«rtln Riessen (S.U.A.) — 
Bill Bowrey (Australia) a învins 
cu 6_3, 6—2 pe Drysdale (R.S.A.) 
— Fred Stolle (Australia).

n
La Tel Aviv, s-a disputat a doua 
regată din cadrul campionatului 
mondial de yahting clasa ,,420“. 
Victoria a fost obținut de aus-

Cea de-a 14-a ediția a 
Turului ciclist ai Slova
ciei va reuni Ia start aler
gători din Franța, Polo
nia, Austria, ROMANIA, 
Danemarca, U.R.S.S., Ita
lia și Cehoslovacia. Com
petiția măsoară aproxima
tiv 1000 km împărțlți în 
6 etape.

SE DISTANȚEAZĂ

înaintea partidelor decisive
Ml) 11-0(8)

(8)

între- 
echipa 
în cel 
echipa

in
tranziție, care 
actualul cla-

S.U.A. a 
(39—33) 

U.R.S.S.

TURNEUL DE BASCHET DE LA MOSCOVA

ECHIPA ANGLIEI

lor angajați tn această întrecero 
vor pleca apoi la Torino, pentru 
a lua parte la turneul de bas
chet din cadrul Universiadei.

LOTURILE ROMÂNIEI DE TALERISTI Șl SKEETIȘT1 EVOLUEAZĂ 
PESTE HOTARE

Una din modernele baze sportive, care va găzdui întrecerea din cadrul Universiadei
(Urmare din pag. l)

de, încercând să vedem dacă 
el reunește semnificațiile pe 
care am vrut să i le dăruim 
acestei întreceri. încet, încet 
■Universiada a început să-și 
împlinească menirea și astăzi, 
după 11 ani, pare că există 
de cînd, lumea.

După nume, s-a pus pro
blema steagului. El a fost 
creat tot în anul 1959, la To
rino. Atunci s-au purtat în
delungi discuții cu privire la 
culoarea lui. Unii l-au dorit 
albastru, alții roșu, în sfîrșit, 
cîțiva l-au propus să fie gal
ben. Am insistat-, însă, să fie 
alb, pentru a nu se crea 
cumva părerea greșită că ur
mărește o altă idee decît a-

ceea de sport și prietenie In
tre popoare. Deci, alb. Alb 
cu un mare U (inițiala Uni
versiadei) în 
însă simbolul 
continentelor, 
pic are cele 
ne-am hotărit. în final, 
tru 5 stele, în culoarea
5 continente, dispuse pe steag 
astfel ca să formeze o co
roană în jurul lui „U“. Cînd 
a fost gata, el ni s-a părut a 
fi frumos și semnificativ. Nu 
ne-am imaginat însă atunci 
că va fi primit cu atâta căl
dură în lumea întreagă, că 
va fi aplaudat de milioane 
de oameni, aflațî pe stadioa
ne atât de depărtate unuil de 
altul.

Așa s-au întâmplat lucru-

mijloc. Lipsea 
reunirii tuturor 
Drapelul

5 cercuri.
odim-

Noi 
pen- 
celor

rile. Acum ne aflăm în pra
gul celej de a Il-a ediții a 
Universiadei organizată de 
Torino. După ce competiția 
a făcut un lung voiaj pe 
continent si în afara lui, re
vine — bucurîndu-se de înal
tul patronaj al Comitetului 
Internațional Olimpic — în 
orașul nostru. Torinezii se 
pregătesc să-i ofere o caldă 
găzduire. Stadioanele, sălile, 
bazele sportive, străzile și, 
bineînțeles, oamenii își aș
teaptă cu nerăbdare si emo
ție oaspeții, pe reprezentanții 
studențimii din lumea întrea
gă. Prin mine, orașul Torino 
le urează : „Bun venit, pe
trecere frumoasă si perfor
manțe cit mai bune!"

Redac|ia și administrația: str,

SIBERTZOLTAN
redactor la .,Nepsport“-Budapesta

HAIFFA, 18. Campionatul 
mondial studențesc de șah 
a continuat cu desfășura
rea partidelor cuprinse în 
cea de-a 8-a rundă.

REZULTATE: Anglia — 
Austria 2—2 ; R. F. a Ger
maniei — Elveția 3—1 ; Is
rael — Finlanda 3‘A—*/2 ; 
Islanda — Suedia 3lA—‘A , 
Scoția — Grecia 2—1 (1).

In clasament, conduce 
Anglia cu 24 de puncte, 
urmată de S.U.A. 19’A p (și 
4 partide întrerupte), R. F. 
a Germaniei 18 14) p etc.

