
PLECAREA LA MOSCOVA A DELEGAȚIEI DE PARTID PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE-, UNIȚI-VA 1

(SI DE STAT A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA.
CONDUSĂ Of TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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r’ Ieri la amiază a părăsit 
ț Capitala, plecând spre Mos- 
! cova, delegația de partid și 
• de stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară- 

! șui Nicolae Ceaușescu, secre- 
I tar general al Partidului Co- 
! monist Român, președintele 
(Consiliului de Stat al Repu- 
I blicii Socialiste România, 
(pentru a lua parte la întâl
nirea conducătorilor de partid 

(și de stat din R. P. Bulgaria, 
;R.. S. Cehoslovacă, R. D. Ger- 
jmană, R. P. Polonă, Repu- 
1 blica Socialistă România,
R. P. Ungară și U.R.S.S.i

Din delegație fao 
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. ai P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, — 
membru 
xecutiv, 
manent, 
P.C.R., 
membru 
nistrul afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tova
rășii Emil Bodnaraș, Gheor- 
ghe Pană, Ilie Verdeț, Ma-

parte to-

Paul Niculescu-Mizil, 
al Comitetului E- 

al Prezidiului Per- 
secretar al C.C. al 
Corneliu Mănescu. 
al C.C. al P.C.R., mi-

xim Berghianu, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Ște
fan Voitec, Petre Blajovici, 
Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Erau de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai 
ambasadei.
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SOSIREA LA MOSCOVA
L. Trimisul Agerpres, A. Toth, 
transmite: Pe aeroportul
Vnukovo, delegația de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România a fost întâmpi
nată de - . - -
cretar 
P.C.UJS., 
membru 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
•U.R.SJS., G. I. Voronov, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., K. F. Ka- 

seareter al C.C. al 
, Andrei Gromîko,

Leonid Brejnev. se- 
general al C.C.

Alexei
al Biroului Politic

al
Kosîghln,

tușev, 
iP.C.UJS.I

membru al C.C. al 
ministrul afacerilor 
al U.R.S.S., K. 
șef de secție 
P.C.U.S.

La Moscova 
asemenea, delegații de partid 
și de stat din : R. P. Bulga
ria, în frunte cu Todor Jiv- 
kov, prin^-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bul
garia ; R. S. Cehoslovacă, în 
frunte cu Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia ; R. D. Ger-

V. 
la

P.C.U.S., 
externe 

Rusakov, 
C.C. al

mană. în frunte cu Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane ; R. P. Polonă, în frunte 
cu Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.; 
R. P. Ungară, în frunte cu 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U.

La sosire, delegațiile au 
fost întâmpinate de conducă
tori de partid și de stat ai 
Uniunii Sovietice în frunte cu 
Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.

23\ SPORTIVII CINSTESC
ylUGLtȘTO

MAREA SARBATOARE
r
L BOGAT PROGRAM PE STADIONUL REPUBLICII

Ca în fiecare an, în cinstea zilei de 23 August, Consiliu! 
municipal pentru educație fizică și sport organizează, pe 
stadionul Republicii, sub titulatura „CUPA MUNICIPIULUI 

de manifestări sportive, devenite 
este

BUCUREȘTT*, o serie 
tradiționale. Programul următorul 1

SIMBATA 22 AUGUST

deOra 18—19,45 : meciul 
fotbal RAPID — STEAUA (ar
bitru Constantin Petrea). Tn 
pauza meciului vor avea loc 
demonstrații de aeromodelism,

Ora 19,45—20 : demonstra
ție de judo, cu 
noscuți sportivi 
spectaculoase și 
muri sportive.

Ora 20—21,45 : a! doilea 
meci al cuplajului: STEAGUL 
ROȘU — PROGRESUL (arbi
tru Anton MOnich). Tn pauza

pei municipiului București" (ar
bitru Gh. Limona). în pauza 
finalei, spectatorii vor putea 
asista Ia două tentative atle
tice de recorduri de juniori. 
Se vor desfășura cursele de 
1000 m (juniori) și 600 m (ju
nioare).

cei mai cu- 
ai acestei 

frumoase ra-

meciului se vor desfășura de
monstrații de călărie-dresaj.

DUMINICA 23 AUGUST
Ora 18—19,45: meciul

chipelor învinse în prima zi, 
pentru locurile 3—4 (arbitru 
Kevork Ghemigean). în pau
za meciului : ciclism, curse de 
urmărire. Participă pistarzi din 
lotul republican de ciclism.

Ora 19,45—20 : demonstra
ție de gimnastică acrobatică, 
cu participarea unei echipe 
formată din studenți de la 
I.E.F.S.

Ora 20—21,45 : finala

SPORTUL DE MASA IA AMPLOARE LA SINAIA
SINAIA, 19 (de 

la corespondentul 
nostru). — 
trarea in 
venind.
București, pe 
șeaua națională, se 
Înalță silueta zveltă 
a uzinei de meca
nică fină. MEFIN
— Insemnînd, așa
dar, mecanică fină
— este emblema 
unei adevărate bi
juterii a Industriei 
românești.

— De citva timp, 
in uzina noastră 
activitatea sportivă 
a Intrat Intr-o fază 
nouă, căpăttnd cu

La în- 
Slnaia, 

dinspre 
șo-

adevărat un carac
ter de masă — ne 
spune tovarășul 
Nicolae Păunescu, 
președintele asocia
ției sportive.

înregistrăm suc
cesele obținute de 
luptători, boberi, 
schiori șl fotbaliștii 
uzinei și reținem 
că echipele sînt 
formate din tineri 
muncitori. fruntași 
în producție. în 
ceea ce privește 
activitatea de masă, 
în ultima vreme 
aproape în toate 
secțiile activează 
una sau mai multe

echipe de volei. 
Atletismul șl schiul 
au luat, de aseme
nea, amploare.

In cinstea zilei de 
23 August, 335 de 
tineri sînt angre
nați in Întreceri pe 
secții, Ia popice, 
șah șl volei. Cu 
sprijinul conduce
rii uzinei va ii ter
minată, 
prin 
tară,

G.

M. SLAVIC Șl V. COSTA
LAUREAȚI BALCANICI LA ÎNOT

Tn prima zi a întrecerilor J. B. de la Atena, M. SLAVIC (400 
m liber) și V. COSTA (100 m bras) au devenit campioni bal
canici.

Citiți tn pag. a 4-a rezultatele

VASILE COSTA

complete ale zilei inaugurale.

MARIAN SLAVIC*

• Tamas Szabo și Sandu Mitrofan 10,5 s

pe 100 m • Gh. Suha nou record la greutate

♦ 11 titluri pentru reprezentanții provinciei
e-

exclusiv 
muncă volun- 
sala de lupte.

IRIMINOIU

Alergătorii peste 
garduri, in primul 
pian Ion Glavă — 
ciștigătorul probei, 
zoresc spre linia de 
sosire.

Foto : V. BAGEAC

EMIL RUSU (Dinamo) CONTINUA

SĂ CONDUCĂ ÎN „CUPA VOINȚA LA CICLISM
BRAȘOV, 19 (prin telefon). 

Miercuri, etapa a Il-a a „Cu
pei Voința", Brașov—Rupea— 
Brașov, 124 km, i-a întîmpi- 
nat pe cicliști cu aceeași vre
me bună, primitoare. După 
startul calm, grupat, s-a ru
lat pentru încălzire o distan
ță de 4—5 km, iar apoi plu
tonul s-a fragmentat, pilotat 
fiind de un grup de 15—16 
cicliști. Nenorocirea era că ei 
nu colaborau, ci atacau dezor
donat. Era, probabil, prea de-

vreme șl nimeni r.u părea 
convins de reușita unei even
tuale evadări. Totuși, în apro
piere de Feldioara, Sofronie, 
Nemțeanu și Zerbini își iau 
inima în dinți, înjghebează o 
morișcă ți reușesc să se dis
tanțeze pină la 45 s față de 
plutonul ce pedala liniștit în 
spate. Premiul de cățărare l-a 
cîștigat, pe dealul Bogata, So
fronie, după o dispută aprigă 
cu Zerbini. La întoarcere, 
cela și

lui Vasile Selejan față de Va- 
sile Burlacu. Evadații, rămași 
în doi (Nemțeanu cedase), o- 
bosiți, încep să se uite din 
ce în ce mai des înapoi și 
după 55 min. de evadare, re
semnați, se lasă înghițiți — 
mai mult din lipsă de convin-

Privind din tribuna de la 
„Republicii" întrecerile primei 
zile a campionatelor de atle
tism ale juniorilor, prima ob
servație este aceea legată de 
gabaritul remarcabil al celor 
mai mulți dintre ooncurenți, 
consecință firească a muncii de 
selecție desfășurată de antre
nori și de profesorii de edu
cație fizică. “ 
o plăcere 
pe acești 
performeri ai atletismului nos
tru. Dacă din acest punct de 
vedere, al selecției, se pot 
face aprecieri pozitive asupra 
competiției, în ceea ce pri
vește pregătirea fizică și teh
nică, trebuie spus răspicat;

Este 
să-i 
tineri,

realmente 
urmărești 

viitorii

este încă loc de mai bine. 
Din acest motiv apare chiar 
o discrepanță intre gabarit și 
rezultatele înregistrate la di
ferite probe.

Urmărindu-i la lucru pe at- 
leții participanți la reuniunea 
inaugurală, reținem numele 
citorva care au înregistrat ci
fre promițătoare. Capul de a- 
fiș îl deține, credem, aruncă
torul de greutate Gheorglie 
Suha care a corectat recordul 
republican al juniorilor de 17- 
19 ani obținind 15,85 m. 
pare că Suha 
rul pe care se 
viitor și că nu 
vreme pină ce 
le vor atinge nivelul cerințe-

Panciu: PROMISIUNEA
a-

punct a marcat victoria

Mihai BTRA

(Continuare în pag. a 2-a)

Ciclistul maghiar Iszak clștigînd sprintul etapei a Il-a, disputat ieri la intrarea în Brașov 
Foto l A. NEAGU

ASEARĂ LA BUDAPESTA IN MECI DE ANTRENAMENT

REPREZENTATIVA ARAD 30 (0-0)

UNEI ASOCIAȚII MODEL
Element de existență relativ 

recentă în peisajul sportiv al 
țării, ASOCIAȚIA MODEL 
reprezintă un factor de ple
nară dezvoltare a sportului 
de masă, propunîndu-și să 
realizeze o antrenare sporită 
a membrilor respectivi, che
mați pe stadion sau în sală 
în virtutea ideii de mișcare, 
de exercițiu fizic, de sănătate, 
neurmărind — cel puțin ca 
scop imediat — realizarea u- 
nor performanțe sportive 
osebite.

In scopul răspîndirii 
mai fecunde a acestei noi
mede activitate. Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport i-a convocat — la 
mijlocul lunii iulie — pe pre
ședinții consiliilor județene, 
dînd cu această ocazie indica
țiile de rigoare și realizînd o 
primă și utilă confruntară 
de Idei.

Pe urmele unei asemenea 
asociații model am pornit a- 
iungînd la...

cu peste 8 000 de locuitori, 
situat în județul Vrancea —

I

I
de-

cît 
for-

RAPID PANCIU

Asociația sportivă Rapid 
Panciu — aflată într-^un mare 
centru viticol al țării, orășel

i
I
I
I
I
I
I
I

Ion Dumitrescu este noul
campion de talere al tării
Competiția pentru desem

narea celui mai bun taleri st 
al țării care a reunit timp de 
trei zile. Ia poligonul Tunari, 
pc cei mai buni specialiști ai 
genului, s-a încheiat, ieri, cu 
victoria lui ION DUMITRES
CU (Olimpia). După ce în 
prima zi el a luat conducerea, 
în cea de a doua a înscris 
o scădere de scurtă durată, 
pentru ca la ultima manșă 
de 50 de talere, Dumitrescu 
să tragă impecabil și să cuce
rească titlul național.

Bine s-a comportat și fos
tul campion al țării, Gheor
ghe Florescu (Steaua). 
Miercuri, însă, a avut un de
but nefavorabil. încă de la 
primele foouri, țintașul stelist 
a ratat un taler. Starea de 
nervozitate a crescut și încă 
două farfurii zburătoare au

lor internaționale, la o probă 
la oare atletismul nostru este,

Romeo ViLARA

scăpat neatinse. Intre timp, 
Dumitrescu concura 
de relaxat, deși 
atent la fiecare foc. întrece
rea celor doi fruntași ai spor
tului cu arma de vînătoare 
a oferit o dispută pasionantă, 
ambii evoluînd la 
corespunzător. Atît 
cu cât și Florescu, 
trăgători vizați să 
zinte la europenele din prima 
jumătate a 'lunii septembrie 
de la București, au însă posi
bilități să ridice 
zultatelor lor. Și 
ei, pot confirma 
superioară chiar 
participării Ia „.
miu Leipzig" de la sfîrșitul 
săptămânii viitoare.

Tinerii Bodnărescu și Sudi- 
tu au concurat acceptabil și 
în ultima zi. 
bili de cifre

întrecerile 
au constituit 
stadiul de pregătire a țintași- 
lor noștri fruntași, dar, tot- J

G COMARNISCHI '
I

destul 
foarte

un nivel 
Dumitres
cu și alți 
ne repre-

plafonul re- 
pînă atunci 

valoarea lor 
cu ocazia 

.Marele pre-

Și ei sînt capa- 
superioare.

campionatului 
un test pentru

(Continuare tn pag. « 3-a) (Continuare în pag. a 2 a)

RUGBY:

DINAMO-S. A. MAULEONAIS 188
Fără a fi arătat tot ce știe, Di

namo a întrecut lejer pe S.A. 
Mauleonais, cu 18—3 (5—0). Sco
rul nu reflectă suficient superio
ritatea — îndeosebi din repriza a 
două — a echipei bucureștcne, 
care a ratat cel puțin alte 10 
puncte.

De partea cealaltă, rugbyștU de 
la S.A. Mauleonais s-au arătat 
a fi posesorii unei tehnici avan
sate, demnă de școala franceză. 
El s-au Impas, mal ales în prima 
repriză, prin spontaneitate, prin 
inventivitate și acțiuni foarte sub
tile. Și dacă apărarea formației 
dinamoviste nu ar fi manifestat 
fermitate, dejudnd toate inten
țiile oaspeților, ar fi fost greu de 
prevăzut evoluția scorului. Așa, 
S.A. Mauleonais, văzînd că are 
in față un veritabil fld de ne
trecut, a cedat țfeptat, a slăbit 
din forța atacurilor, încercînd ra
reori (dar periculos) acțiuni pe 
contraatac. In orice caz, jocul e- 
chipei franceze a plăcut, înca- 
drindu-se într-o partidă-spectacol 
agreabilă.

Scorul l-a deschis Dinamo prin 
Baciu (min. 23) — o încercare 
transformată de Nica. După pau
ză. rugbVștil de la Dinamo 
măresc avantajul : o nouă

cercare (min. 52), avînd drept 
autor pe Iftimie (a transformat 
același Nlca). Apoi este rîndul 
lui Niculcscu să înscrie, tot o 
încercare (min. 67) transformată 
de Nica. Oaspeții reduc din han
dicap prin Marquesuzaa (min. 
60) — o încercare ratată de Mar
tin. Cu încercarea lui Iorgulescu 
(min. 65) Dinamo lși oprește mo
toarele. Nu șl francezii, care mai 
înscriu o încercare prin Pourrail- 
let. Iar Martin nu mal greșește 
transformarea. Scor final : 18—3. 
Arbitrul G. Eftimescu (ajutat la 
margine de D. Zamfir și Gh. 
Linca») a condus bine forma
țiile :

DINAMO 4 Stoica, Caraiman, 
Baciu — Dărăban, Tuțuianu — 
lorgulescu, Iftimie (Istudor), Fu- 
gigi — Florescu, Dragomirescu — 
Coravu (Apribula), Nlculescu, 
Nica, Constantin (Hulă) — Dăi- 
ciulescu.

S. A. MAULEONAIS: Errea,
Camy, Lestarpe — Marquesuzaa, 
Sapioule — Carrique, Etchecopar, 
Indourain — Tafernaberry, Mo-ț 
rot — Escaude, Pourraillet, 
Etchebarue, Lhande — Martin.

Se 
este aruncăio- 
poate conta . în 
va trece multă 
rezultatele sa-

Tiberiu STAMA

Una din acțiunile periculoase ale francezilor: balonul este 
condus spre buturile dinamoviste de către Tafernaberry, 
protejat de Camy. Intre ei, Iftimie este gata să intervină...

Foto : I. GAVRILĂ

REPORTER

(Continuare tn pag. g 3 a)

la tribuna olimpismului

A
i

BUDAPESTA, 19 (prin tele
fon). Aseară, pe „Nepstadion”, 
s-a disputat jocul amical de 
pregătire intre reprezentativa 
de fotbal a Ungariei și cam
pioana României, U.T.A.

Cum era de așteptat, avînd 
în vedere începutul sezonului, 
meciul n-a oferit celor 
10 000 de spectatori o partidă 
de mare anvergură. După ce 
timp de 45 minute scorul a 
rămas alb. echipa Ungariei 
și-a adjudecat victoria în par
tea a doua a partidei cu sco
rul de 3—0.

în prima parte a jocului, 
ambele formații n-au putui 
înscrie, fiind în general de 
forțe egale. U.T.A. a stăpinit 
bine centrul terenului, s-a evi
dențiat prin joc de pase, dar

fără eficacitate. In min, 10 
maghiarul Kosma a ratat o 
ocazie, iar în min. 43 Fl. Du
mitrescu n-a reușit 
chidă scorul, deși s-a 
intr-o bună poziție de șut.

După pauză, U.T.A. a slăbit 
ritmul de joc, a părut obo.- 
sită și a pierdut mingea, ade
seori, la centrul terenului. 
Echipa Ungariei a profitat șt, 
în min. 62, a deschis scorul 
prin KOCSIS, care i-a driblat 
pe Pojoni și pe Gomea. în min. 
75, arbitrul maghiar Birkoczy a 
acordat penalti pentru henț co
mis de Pojoni, decizie con
testată de arădeni. Aoelași 
KOCSIS a transformat : 2—0. 
In min. 78 Broșovschi a fost 
eliminat pentru fault repetat la 
Sarkozi, pentru ca după aceea

să des- 
aflat

selecționata Ungariei să mai 
înscrie un gol, prin KARSAL 
în min. 88.

UNGARIA : Rothemer (BIcs- 
key)—Fabian, Pancsics, Kon
rad (Vidacs), Megyessi, Hal- 
mossi, Muller, (Karsai), Sar
kozi, Kocsis Szuromi (Repast 
Kozma.

U.T.A. : Gornea—Birău, Po- 
joni, Lereter, Broșovschi, Pe- 
tescu, Domide (Schiopu), Haj- 
nal, Axente, Dembrovschi, 
FI. ~ ‘

Voința București — Jahn
Rheinhausen 15-11 (116)

la handbal

I
I
I

Axente, 
Dumitrescu.

Gyula NEMETH 
redactor la „Nepsport"

Citiți la ULTIMELE 
ȘTIRI declarația lui 
REINHARDT, antre
nor al echipei U.T.A.

după-amiază, pe terenul 
din Capitală, s-a disputat 
internațional de handbal

șl Jahn Rheinhausen 
----- încheiat cu

Marți 
Voința 
meciul _______ .-------
între echipele masculine Voința 
București (I 7 / — •
(R.F. a Germaniei), 
victoria jucătorilor români: 15—11 
(11—6). Cele mai multe puncte 
au fost înscrise de : Roșescu (5), 
Anghel (4) de la învingători, res
pectiv Rastschen (4), Ubel (4) de 
la Jahn. Au arbitrat : Gh. Po
pescu (București) — P. Radvanyi 
(Cluj).

I
I
I

zecea sesiune, jubiliară, a Aca
demiei Olimpice Internaționale, 
încheiată duminică în Grecia, n 
confirmat frumusețea morală a 
acestui for, în care tineri din 
toată lumea — studenți, cam

pioni, profesori de educație fizică, ziariști 
— dezbat fără prejudecăți chestiunile ar
zătoare ale lumii lor, ale lumii sportive 
de azi și de mîine. Academia nu adoptă 
rezoluții, schimbul de opinii este încurajat, 
iar controversele sînt dese. Dar cine, mai 
bine decît acești tineri, ar putea discute 
năzuințele care le aparțin, cu entuziasmul 
și optimismul care îi caracterizează ?

Anul acesta, ca și la sesiunile prece
dente, frecvența participanților a fost 
marcantă. Aproape 120 de auditori din 
24 de țări s-au transformat după fiecare 
conferință în combatanți orali pe planul 
ideilor în cadrul seminariilor. Și diver
gențele de opinii nu au dezbinat, ci au 
unit pînă la urmă pe toți cei ce văd în 
sport o cale sigură spre sănătate, spre 
prietenie, spre comprehensiune, spre acele 
idealuri cu care olimpismul se mîndrește 
pe drept cuvînt.