Au continuat întrecerile 
turneului internațional mas
culin de baschet de Ia Mos
cova. Echipa 
cut cu 77—70 
de tineret a 
de-al doilea

U.R.S.S. a învins cu scorul de 
109—69 (55—35) echipa Ce
hoslovaciei. In ziua a treia, 
se vor întilnl U.R.S.S. I — 
S.U.A. și U.R.S.S. (tineret) — 
Cehoslovacia.

După încheierea campionatelor republicane de talere șl skeet, tră
gătorii noștri fruntași cu arma de vînătoare vor concura la două im
portante competiții peste hotare, ultimele înaintea campionatelor euro
pene de la București. Astfel, taleriștii Ion Dumitrescu, Gheorghe Fio- 
rescu, Ștefan Popovici, Aurel Ionescu și Vasile Trăistaru asistați de 
antrenorul Grigoro loanide vor participa la „Marele Premiu Leipzig'* 
din zilele de 28—30 august, iar skeetiștii Gheorghe Sencovici, Gleb Pin- 
tilie, Dumitru Danciu și Nicolae Vlădci împreună cu antrenorul Ion 
Lovinescu vor fi prezenți la campionatele internaționale ale Poloniei, 
de la Varșovia, din zilele de 29 și " x

MARILYNN NEUFVILLE VA 
CONCURA PENTRU JAMAICA 

LA J. O.
Din Kingston (Jamaica) se a- 

nunță că la sosirea sa în patrie 
cunoscuta atletă jamalcană MA
RILYN NEUFVILLE, recordmană 
mondială la 400 m plat, a decla
rat că de aci încolo va concura 
numai sub culorile țării sale. 
Ea a precizat că la viitoarele 
Jocuri Olimpice de la Mtinchen, 
va face parte din delegația Ja- 
maicei. După cum se știe, Ma
rilyn Neufville era stabilită pînă 
acum in Anglia și a concurat pen
tru această țară ta marile com
petiții atletice.

30 august.

F'NALA „C. C. E." LA WEM 
BLEY?

Un purtător de cuvînt al fe
derației internaționale de fotbal 
(F.I.F.A.) a declarat că acest lor 
studiază posibilitatea ca finala 
„Cupei campionilor europenii să

Va sile Conta nr. 16, ; telefoane: centrală 11 10 05, secția corespondenți llgl09, Interurban 72

aibă loc Ia 2 Iunie In anul vu- 
tor pe stadionul londonez Wem
bley. De altfel, această propunere 
a fost făcută de uniunea europea
nă de fotbal. Orașul Atena va găz
dui la 19 mai finala „Cupei Cu- 
pelor".

O • hotărîre definitivă în pro
blema finalelor competițiilor In
ternaționale europene va fi lua
tă cu ocazia ședinței comitetului 
executiv al U.E.F.A., care va avea 
loc în noiembrie la Paris.

UN NOU FESTIVAL BASCHET
BALISTE

La Rossetto (Italia) începe 
al 25-lea festival european 
baschet) la care și-au anunțat 
participarea selecționatele Italiei, 
Franței, Bulgariei, Braziliei șl 
Israelului. Majoritatea juoătorl-

joi 
de

• S-au stabilit datele me
ciurilor Zelezniciar Sarajevo 
— Anderlecht (Belgia), din 
cadrul primului tur al „Cupei 
europene a târgurilor". Primul 
joc va avea loc la 2 septem
brie la Sarajevo, iar cel de-al 
doilea la 16 septembrie la 
Bruxelles.

■
După 9 runde în turneul inter

național masculin de șali de ia 
Polîanice Zdroj (Polonia) in frun
tea clasamentului se află Zalțev 
(U.R.S.S.) cu 6’/i (1) p, Smeikal 
(Cehoslovacia) 61/» p, Szmidt (Po
lonia) 6 p.

„U" TIMIȘOARA PE L ' CUL II ÎN TURNEUL DE HANDBAL DE LA BELGRAD
Participînd Ia un turneu In

ternațional destășurat la Bel
grad, echipa feminină de hand
bal 
s-a clasat pe locul secund, fi
ind

Universitatea Timișoara

învinși, după prelungiri,

de câștigătoarea întrecerii, Răd- 
nîcki Belgrad : 13—14 (6—7,
12—12, 13—12). In preliminări i, 
studentele dispuseseră de Tex
til Pancovo cu 13—10 șl de 
Tuzla Sloboda cu 14—13. Gla-

sament final : 1. 
Universitatea, 3. 
oevo, 4. Universal 
șovla, 5. Tuzla
ARCAN-corasp. principal)

Radntcki, 2. 
Textil l’an- 
Polonia Var- 
Stoboda. (P.
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