Continuînd o tradițională prezență, la 
sesiunea de anul acesta delegația română 
s-a distins din nou printr-o activitate di
namică, lăsînd o bună impresie. Cei doi 
conferențiari din România au abordat 
probleme vitale în lumea sportivă și 
olimpică, tratând despre statutul atletului 
amator și despre importanța mijloacelor 
de informație în diseminarea îdeclurilor 
olimpice. De altfel, aceste prelegeri au 
suscitat un mare interes și au stârnit dez
bateri vii, soldate cu sugestii de bun simț,

axate pe ideea progresului. Este suficient 
să cităm, din rezumatul concluziilor la se
minarul dedicat problemei sportivului ama
tor, următoarea propozițiune : „partici
pant" consideră că proiectul Șiperco este 
excelent, conform cu realitatea, și că ar 
trebui adoptat neîntîrziat de către C.I.O.",

Pe marginea prelegerilor, în seminalii, 
delegații români și-au expus cu regulari
tate punctele de vedere bine fondate, 
atrăgîndu-și stima colegilor pentru întin
derea și profunzimea cunoștințelor lor în 
domeniul problemelor olimpice. Interven
țiile lor, de pildă, au determinat o părere 
favorabilă cvasi-unanimă față de necesi
tatea transformării sportului într-un bun 
public, într-o chestiune de stat, într-o 
datorie obștească a comunității omenești. 
Adeseori reprezentanții României au fost 
solicitați să dea consultații privind orga
nizarea și metodica diverselor discipline 
sportive cunoscute ca fiind tratate în mod 
avansat în țara noastră. Tn acest fel, la 
Olimpia, timp de două săptămîni, schim
burile de experiență au avut teren fertil 
de desfășurare.

Această universitate de vară, această 
tribună liberă, care s-a dovedit a fi Aca
demia Olimpică Internațională, aduce 
anual în focarul dezbaterilor probleme 
concrete ale lumii sportive, învăluindu-le 
cu aura idealurilor olimpice. Rezultatul 
fiecărei sesiuni este astfel pozitiv: par
ticipant se înnobilează cu suma cunoș
tințelor obținute, devenind la întoarcerea 
acasă propagandiști efectivi ai olimpis
mului.

Victor BANCIULESCU
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SPORTIVII Dl IA STEAUA
S AU IMPUS

inter-

lumea

obișnuițu oaspeți — 
lui lac de

W MARELE COORS DL LA KIEV
O competiție de 

anvergură 
națională, tradiți
onală în 
caiacului șl câno- 
ei, s-a desfășurat 

recent în marele oraș ucrai- 
Este vorba de 
armatelor prie- 

a 
ai 

din

mean Kiev.
Campionatul 

tone", care 
■prezentanți 
militare 
socialiste :

întrunit re- 
cluburilor 

șapte țări
V.R.S.S., Ro

mânia, Ungaria, Polonia, 
Cehoslovacia, R.D. Germană 
și Bulgaria. Afei, pe un canal 
•al Niprului, timp de două 
zile, valori consacrate și pe 
plan mondial și-au disputat 
Jntîietatca în cadrul a 14 
probe (9 de viteză și 5 de 
fond), dînd loc 
diispute foarte 
Țara noastră s-a aflat 
startul marii întreceri cu un 
puternic lot al clubului 
Steaua (însoțit de antrenorii 
Maria Navasart și Șt. Vișe- 
van), care a repurtat un deo
sebit succes prin cucerirea a 
6 locuri I și a altora frun
tașe. Același număr de vic
ierii I-au realizat și sportivii 
sovietici, care — de altfel — 
au terminat pe primul loc în 
Clasamentul general. Iată cla
samentele primelor trei e- 
chipaje în cursele care au 
adus lauri canoiștilor și car 
iaciștilor români : C 2—1000 
m 1. România (Gh. Simionov, ' 
I. Nichitov) 3:52,0 ; 2. U.R.SB. 
(Sorokin, Moskalev) 3:52,1; 3. 
■Ungaria (L. Frej, R. Frej) 
3:52.2 ; K 4—1000 m 1. Româ
nia (St. Pocora, H. Ivanov. 
I. Irimia, A. Conțolenco) 
3:07,2 ; 2. U.R.S.S. (Sapo.ren- 
ko, Moruzov, Tișcenko, Kap
tur) 3:07,8 ; 3. Ungaria 3:09,5: 
C 4x500 m L România (A. 
Igorov, I. Suhov, T. Ditcov, 
Gh. Simionov) 8:46.0; 2.

la multe 
echilibrate.

la

U.R.S.S. 8:46,1 ; 3. Ungaria 
8:51,0; K 4—10 000 m 1. Ro
mânia (aceeași formație ca 
la 1000 m) 37:51,2 ; 2. Ceho
slovacia 38:08,2; 3. U.R.S.S. 
38:16,2 ; C 2—10 000 m. 1. 
România (A. Igorov, I. Suhov) 
43:15,9; 2. U.R.S.S. (Sorokin, 
Moskalev) 48:46,0; 3. Bulgaria 
49:30,0 ; C 1—10 000 m. 1. T. 
Ditcov (România) 52:44,0; 2.
D. Gruppe (R.D.G.) 53:12,4 ; 
3. V. Opara (Polonia) 54:35,2.

Trebuie spus ca sportivii 
români au mai trecut primii 
linia de sosire (48:08,0) si în 
proba de caiac dublu fond, 
dar echipajul Costel Coșniță- 
Vaslle Simîocenco a fost des
calificat de arbitrul principal, 
pe motiv că la o turnantă 
(cînd conducea) nu ar fi dat 
■prioritate unei alte echipe. 
Celelalte rezultate principale: 
K 2—10 000 m 1. R.D.G. (I. 
Wenzke, K. Erke) 43:10,0 ; 
K 1—500 m 1. A. Tișcenco 
(U.R.SJ3.) 1:50,2... 5. S. Timo- 
fan (România); C 1—1000 m 
1. E. Opara (Polonia) 4:14.4... 
3. T. Ditcov (România) 4:19,1; 
K 1—1000 m 1. Saporenko 
(UJR.S.S.) 3:52,0... 3. I. Irimia 
(România) 3:55,2 ; K 2—500 
m> 1. U.R.S.S. 1:38,0... 3. Ro
mânia (A. Conțolenco, H. Iva
nov) 1:40,0 ; K 1—10 000 m 
1. Saporenko (U.R.S.S.) 48:26,4 
...5. S. Timofan 52:05,0 ; K 
2—1000 m 1. U.R.S.S. 3:29,8... 
3. România (A. Conțolenco,
H. Ivanov) 3:31,5 ; K 4x500 
m 1. U.R.S.S. 7:39,5; 2. Româ
nia (Slmiocenco, Coșniță. Ti- 
mofan, H. Ivanov) 7:43.0. In 
clasamentul general pe țări:
I. U.R.S.S.
NIA 66 p ; 
Polonia 41 
cia 26 p ;
7. Bulgaria

Secvență estivală... In mijloc, cabana Îndrăgită. In jurul ei, c_.T—, 
tinerii canotori. Schifurile lor au început, recent, să lunece pe undele noul. _
acumulare Bacău II, din fața pontonului, din dreptul frumoasei cabane construite în 
acest an. E miez de august, vacanță, soare. E vremea cînd schifiștii moldoveni pregă
tesc •— sub Îndrumarea antrenoarei Marga Plomaritis — viitoarele performanțe.

Acestea sînt lucrurile pe care vrea să le spună imaginea trimisă de unul dintre 
animatorii sportului băcăuan, prof. V. Bogdăneț.

La 24 august campionatul feminin
va inaugura sezonul

® Programul primei etape & Câteva trausSerări aprobate

De luni 24 august 
handbalul va fi 
din nou în actua
litate. După 
binemeritată
canță, fetele vor 
acest an sezonul

to
va-

(Urmare din pag. 1)

de mai multă vreme, slab re
prezentat.

O cursă foarte 
tă și echilibrată 
sprinterii 
locurile 
un finiș mai 
nul Tamas Szabo 
10,5 k, cifră cu care egalează 
recordul republican al pro
bei. Și următorul clasat, San-

în
1—8

interesan- 
au oferit 

finala pentru 
Ia 100 m. Cu 
bun sătmărea- 

a marcat

73 p; 2. ROMA-
3. R.D.G. 50 p ; 4. 
p; 5. Cehoslova-

6. Ungaria 26 p:
25 p.

titlul de

itoare, la campionatele repu
blicane ale seniorilor.

Corne! Dima. elevul lui Di
nu Cristea, după 
campion balcanic de juniori
de la Atena și-a înscris in 
palmares primul 6ău titlu de 
campion național la 1500 m. 
In cursa de ieri, pe care a 
dominat-o cu autoritate de
plină, Cornel Dima;' a înregis
trat timpul de 3:59.0 ! Ti sub
liniem victoria, stilul ușor

deschide in 
oficial, inaugurind o nouă e- 
diție — cea de a XIII-a — 
a întrecerilor republicane (bă
ieții și formațiile din divizia 
secundă vor lua startul la 30 
august). Cele 10 echipe care 
își vor disputa întiietatea sînt: 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA •— deținătoarea titlului de 
campioană, UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI, CONFECȚIA. 
T.E.F.S.. VOINȚA ODORHEI, 
RULMENTUL BRAȘOV, CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA.

de FRH
C.S.M. SIBIU, TEXTILA 
HUȘI ȘI MUREȘUL TG. MU
REȘ — ultimele două liind 
promovate din divizia B.

Campionatul, care începe 
peste citeva zile, prezintă in 
acest an pentru handbalul nos
tru feminin o semnificație de
osebită : pregătirea in vede
rea campionatelor mondiale, 
care vor avea loc în 1971. Ți- 
nind seama de acest aspect 
major, este necesar ca noua 
ediție să ofere specialiștilor, 
mai mult ca în trecut, posi
bilitatea ca selecția în echipa 
reprezentativă să fie făcută 
din rîndul unui număr sporit 
de candidate de valoare

în prima etapă a turului I 
(in aer liber) vor avea loc par.

BU-

liind

Reșițeanul Ion Gîavă s-a 
arătat cel mai bun între spe
cialiștii cursei de 110 mg pe 
care a dominat-o convingător.

★

Dinu (CSM 
; triplu : 1.
(Farul C-ța) 
Lengyel (Se.

3. R. Fătu

E ciudat la cîtă me
lancolie, la. cîte a- 
mintiri tremurate, la 

cît sentimentalism voalat de 
lacrimă cheamă un sport 
atit de vitejesc ca atletis
mul. Trei zile cît a durat 
fiesta de pe Republicii — 
tineri și bătrîni pasionați 
ai jocului au oftat, au de
pănat scene dinainte și 
după război, au evocat e- 
roi și fapte de demult. 
De pe stadion, eram trans
portați la o masă a um
brelor. De vreo două-trei 
ori ni s-a vorbit de Bob 
Gutowski, în timp ce cîș- 
tigătoarea cursei de 15G0 
m celebra Nikolici, era 
confundată sub ochii noș
tri cu o anonimă-. Ne du
ceam cu mintea lăcrămoa- 
să pînă la Atena dar ce
ream „car de reportai — 
in loc de o cameră — te 
proba de prăjină 
pare, Greseom Ici 
prezent, camerele 
nu-l prea ascultau 
pe țopescu (plin 
de bunăvoință 
dar nu într-o for
mă de zile mari) 
ele se duceau 
„pe public" în loc 
să stea „pe Puiu", 
Țopescu le sugera 
să ignore un 400 
anonim, ele toc
mai acolo aler- 
qau, — greșeam 
des la prezent, in 
schimb stăteam
trecut. Cumva, înțeleg : a- 
tletismul e sportul cel mai 
bătrîn, atletismul are a- 
mintiri, biografie și auto
biografie cît fotbalul și 
rugbyul la un Ioc. Clarke 
ne trimite la Zatopek, Za- 
topek la Nurmi, Nurmi ne 
aruncă în istorie, istoria in 
etern — e una din marile 
frumuseți ale atletismului 
această' luptă grozavă cu 
timpul ; dar ea nu 
sens, ea nu se naște decij 
din prezent și numai dacă 
prezentul e exaltant. Nu 
mă pot gindi la Ludu de- 
cît dacă am în față un 
mare atlet pe garduri, azi. 
Iar dacă prezentul e mi
zerabil — cum e cazul la 
greutate — amintirea lui 
Gurău nu are o valoare
mai mare

Or, în 
prezentul 
ferent de
comentariile cu suflet dar 
nu întotdeauna și cu miez 
— pasionant, captivant, la 
bine și la rău. Căci nu se

bine Ia

poale să nu fii captivat de 
o „serie" la 400 m plat •- 
fectuatâ în 61,4 secund» și 
în care ultimul clasat/— 
clasat și în finală —ter
mină cu 30 de metri în 
urma celorlalți 1 Se bilă 
greu așa ceva. Dar la po
lul celălalt sînt momentele 
formidabile de duminică cu 
Papanikolau la 5,40 —
cînd mi s-a părut că avea 
5,501 —, cu acea triplă 
explozie simultană! 1,83la 
înălțime — fete, 16,65 la 
triplu și 5,40 la prăjină, 
clipa pură de triumf ome
nesc la care doar atletis
mul poate ajunge sfidîn- 
du-l chiar pe Schnellinger 
în minutul 92, „momentul 
Putu", greu credibil, in care 
un om sfidează cifra, adică 
legea atletică. Și ca să nu 
rămînem la momente, să 
trecem 
întregii

Timișoreanul Petru Coif, campionul sulițașilor

Pe foile. de arbitraj au fost 
înscrise următoarele perfor
manțe : BĂIEȚI : 100 m : 1. 
T. Szabo (Lie. 2 S. Mare) 10,5- 
record egalat, 2. S. Mitrofan 
(SSA Buc.) 10,5-record egalat, 
3. C. Stan (CS Pitești) 10,6 ; 
400 m: 1. Fr. Gedeon (CSM 
Cluj) 48,4, 2. V. Majdik (Sc. 
Sp. Cluj) 49,3, 3. M. Dumitru 
(Sc. Sp. Reșița) 49,5 ; 1500 nt : 
1. C. Dima (Metalul Buc.) 
3:59,0, 2. Fl. Sandru (Met. Buc.) 
3:59,9, 3. Eug. Negară (CSM 
Iași) 4:00,1 ; 2000 m obstacole: 
1. T. Szckely (CSM Cluj) 
5:58,6, 2. V. Vîrna (Sc. Sp. Ba
cău) 5:59,4, 3. Șt. Goanță (CS 
Pitești) 6:00,8 ; 110 mg: 1. I. 
Glavă (Sc. Sp. Reșița) 14,7, 2.

Serab (CSM Iași) 14,9, 3. 
Vasllescu (Lie. 4 Timiș.) 

14,9 ; înălțime : 1. C. Dosa 
(Lie. 2 Tg. Mureș) 2,02 m, 2. 
L. Tor6k (Lie. 2 Tg. Mureș) 
1,98 m, 3. AI. Catona (Lie. N. 
Bălcescu Cluj) 1,98 ; prăjină :
l. C. Anton (CSS Buc.) 4,59
m. 2. S. Schenn (CSM Sibiu)

4,50 m, 3. Ad. 
Sibiu) 4,40 m 
D-tru Iordaclie 
14.78 m, 2. St.
Sp. Brașov) 14,42, 
(SSA Buc.) 14,34 m ; greutate :
l. Gh. Sulta (CAU-Buc.) 15,85 
m; nou record, 2. Gh. Dumbra
vă (Prog. Buc.) 15,00 m, 3. M, 
Iordan (SSA Buc.) 14,49 ; su
liță : 1. P. Golf (Lie. 4 Ti
miș.) 63,50 m, 2. D. Peană 
(SSA Buc.) 56,66 m, 3. A. Blaș- 
co (CS B. Mare) 56,12 m.

FETE : 100 m : 1. EI. Mo
noranu (CA Roman) 12,1, 2. 
El. Mirza (SSA Buc.) 12,-2, 3., 
V. Recu (CSS Buc.) 12.3 ) 490 
m: 1. M. Filip (CA Roman) 
54,5. 2. L. Sălăjean (CS B. 
Mare) 56,0, 3. S. Cîmpulungea-. 
nu (Viitorul Buc.) 56,9 ; 1500 
m : 1. R. Fița (Lie. 4 Galați) 
4:27,5, 2. N. Andrei (Rovine 
Craiova) 4:33,0, 3. D. Voinea 
(Farul C-ța) 4:46,0 ; disc : 
M. Illy (Lie. 4 Timiș.)
m, 2. C. Ionescu (SSA 
45,52 m, 3. V. Cîoltan 
greșul Suceava) 41,74 m.

★
Intrecerile 

de la ora 15

Printre culoare

1.
47.80 

Buc.) 
(Pro-

astăzicontinuă
cu proba de marș.

• Atletismul a avut ma
rele avantaj de a fi un 
sport cit se poate de con
cret, performanțele sporti
vilor fiind, indubitabile. De 
la o vreme iată că una din
tre probele sale — arun
carea suliței — a ajuns la 
discreția arbitrilor de sec
tor. Ieri, de pildă, împre
ună cu alți specialiști 
numărat șase 
recte pe care 
le-au anulat, 
țeles de ce.

am
aruncări co- 
însă arbitrii 

n-am in

„Poate că în ultimul meu 
an de juniorat aș fi putut, 
alerga 10,4 s, dar practic 
n-am avut prea mult timp 
să mă antrenez, fiind ocu
pat cu pregătirea bacalau
reatului și cu admiterea la 
„Electronică" la Timișoara. 
De acum înainte voi activa 
sub culorile Politehnicii și 
poate că voi avea bucuria 
unui 10,4, chiar in acest 
sezon"

du Mitrofan a realizat și el 
tot 10,5 s.

Mariana Filip și-a luat ră
mas bun de Ia competițiile 
interne Ia nivelul juniorilor 
(anul viitor ea va concura în 
rindurile senioarelor). în 
cursa aceasta de „adio", pe 
400 m, alergătoarea din Ro
man a dorit din răsputeri să 
realizeze un nou record al 
țării. La încheierea turului de 
stadion acele cronometrelor 
au arătat timpul de 54,5 s, 
la 0,2 s de propriul său re
cord. Dar Mariana Filip mai 
are încă în acest sezon su
ficiente curse oa să corec
teze această performanță. Roa
te la sfîrșitul săptămînii vi-

în

de alergare, gîndirea tactică și 
doar în mică măsură rezulta
tul, care nu este totuși sufi
cient de convingător pentru 
ceea ce poate acest atlet, pen
tru participarea la C.E. de la 
Paris.

O altă romașcancă, Eleonora 
Monoranu se află încă la vir- 
6ta junioarelor mici. Aceasta 
n-a împiedecat-o insă să par
ticipe la întrecerile celor mai 
„virstnice" ea ea și să cîș- 
tige „suta*? în 12,1 s. (In serii, 
în afară de concurs, pioieș- 
teanca Veronica Anghel în
registrase 12,0, dar, din pă
cate, n-am mai putut-o ur
mări și în finală !).

• Cel mai 
de participant! 
ediție a 
fost înregistrat în proba fe
minină dc 400 m — 51. O 
altă probă cu multe concu
rente este si 800 m F — 50!

mare număr 
la actuala 

campionatelor a

• Din 
dividuale 
leții din 
gat 11 (Clujul, Romanul și 
Timișoara — cîte 2. Cons
tanța, Galați, Reșița, Satu 
Mare și Tg. Mureș — cîte 1).

cele 14 titluri in- 
decernate ieri, at- 
provincie au clști-

Ion Dumitrescu este noul
campion de talere al țării

(Urmare din pag. 1)

odată și un prilej de verifi
care a capacității organizato
rilor, gîndindu-ne la europe
nele din septembrie. Din acest 
punct de vedere unele lucruri 
au corespuns, altele mai ne
cesită o serie de ameliorări. 
Este vorba, de pildă, de in
stalațiile de lansare. Unele, 
prea sensibilizate, s-au declan
șat și din cauza zgomotului 
produs la celelalte standuri,

ceea ce a produs confuzie și 
a ridicat starea de tensiune a 
sportivilor. De asemenea, pro
centul de talere sparte din 
mașinile de aruncare este în
că mare. Desigur, priceperea 
specialiștilor noștri ca și mij
loacele tehnice de care dispun 
vor duce la eliminarea ne
ajunsurilor manifestate cu o- 
cazia campionatelor. Vom ve
dea cum vor evolua lucrurile 
și în competiția celor mai 
buni skeetiști care începe vi
neri, tot la Tunari.

• Nu știm de ce nu se 
aplică in concurs prevede
rile regulamentului de atle
tism care cere ca la pro
bele de aruncări (disc, su
liță, ciocan) să fie puse 
semne pentru cele mai bunp 
încercări, ale competitori
lor.

• Pentru a șaptea oară 
în scurta sa carieră Tamas 
Szabo a înregistrat rezulta
tul de 10,5 s pe 100 m.

• Antrenorul federal al 
seniorilor Gh. 
nu este numai i 
urechi. Unii dintre 
titorii de ieri sînt 
cum componenți ai 
național de seniori 
ții, probabil vor fi. 
neral, sint satisfăcut de e- 
voluțla puștilor la unele 
probe. Ei dovedesc talent și 
dacă vor înțelege să mun
cească în mod serios vor 
putea obține, în viitor, per
formanțe de valoare".

Zîmbreștea- 
ochi și 
compc- 

: de a- 
; lotului 

iar al- 
„ln ge-

fidele : Textila Buhuși—Mure
șul Tg. Mureș, Universitatea 
Timișoara—C.S.M. Sibiu, Uni
versitatea București—Rulmen
tul Brașov, Confecția—Con
structorul Timișoara, I.E.F.S.— 
Voința Odorhei. Ultimele trei 
meciuri vor avea loc în Ca
pitală, pe terenul Tineretului, 
cu Începere de la ora 16.

★
Dintre cererile 

depțise în termen 
de F.R.H., pentru 
pionatului 1970—1971, . 
cuit citeva : Aure!
(Rafinăria Teleajen), 
Nistor (Minaur Baia 
Dieter Roth (Universitatea Bu
curești) pentru Universitatea 
Cluj, Ștefan Birtolom (Minaur 
Baia Mare), Nicolae Muntea- 
nu (Tractorul Brașov) pentru 
Steaua, Dieter Martin (Rafină
ria Teleajen), Radu Chicules- 
cu (Universitatea București), 
Mihai Favian (Dinamo Bucu
rești), Doina Ciceu (Universi
tatea București) pentru Voința 
București, Aurelia Constanda- 
che (Confecția) pentru I.E.F.S,. 
Radu Ignătescu (Știința Pe
troșani), Dan Alboaica (Voința 
București), Gheorghe Constan
tin (Dinamo București) pentru 
Minaur Baia Mare, Olimpiu 
Savu (Steaua) pentru Indepen
dența Sibiu. Ecaterina Toma- 
niscka (I.E.F.S.) pentru Con
structorul Baia Mare.

de transfer, 
și aprobate 
ediția cam- 

am spi- 
Ionescu 

Mihai 
Mare),

decît un oftat, 
aceste trei zile, 
a fost — indi- 
„regia" leneșă și

sâ 
la un laitmotiv al 

fiesfe, un lait
motiv dramatic t 
șt în curse și în 
concursuri, toți a- 
cei — cu excep
ția lui Puiu, cred 
— care au plecat 
„în cap", au fost 
învinși : Mustață 
de două ori, Un- 
gureanu, Amzina, 
chiar , la lungime 
Zaharia, au pier
dut. Voi recu
noaște că am ți
nut 
vrut 

cei care-și asumă. 
Am cîștigat o c

cu ei’. Am 
să triumfe 

j riscul.
......  j dată cu 
Puiu. Tactic — n-am drep
tate, știu, omul trebuie să 
gindească in cursă, și. mai 
ales la cursele cursei — 
dar moral, îmi place și țin 
mai departe cu acei care 
vor să cîștige „din cap în 
cap", alegînd citeva mi
nute o linie de destin, ur- 
mînd-o neabătut, supor- 
tînd consecințele triște, 
mai mult: cunoscîndu-le 
dinainte ! Cu deosebire în 
cursele de fond, adică în 
cele care seamănă cel mai 
bine cu frămîntările și du
ritatea vieții — îmi place 
această tactică morală. Ca 
să nu mai spun cît țin și 
cu cei care vin „din 
urmă"...

Oricum, ca să înțelegem 
prezentul, pot anunța că 
de aici, de la fereastra ca
sei mele aflată la etajul 
V, văd jos, pe stradă, un 
mare dreptunghi trasat cu 
cărămidă roșie cu linii do 
tenis, și intitulat : „Terenul 
tenis Wimbledon". E con
secința săptămînală a lui 
llie și Țiri.

BELPHEGOR

On nou „Moment ’56“ pentru voleiul
feminin românesc?

9 REPREZENTATIVA ȚĂRII NOASTRE CONCUREAZĂ CU ȘANSE APRECIABILE LA UNIVERSIADĂ

Seria de sucrose 
a obți - 
acest sn 
naționa -v 
a Romă -

pe care 
nut-o în 
echipa 
feminină 
nici pare să pre
vestească un mare 
salt în ierarhia monc'is 
dintre posibilități este, 
doială, aceea oferită de a Vl-a 
ediție a Universiadei de la 
Torino, la care urmează să 
concureze. întregul lot fiind 
format din studente. Lotul de 
care dispun acum antrenorii 
Gh. Bodescu și N. Humă do
vedește un potențial care poa
te fi asemănat, in istoria vo
leiului nostru feminin, cu cel 
existent acum 14 ani, 
reprezentativa României 
rea, sub 
emerit 
medaliile 
pionatele 
ris. Valoarea incontestabilă a 
echipei române a fost con
firmată în acest an de cele 
17 victorii internaționale obți
nute, din .............
susținute, 
adversare 
loare pe
a unor reprezentative în fața 
cărora nu putea — cu puțină 
vreme în urmă — ciștiga nici 
pe teren propriu. Turnecte de 
la Katowice și Constanța (am
bele ciștigate) au scos în re
lief forța echipei noastre, pre
gătirea ei superioară.

Această suită de victorii 
este, în bună măsură, urma
rea preocupării antrenorilor 
pentru o pregătire științifică 
a echipei. In acest sens, am 
menționa lăudabila inițiativă 

• a profesoarei Rodica Șlclovan 
. (sprijinită de federație), care 
a luat hotărirca de a urmări 
cu... magnetofoanele evoluția 
fiecărei jucătoare pentru ca, 
în funcție de deficiențele con
statate in meciuri, să se acor
de la antrenamente mai mul
tă atenție unor capitole ale 
pregătirii.

Fără Îndoială, după turneul 
de la Constanța, important 
test înaintea Universiadei și a 
campionatului mondial, consta
tările benzilor de magnetofon, 
care au consemnat și cu acest

cînd 
cuce- 

bagheta antrenorului. 
Gh. Constantlnescu. 
do argint la cam- 

mondiale de la Pa-

tot atîtea partide 
in compania unor 
de recunoscută va- 
plan internațional.

prilej randamentul echipei și 
al adversarelor, vor fi de real 
folos selecționerilor pentru re
medierea ultimelor lacune, ast
fel îneît formația română să 
se prezinte la un nivel teb- 
nico-taotic și mai ridicat.

Turneul internațional al Ro
mâniei ne prilejuiește consta
tări favorabile la adresa an
trenorilor, jucătoarelor și ce
lorlalți tehnicieni care spriji
nă voleiul feminin, dar și u- 
nele remarci nefavorabile, de
sigur puține la număr.

Față de trecutul nu prea în
depărtat, echipa a căpătat o 
valoare ce o poate situa tn 
apropierea marilor favorite : 
U.R.S.S., R.P.D. Coreeană șl 
Japonia. De altfel, ea și-a do
vedit o netă superioritate l'ață 
de celelalte echipe din plu
tonul fruntaș al voleiului mon
dial. în ce constă, cu deose
bire, forța echipei noastre ’ 
într-o excelentă coeziune în 
joc a 6—7 jucătoare, în tăria 
blocatului, în posibilitățile de 
a efectua (și a finaliza) ata
cul prin toate jucătoarele, în
tr-o perfecționare evidentă a 
tehnicii individuale și a tac
ticii colective, intr-o mai bună 
organizare în apărare 
sfîrșit, prin tinerețea lotului 
(media 22,7 ani).

Trăgătoarele noastre 
Popa, Mariana Popescu, 
rentina Ilu șl Helga Bogdan 
(cc pot fi socotite, fără greș.

și, in

lloiliea 
Flo-

I
i ,1

între cele, mai bune din lu-' 
me), ridicătoarele Eugenia Re- 
bac (iscusită coordonatoare), 
Mariana Baga (care, în plus, 
este deseori imbatabilă la blo
caj și irezistibilă în atac) și. 
Viorica Bincheei — jucătoare 
complexă, cu reale calități și 
multă rezistență de concurs — 
constituie poate punctul forte 
al echipei.

Ceea ce.. însă, nu ni «o 
pare îndestul de elocvent, ar 
fi omogenizarea unui lot mai 
amplu, de 10—12 jucătoare, așa 
cum o cere o competiție de 
talia C.M. Am putut constata, 
de pildă, că încercarea antre
norilor de a folosi diverse for
mule in turneul de la Con
stanța nu a fost întotdeauna 
încununată de succes. Schim
bările au stricat oarecum <■- 
ehilibrul echipei. Aceasta ră
mîne o chestiune ce trebuie 
rezolvată pînă la „mondiale".

Amcliorindu-se deficiențele 
amintite, și cu uncie retușuri 
în ceea ce privește slăpînirea 
procedeelor tehnice (s-au gre
șit servicii, dublajul 
funcționat întotdeauna 
pasele nu sînt 
reprezentativa Romanici ar 
putea fi capabilă de rezultate 
bune sau chiar foarte bune 
Ia Universiadă și Ia Campio
natele mondiale, puțind reedi
ta „momentul ’36“ al voleiului 
feminin românesc.

nu a. 
corect, 

încă ideale). 
României

La Panciu, promisiunea 

unei asociații model..
(Urmare gin trig, t)

Emil Rusu (Dinamo) continuă să conducă
(Urmare din pag. 1)

gere a utilității unui efort so
litar — de -Pluton. întoarce
rea de la 
deschiderea __ .___

în ciuda aparentei acalmii, 
plutonul fierbe. Permanentele 
încercări ds desprindere ale 
Iul Grigore, Sofronie, Burlacu 
sau Ardeleanu sînt sesizate și 
lichidate imediat de urmărito
rii ce se vintură și se foiesc 
dintr-o latură în cealaltă a 
șoselii. Steaua își detașează 
temporar cîțîva oameni, în fața 
plutonului (Burlacu, Nettițea- 
nu, Suditu), dar Dinamo con
traatacă, grupîndu-se prin a- 
propiere. Și astfel, mareîndu-se 
unii pe alții, om Ia om, ca 
Ia fotbal, nu-și dau seama că

Rupea marchează 
ostilităților.

se apropie sosirea și că, la 
numai 3 km de Brașov, patru 
scăpați de sub escortă, prin
tre care doi italieni, sint gata 

' i premiul etapei. O 
agită plutonul care 
spre linia arbitrilor, 
pe ultimele sute de 
cei 4 evadați. Sprint 

care marchea-

să le ia 
furtună ; 
năvălește 
înghițind 
metri pe 
final furtunos, 
ză același timp pentru un plu
ton cuprinzător, în care ciș- 
tig de cauză are Ferenczi Iszak 
(Ungaria), urmat de Șt. Ene 
si V. Burlacu. Cursa foarte 
rapidă a măsurat 124 km și 
a înregistrat o medie orară 
remarcabilă : 42,270 km.

Clasamentul etapei a Il-a : 
FERENCZ ISZAK (Ungaria) 

h.56:05 ; 2. Șt. Ene (Steaua); 
Vasile Burlacu (Steaua) ; 

Nicolae Ciumeti (Dinamo) ; 
Roberto Felini (Italia) ; 6. 

Teodor (Dinamo) ;

1.
2
3.
4.
5.
Vasile 7,

Constantin Ciocan (Dinamo) ; 
8. Andrei Laszlo (Mureșul Tg. 
Mureș) ; 9. Kiril Ignatov (Bul
garia) ; 10. Cristian Tudornn
(Steaua) — același timp. In 
acest pluton se afla și Emil 
Rusu (Dinamo), purtătorul tri
coului galben.

După două etape, , dinamo- 
vistul EMIL RUSU se află 
în fruntea clasamentului cu 
timpul de 5 h 49:24.

Astăzi, joi, cei peste 70 de 
rutieri din cele 6 țări parti
cipante 
„Cupei Voința’ 
parcurs 
mineața 
drul contratimpului 
al (13 km pe ruta Brașov — 
Poiana Brașov) — etapa a 
IlI-a, iar după amiază vor 
străbate traseul etapei a IV-a 
Brașov — Tg. Secuiesc — Bra
șov. 112,4 km.

se

la a XV-a ediție a 
. i” vor avea de 

două etape grele. Di
sc vor întrece în ca- 

individu-

aparține întreprinderii de 
transporturi auto.

însoțitorul nostru, președin
tele Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport, 
DUMITRU TEODORESCU, 
ne-a explicat că întreprinde
rea amintită reprezenta, din 
punct de vedere al dimensiu
nilor și capacităților organiza
torice, mediul local cel moi 
indicat pentru experimentul 
unei asociații model.

— Întreprinderea numără 
320 de salariați, din care nu
mai vreo 50, cei inapți sau 
total opaci la ideea de miș
care, nu sînt atrași in activi
tatea sportivă de masă. De 
remarcat este faptul că din 
numărul total al salariaților 
mai mult de jumătate — după 
ultimele cifre, 150 — sint 
membri susținători ai Rapi
dului, cotizanți ai asociației, 
plătind fiecare, lunar, 10 lei 
în contul mișcării sportive.

— V-am ruga să ne spu
neți în ce constă diferența 
dintre Rapid Panciu, o a- 
sociație pe care o socotiți 
MODEL, și oricare altă 
formațiune sportivă din 
oraș, să zicem Știința sau 
Viticultorul ?

— La Rapid, organizarea

la nivel sportiv pătrunde pînă 
la unitatea de producție cea 
mai simplă, in cazul concret 
la sector sau coloană. In acest 
prim stadiu, organizăm săptă- 
minai întreceri, interne, așa- 
numitele campionate „de ca- 
să“. Astfel, în urma unor me
ciuri echilibrate, programate 
timp de două luni, simbătă de 
sîmbătă, sectorul de reparații 
a devenit campion dc fotbal 
pe asociație, furnizînd tot
odată mai multi jucători e- 
chipei Rapid, care activează 
in campionatul județean.

De asemenea, întreceri dis
putate, la nivel de coloane, 
se desfășoară — cu regulari
tate— la popice, sport în care 
asociația se poate lăuda cu 
o arenă acoperită, prevăzută 
cu două piste. în mod perma
nent, popicele antrenează pes
te 60 de salariați, Georgeta 
Costache — st fia unuia dintre 
angajații secției mecanice — 
fiind campioana județului.

Socotind, însă, că la numă
rul mic de locuitori ai Pan
elului ideea performanței 
sportive rămîne de domeniul 
viitorului — ne concentrăm 
toate eforturile în scopul răs- 
pîndirii exercițiului fizic, a 
mișcării, căutînd să realizăm 
prin sport oameni sănătoși, 
bine dispuși, cu capacități 
sporite de muncă.
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Meciurile amicale disputate ieri
STEAGUL ROȘU BRAȘOV METROM BRAȘOV

Arbitrul nu trebuie su fie
al 12-lea jucător al gazdelor!

Opiniile corecte ale unui iubitor al fotbalului din Craiova

OLYMPIAKOS PIREU 2-1 (2-1)
I SIBIU. 19 (prin telefon, de 
la corespondentul 
cipal).

j Partida revanșă dintre Stea- 
I gul roșu Brașov și Olympia- 
. kos Pireu a stîrnit un infe- 
. res deosebit la Sibiu, atrăgînd 
■ în tribunele stadionului Me
ntalul circa 7 000 de specta
tori. Aceștia au putut urmări 
o primă repriză de fotbal 
autentic, cînd atît brașovenii, 
jcît și oaspeții au prestat un 
joc de calitate, în viteză, cu 
acțiuni încheiate cu șuturi 
puternice la ambele porți. 
Conduși din minutul 5 de că
tre oaspeți (a marcat Liosis), 
brașovenii domină și, după o 
suită de ratări ale lui Gyărfi 
și Pescaru, survine egalarea, 
în min. 25 : Gyorfi, scăpat 
singur, nu mai pierde ocazia 
de a înscrie. Nu trec decît 
două minute și Ivăncescu, 
infiltrat în careu, este cosit , 
de fundașul Aganian și tot 
el transformă penalty-ul.

în repriza secundă, antre
norul Valentin Stănescu ope
rează unele schimbări în li
nia de atac, însă jocul își 
pierde din cursivitate. în 
min. 80, oaspeții ratează cea 
mai mare ocazie de gol a me- 

Babulis, rămas sin- 
numai 2 metri de 

peste bară. A 
Cornel

trage 
bine

nostru prin-

și Olympia-

Nițesctt,

ROȘU 1 Ada- 
Jenei,

ciului : 
•gur, Ia 

{ poartă, 
I condus 
! (Sibiu).

STEAGUL 
mache — Ivăncescu, 
Olteanu, Rusu, Pescaru, Ca- 
dar, Necula (Ghergheli), Du- 
mitriu II (Florescu), Balint, 
Gyorfi (Drăgoi).

OLYMPIAKOS : Milonas —> 
, Zoanos, Si'ocas, Aganian, 
Aghelis, Sinedopoulos, Cuma- 
rias (min. 35 Storincas), Mi
ler, Babulis, Caperneca, Lio- 
sis (min. 46 Papas). (Hie IO-' 

' NESCU).

C. S. M. SIBIU - INDUSTRIA
SlRMEI C. TURZII 2-2 (1-0)
în deschiderea cuplajului mți" 

balistic de la Sibiu, echipa C.S.M. 
din localitate a susținut un util 
meci de antrenament, întilnind 
formația Industria sîrmei C. Tur- 
zii din divizia C. Gazdele au con
dus pină în min. 75 cu. 2 0, Prin 
punctele înscrise de Stolcescu 
(min. 33) și Rădoi (min. 65), însă 
adversarii lor au reușit egalarea 
în numai 2 minute. Autorii punc
telor : Kiss șl Diaconu.

C.S.M. SIBIU : Liebhardt (Nl- 
codim, min. 75) — Zaharia, Da
vid, Mihai, Lazăr, Laufceac (Voi- 
cu, min. 46), Flichiș, Schwartz, 
Unguroiu (Crețu. min. 46), Ră
doi, Stoicescu (Nistor, min. 46), 
(IANCU BOȚOCAN—coresp.)

I

Elevii antrenorului V. Grosaru 
s-au mobilizat pentru acest joc, 
pe care l-au considerat foarte 
util pentru pregătire și au ac
ționat ca atare, reușind să ad
ministreze băcăuanilor 5 goluri. 
Fără îndoială că din punctul de 
vedere al formației băcăuane me
ciul de ien va constitui mo
tiv pentru o analiză serioasă, 
componențil el manlfestind la
cune în toate compartimentele șl 
o cădere totală in repriza secun
dă. Au marcat : Furnică (m!n.

antrenorului Ad. Naghi, în... 
min. 55.

Minerul: Ziller-Kromeli,
Oondruc, Doboș, Docu, Mi- 
halczik, Mioulaș, Szabo, Ka- 
toni, Trifu, Szilaghi. Au mai 
fost folosiți : Moricz, Rednic, 
Bohoni.

C.F.R. : Mărculescu-Har-
mat, Dragomir, Soos, Roman, 
Soo, Vișan, M. Bretan, Nichi- 
tin, Țegean, Petrescu. Au 
maj jucat : Cristea, Lupu, Po
pescu, Naghi. (T. TOHATAN- 
coresp. principal).

prezentat o mai mare impor
tanță, deoarece a constituit 
ultimul test înaintea startului 
în campionatul diviziei C. An
trenorul Celulozei, Ion Mer- 
lan, a folosit toți jucătorii pe 
■care îi are la dispoziție și se 
poate declara mulțumit de 
evoluția lor. Jucătorii de
Celuloza au arătat o bună 
pregătire fizică și pe par
cursul întîlnirii au acționat 
destul de des în viteză, iar 
în fazele de apărare au fost >( i. >< Kt

la

Enache (în tricou alb) încearcă să depășească apărarea bucureștenilor (Fază din meciul Steaua 
(tineret) — Celuloza Călărași

STEAUA BUCUREȘTI40, 48, 51)» Nicolae (09), Nedelcu 
(25 — autogol) șl, respectiv, Dem- 
brovschi (min. 36). A condus bine 
T. Moarcăș.

METROM : Szalad — Siscă (Cu- 
cu), Petrescu (Vlad), Staicu, Bă- 
dițoiu, Gane. Gabor, Selymssi 
(Nica), Furnică, Ferenț, Roman.

DINAMO : Fugaciu — Kiss 
(Bogdan), Nedelcu, Velicu, Voi* 
mer. Vătafu (Hrițcu), Pană, S. 
Avram, Dembrovschl. Rugiubei 
(Băluță). Florea. (EUGEN BOG
DAN—coresp.)

MINERUL BAIA MARE
C. F. R. CLUJ 0-1 (0-0)

TRACTORUL BRAȘOV 5-1 (4-0)
Un joc reușit de pregătire, 

pe stadionul Tractorul din 
Brașov, în care bucureștenii 
au arătat un nivel de pre
gătire remarcabil. Au marcat: 
Pantea, Ștefănescu, Iordă- 
nescu, Crciniceanu și Manca, 
respectiv Vătav. A arbitrat 
bine C. Gliiță-Brașov.

(G. LORĂC-coresp.)

calmi, destrămînd numeroase 
atacuri ale tinerilor bucu- 
reșteni. Cele trei goluri ale 
Celulozei au fost realizate de 
Răducanu (min. 44, 49 și 56). 
Pentru Steaua a marcat Ion 
Ion (min. 60). A condus foar
te bine I. Cătănoiu-București.

Miine, la Pitești

Joc frumos, urmărit de nu
meroși spectatori. Gazdele au 
dominat dar au și ra
tat mai mult. Contraatacînd 
în viteză, oaspeții au pericli
tat mai des poarta adversă. 
Unicul punct al partidei a 
fost înscris de Naghi, fiul

STEAUA (tineret) - CELULOZA F. C. Argeș
I

Intre 3—12 septembrie, in Polonia

10 echipe naționale de juniori 
participă la „Turneul Prietenia"
După cum am mai a- 

nunțat, echipa națională 
de juniori a României va 
participa la noua ediție a 
„Turneului Prietenia", 
competiție ce s-a 
desfășurat pînă acum 
sub denumirea de „Tur
neul speranțelor olim
pice". în acest an, în
trecerile vor avea loc în 
Polonia, între 3 și 12 sep
tembrie. Juniorii români 
vor face parte din serial, 
împreună cu formațiile si
milare ale Cubei, Poloniei, 
Bulgariei și Ungariei. Se
ria a II-a este compusă 
din reprezentativele R.P.D.

Coreene,
U.R.S.S., 
ce și Polonia II.

R. D. Germane, 
R. S. Cehosiova-

Iată datele la care va 
juca echipa noastră :

— 4 septembrie : Româ
nia — Cuba

— 5 septembrie : Româ
nia — Polonia

— 7 septembrie : Româ
nia — Bulgaria

— 9 septembrie : Româ
nia — Ungaria

în zilele de 11 și 12 
septembrie se vor disputa 
meciurile finale ale com
petiției.

CĂLĂRAȘI 1-3 (0-1) Dunav Ruse
După ce duminică, la Călă

rași, Celuloza fusese întrecută 
la limită (0—1) de echipa de 
tineret Steaua, ieri după- 
amiază, pe terenul Ghencea, 
ea și-a luat revanșa, cîștigînd 
cu scorul de 3—1 (1—0). Me
ciul a constituit un bun pri
lej de verificare a potenția
lului celor două formații în 
momentul de față. Desigur că 
pentru călărășeni partida a

Echipa bulgară Dunav 
Ruse își începe miine tur
neul in țara noastră, evo- 
Iuînd la Pitești, in compa
nia divizionarei A — F.C. 
Argeș. Meciul va avea loc 
pe stadionul 1 Mai, cu în
cepere de Ia ora 17.

In ziua de 23 August, 
Dunav Ruse va juca la 
Craiova, cu Universitatea.

Poșta ne-a adus ieri ur
mătoarele rînduri din Cra
iova :

„Vă scriu in numele unor 
Iubitori ai fotbalului din o- 
rașul Craiova, spectatori care, 
cu doi ani in urmă, au cu
cerit trofeul fair-play-ului, 
«Petschowschl». Ce m-a în
demnat 
grăbit ? 
primei 
a avut 
meciul 
și Gaz 
mai bine, oaspeții au reușit 
să conducă cu 2—1 și poate 
că acesta ar fi fost și re
zultatul final dacă portarul 
lor n-ar fi scăpat mingea din 
mină, înlesnind astfel un c- 
gal, deloc in concordanță cu

să vă scriu atit dc 
Duminică, în cadrul 

etape a diviziei B, 
loc în orașul nostru 
dintre Electroputerc 

metan Mediaș. Jucind

aspectul jocului. Unii spec
tatori n-au vrut să vadă însă > 
că Electroputerc joacă slab, 
fără orizont, așteptînd tradi
ționalul ajutor al arbitrului. 
Dar, fiindcă acesta n-a venit 
— deși conducătorul partidei, 
fostul internațional C. Dinu- 
lescu, a fost supus tot tim
pul 
bile 
mai 
trai 
coperindu-I pe arbitru cu in
sulte și incercind chiar »ă-l 
lovească. Pentru a putea pă
răsi apoi stadionul, arbitrul 
a trebuit să fie însoțit de or
ganele de ordine și dc o 
parte dintre spectatorii co- 
recți și obiectivi. El a fost 
condus pe o

unei presiuni insuporta- 
— Ia sfîrșitul meciului, 
mulți spectatori au in- 
in incinta terenului, a-

pe bulevardul Mureș, 
s-a suit într-o; mașină, 
șlnd astfel să scape de 
gani.

Arbitrul C. binulcscu 
te avea conștiința Împăcată, 
pentru că a arbitrat excelent. 
Și aș fi bucuros să știu că 
n-a rămas cu impresia do du
minică asupra spectatorilor 
din Craiova. Iar redacției ii 
adresez rugămintea de a pu
blica aceste rlndurf, care, sînt 
sigur, vor avea un ecou fa
vorabil în rindul spectatori
lor craioveni“.

unde 
reit- 
huli-

poa-

rută ocolită pină

NICOLAE BOCHIAN 
str. Brazda iui Novac, 

Craiova

★ ★ ★
O discuție telefonică, pe careO aiscuție telefonică, pe care am ăvuț-o 

apoi cu arbitrul Constantin Dinulescu, ne-a 
relevat marea amărăciune pe care a sim
țit-o acesta, în urma celor întîmplate, a pa
timilor ce se dezlănțuie în afara terenului dc 
joc, mai mult chiar decit în teren. C. Dinti- 
lescu a ținut, de altfel, să ne precizeze că 
n-a avut de făcut față unor probleme deo
sebite în timpul meciului, cele două echipe 
comportîndu-se, în general, corect. Unii spec
tatori însă, nevrînd să înțeleagă că s-a 
schimbat ceva și în atmosfera meciurilor din 
divizia B, cer ca arbitrul să fie, în fapt, al

gazdelor. Și nu cel mai pu-12-lea jucător 
țin important.

Ne bucură, ___ ________  ,___
fă din Crqiova. Ea nu poate decît să Con
stituie o invitație pentru arbitri de a asigura 
buna desfășurare a meciurilor, punînd echi
pele la egalitate deplină, din punct de ve
dere al regulamentului de joc. Totodată, am 
avut prilejul să constatăm că opinia publică 
din Craiova nu rămîne indiferentă față de 
acțiunile necugetate ale unor spectatori pă
timași, ceea ce vine să arate că nu întîm- 
plător „TROFEUL PETSCHOWSCHI" a poposit 
acum doi ani în acest oraș.

al _ 
Dimpotrivă.
în orice caz, scrisoarea primi-

SE HIBERNEAZĂ Șl VARA?
PE MARGINEA INERȚIEI CLUBURILOR PRIVIND CALENDARUL

Am asistat marți dimineața 
la ședința în cadrul căreia 
Biroul Federal s-a întîtait cu 
reprezentanții cluburilor cu e- 
chi.pe de divizia A, .pentru a 
discuta și, eventual, a defi
nitiva calendarul internațio
nal, pe ultima parte a lui 
1970 și pe anul 1971, rezer
vat formațiilor de club.
■ O asemenea acțiune era cu 
atît mai necesară, ou cît, în 
ultimii ani, atenția generală 
a fost îndreptată spre echipa 
reprezentativă, angajată în 
lupta preliminariilor și apoi 
în întrecerea finală a cam
pionatului mondial din Mexic. 
Evoluția tricolorilor la C.M. 
n-a făcut decît să confirme 
progresele înregistrate de fot
balul nostru, ca rezultat, de
sigur, al unor mai dese con
tacte cu echipe puternice, fie 
în competiții oficiale, fie în 
întîlniri amicale, lipsite de 
miză, dar nu mai puțin im
portante pentru acumularea 
de experiență, cum au fost 
partidele cu Anglia (de la 
București și Londra) și R.F. 
a Germaniei (la Stuttgart).

Pentru a se realiza progre
se și mai largi, la toate ni
velele, asigurîndu-se prin a- 
ceasta o bază și mai solidă X

echipei naționale, forul de 
specialitate a socotit că a ve
nit momentul să impulsione
ze și activitatea cluburilor, 
în această direcție, a reali
zării unor contacte interna
ționale cît mai largi și la 
un nivel cit mai ridicat. 
Acesta a fost motivul pentru 
care Federația a ținut să cu
noască acțiunile întreprinse 
de cluburi pentru realizarea 
calendarului internațional 
intercluburi și, mai ales, re* 
zultatele acestora. Fiind vdr- 
ba de o problemă deosebit de 
importană, această consfătui
re justifica : și cheltuielile le* 
gate de organizarea’ ei, timpul 
afectat atît de către organi
zatori, cît și de cei ce ve
neau, din diferite colțuri ale 
țării, să arate ce au făcut și 
ce mai au de gîrtd să facă 
în această privință. Este vor
ba n.u numai de contractarea 
unor întîlniri peste hotare, ci 
și de perfectarea unor jocuri 
cu echipe străine de bună 
reputație, care să se dispute 
.pe stadioanele • noastre, la 
București, la Cltij, Ja Craio
va etc. t - . •

Am venit la . această șe
dință cu convingerea că. ea 
va prilejui o punere la puncț

„Simpla menținere în divizia A este un obiectiv 
prea modest față de posibilitățile noastre...✓✓

De vorbă eu Victor Stăneulescu, antrenorul principal al echipei PROGRESUL
Cu un an în urmă, cînd 

debuta ca antrenor principal, 
antrenorul Victor Stăncules- 
cu ne declara, într-un inter
viu, că va urmări, 
greșul București, 
două deziderate ;
IN DIVIZIA A
STRUCȚIA UNEI

la Pro- 
realizarea a 
REVENIREA 

ȘI CON- 
NOI ECHI-

celă-

v-a ți 
de a

LOR INTERNAȚIONAL

calendaruliii, că, în linii

16 serii a 12 echipe
în noua ediție a Campionatului republican

al juniorilor șt școlarilor
Pentru noua ediție a campionatului republican al juniorilor și șco

larilor, al cărei start sc va da la 13 septembrie, Comisia de juniori Ș* 
copii a Federației române de fotbal a hotărît. mărirea numărului de 
serii de la 14, ‘cile erau în campionatul ♦<•<><•<« i» îs nentru următoa
rele motive :

1. ECHIPELE SINT MAI GRUPATE 
SCURTE;

2. ”EXISTIND NUMAI 12 ECHIPE ÎN

trecut, Ia

ȘI FAC

16 pentru următoa-

DEPLASARI MAI

SERIE, ȘI DECI 11„ _________  _______  _ _________ ... FIECARE
ETAPE, CAMPIONATUL NU VA INTRA ÎN IARNA ;

3. TURNEUL FINAL SE VA DESFĂȘURĂ CU 16 ECHIPE, NU CA 
ANUL ACESTA CIND DOUĂ ECHIPE S-AU CALIFICAT DIRECT IN 
TURUL DOI.

nerul Lupeni. Minerul Motru, Me* 
talul Tr. Severin, M.E.V.A,. Tr. 
Severin, Steagul roșu Plenița.

SERIA A X-A : C.F.R. Caran
sebeș. Victoria Caransebeș, Mine
rul Bocșa. C.S.M. Reșița, Minerul 
Moldova Nouă. Minerul 
Vulturii Textila Lugoj, 
sportivă Lugoj, Furnirul

Iată componența seriilor.
SERIA I : Politehnica Iași. Ni- 

colina Iași, Penicilina Iași, școala 
sportivă Iași, Liceul nr. 2 Iași, 
Textila Botoșani. Fulgerul Doro- 
hoi, Chimia Suceava, Foresta Făl
ticeni, Minerul Gura Humorului. 
Rarăui Cîmpulung Moldovenesc, 
Mincbrad Vatra Dornei.

SERIA A II-A : Dinamo Bacău, 
știința Bacău, Letea Bacău, Li
ceul de fotbal Bacău, Ceahlăul 
Piatra Neamț. C.F.R. Pașcani, 
I.T.A. Pașcani, Victoria Roman, 
Textila Buhuși. Cimentul Bicaz, 
Minerul Comănești, Petrolul Moi- 
nești.

SERIA A III-A : Politehnica
Galați, Oțelul Galați, Dacia Ga
lați, Ancora Galați, S.U.T. Galați, 
Chimia Gh. Gheorghiu-Dej, ’ 
mentul 
Olimpia 
Focșani, 
Buzău.

SERIA
F-ăila, Progresul Brăila. Comer
țul Brăila, Unirea Tricolor Brăila, 
Energia Slobozia, Petrolul Berea, 
Petrolistul Boldești, Metalul Plo- 
peni, Steaua București, Metalul 
București, Voința București, Spor
tul studențesc București.

SERIA A V-A : Farul Constan
ța, Electrica Constanța, Portul 
Constanța, I.M.U. Medgidia, Ci
mentul Medgidia, Marina Manga
lia. Vulturul Tulcea, Delta Tulcea. 
Celuloza Călărași, Școala spor
tivă 2 București, Electronica 
București, Flacăra roșie Bucu
rești.

SERIA A VI-A : Petrolul Plo
iești, Prahova Ploiești. Caraima- 
nul Bușteni, Carpați Sinaia, I.R.A.

Cîmpina, Victoria Floreștl, Poiana 
Cimpina, Flacăra Moreni. Școala 
sportivă Energia București, Rapid 
București. Tehncmetal București, 
Laromet București.

SERIA A VII-A : Metalul Tîrgo- 
vtște, Petrolul Ttrgovlște, Unirea 
Mînăstirea, S.N. Oltenița. Olimpia 
Giurgiu, Dunăre» Giurgiu, Petro
lul Videle, Dinamo București, 
Steaua 23 August Bucureșt’

Componența celor
16 grupe

Rul-
Birlad, A.S.M. Tecuci, 
Hm. Sărat, Automobilul 
Metalul Buzău, Șoimii

A IV-A : Metalurgistul

Prima etapă a turului:
13 septembrie

Munci- 
unelte

rena București, Sportul 
toresc București, Mașini 
București.

SERIA A VIII-A : F.C.
Pitești, Dacia Pitești, Chimia Rni. 
Vilcea, Unirea Drăgășani, Lotru 
Brezoi. Gloria Slatina. Progresul 
Corabia, F.C. Caracal, Comerțul 
Alexandria, Progresul București, 
Autobuzul București, Chimia Tr. 
Măgurele.

SERIA A IX-A : Universitatea 
Craiova, Electroputere Craiova, 
Școala sportivă Craiova. Dună
rea Calafat. C.I.L. Tg. Jiu, Jiul 
Petroșani, Știința Petroșani, Ml-

Argeș

Anina, 
Școala 

__ _ Deta.
Metalul Topîet' C.F.R. Timișoara, 
Electromotor Timișoara.

SERIA A XI-A : U. M. Timi
șoara, Politehnica Timișoara, 
Școala sportivă Timișoara, Pro
gresul Timișoara, U.T. Arad, Va
gonul Arad. C.F.R. Arad. Aurul 
Brad, Mureșul Deva, C.F.R Sime- 
rla, Victoria Călan, Minerul 
Ghelar.

SERIA A XII-A : Metalul Hune
doara. Metalurgistul Cugir, Mine
rul Zlatna, Minerul Telluc, Unirea 
Alba lulia. Metalul Aiud, Arieșul 
Turda, Metalul Copșa Mică. Soda 
Ocna Mureș. Vitrometan Mediaș. 
Gaz metan Mediaș. Chimica Tîr- 
năvenl.

SERIA A XIII-A : Metalul Sa- 
lonta, Crișul Oradea, Olimpia 
Oradea, Olimpia Satu Mare, So
meșul Sattt Mare, Victoria Cărei, 
Unirea Zalău, Minerul Baia Mare, 
Chimistul Bala Mare. Topltorul 
Bala Mare, Constructorul Baia . 
Mare. Minerul Baia Sprle.

SERIA A XIV-A : C.I.L. Sighet. 
Bradul Vlșeu, Someșul Beclean. 
Gloria Bistrița. Foresta Năsăud, 
Unirea Dej. C.I.L. Gherla, Der- 
mata Cluj. Universitatea Cluj, 
C.F.R. Cluj. Ind. sîrmei Cîmpla 
Turzll. Arieșul Cimpia Turzii.

SERIA A XV-A : A.S. Armata 
Tg. Mureș. Școala sportivă Sibiu, 
C.S.M. Sibiu, C.F.R Sighișoara, 
Metrom Brașov, Lemnarul Odor- 
hei. Șoimii Sibiu, Independența 
Sibiu, A.S.A. Sibiu. Chimia Fă
găraș. Chimia Victoria, Școala 
sportivă Brașovla.

SERIA A XVI-A : Steagul roșu 
Brașov, Carpați Brașov, Tracto
rul Brașov, Școala sportivă Bra
șov. Minerul Bălan, Viitorul 
Gheorghleni, Colorom Codlea, 
Torpedo Zărnești, Forestierul Tg. 
Secuiesc. Unirea Cristur, Oltul 
Sf. Gheorghe, Școala sportivă Sf. 
Gheorghe.

PE. Realizîndu-I cu brio pe 
primul, l-am rugat pe anlre- 
norui „alb-albaștiilor“ să ne 
vorbească, acum, înaintea ce
lui de-al doilea debut al său 
in divizia A și despre 
lațt deziderat.

— Considerați că 
îndeplinit obiectivul
construi o nouă echipă ?

— Construcția unei noi echi
pe, cu altă concepție de joc, 
nu se poate realiza, desigur, 
într-un singur an. Problema 
este foarte complexă și nece
sită mai mult timp. ~ 
poate trei ani. Dar, 
vele 
care 
zate 
n-au 
jocul 
Pavlovici, Neacșu și Șoangher, 
s-au autoeliminat din echipă. 
Pe baza acumulărilor de pină 
acum, voi continua munca, in
cercind să realizez, pe schele
tul formației din divizia B, o 
echipă mult mai echilibrată.

— Așadar, pentru noul 
' an competițional nu aveți 

nici un obiectiv nou ?
— tntr-un fel, nu. Pentru 

că principalul obiectiv al echi
pelor nou promovate, menți
nerea în divizia A, îmi place 
să cred — și lotul de care 
dispun constituie principalul 
argument —, că este prea 
modest ea să-l raportăm la 
posibilitățile noastre...

— Ați amintit de Iot. Vă 
rugăm să ne oferiți nou
tățile.

— Varga, Dumitru Popcscu, 
Rotaru (Steaua), Marinescu 
(Jiul), Sandu Ion (Dinamo Bucu
rești), Dinu (Dunărea Giur
giu), Rotaru (C.S.M. Sibiu), 
Gherghel (Vagonul Arad), San
du Mircea ($c. sp. nr. 2), Co
jocarii (Comerțul Brăila) și 
alți tineri provenlți de la pro
priul centru de juniori, ale 
căror nume nu spun, deocam
dată, nimic...

— După cum se vede, 
apelați din nou Ia jucători 
care se apropie, mai mult 
sau mai puțin, de sfîrșitul 
carierei, și de care fug 
celelalte echipe.

— Nu știu dacă fug sau nu. 
Oare Nelu Nunweiller nu era 
considerat un jucător „ter
minat" și ați văzut ce a fă
cut in Turcia. Ml se pare că 
la noi s-a încetățenit o con
cepție greșită despre virsta 
ideală pentru fotbal. La 27—28 
de ani, deci la virsta clnd s-a 
atins deplina maturitate și se 
poate cere totul de la fotba
liști, ne pregătim pentru a le 
sărbători retragerea. Nu sînt 
adeptul formării unei echipe 
numai din jucători de peste 
27 de ani. dar nici fără acest!

Doi sau 
obiecti- 

programate pentru anul 
s-a scurs au fost reali- 
integral. Jucătorii care 

reușit să se încadreze in 
echipei și mă refer la

jucători nu se poate, i 
dispune, poate, de cel 
tinăr și talentat lot de 
tori de la noi din țară, 
a retrogradat. Cu doi-trel 
poi“ în echipă, ca Varga. Du
mitru Popescu arădenii se pu
teau clasa ■— cred eu — pe 
unul din primele cinci locuri.

— Sperați să-i relansați 
pe Varga și Dumitru Po
pescu, așa cum ați reușit 
cu Raksi și Dumbravă '!

— Totul depinde de ei. Tot 
ce pot să vă spun e că au 
resurse pentru încă 4—5 ani 
de fotbal. Dacă se vor pregăti 
conștiincios și-și vor subordo
na jocul intereselor echipei, 
nu văd ce l-ar putea împie
dica să atingă strălucirea care 
i-a consacrat.

— Componența lotului vă 
dă siguranța că n-o să fa-

sMW

L
',«T .'r

Crișul 
; mai 
jucă- 
dar... 
„vul-

un colectiv bine sudat, avînd 
aceleași idei fi urmărind ace
lași scop. Apoi, conducerea 
clubului, a secției de fotbal 
precum și conducerile institu
țiilor tutelare, care au fost și. 
desigur, vor fi mereu alături 
de noi... In sfirșit, suporterii, 
cărora le-aș cere o contribuite 
materială mai mare < acum cînd 
se va trece la autofinanțarea 
echipelor din divizia A.

— O ultimă întrebare. S-a 
anunțat că veți lucră îm
preună cu V. Stănescu și 
dr. N. Stănescu la lotul o- 
limpic. Deci, se reface ve
chiul cuplu care a adus 
singurul titlu * 
Este, desigur, vorba de 
recunoaștere a muncii i 
puse în ultimii 
stabilit vreun 
taie ?

— Deocamdată 
spune mai mult 
clar at 
pină la începerea campionatu
lui totul va fi definitivat pină 
la ultimul amănunt.

a
mari, echipele au întreprins 
tot ce era necesar pentru; 
a-și întocmi un program de 
întîlniri internaționale, adap
tat la datele lor libere și, 
mai aleg, lă necesitățile lor. 
Trebuie să spunem însă că 
majoritatea delegaților n-au 
putut prezenta 
te foarte vagi, 
plinirea cărora 
se nici măcar 
fapt, ne aflam 
fața unor simple dorințe, in
teresante, poate, dacă ne re
ferim, de pildă, Ia turneul 
în Suedia pe care ar vrea 
să-l întreprindă Politehnica 
Iași, dar nesprijinite .pe ac
țiuni concrete, care să ne o- 
fere măcar speranțe, dacă nu 
certitudinea că vor deveni 
realități. Reprezentanții unor 
cluburi puternice, cum sînt 
Steaua și F.C. Argeș, nu au 
putut prezenta în ședință nici 

•măcar asemenea vagi proiec
te, țnotirvînd că datele de ca
lendar se află închise undeva 

. în sertarele altor membri ăi 
secției. Cu uimire constați o 
hibernare de neînțeles, în 
plină vară...

Cit privește jocurile pe 
care ar urma să le vedem 
pe terenurile noastre, s-au 
ridicat obiecții legate de lip
sa lor de rentabilitate. Argu
mentul, așa cum a arătat și 
președintele Federației româ
ne de fotbal, tov. Mircea An- 
gelescu, nu este valabil decit 
în măsura în care echipele 
vizitatoare nu prezintă nici 
un fel de garanție valorică, 
în vreme ce, pe ’ ” '
fate, spectatorii 
tot mai exigenți.
• Evident, scopul 
fost altui. Dar, 
a avut, sperăm, ca efect mo
bilizarea cluburilor, măcar 
de-aci înainte, în direcția’ 
întocmirii unui calendar in-i 
ternațional, ale cărui foloase 
ele, cluburile, sînt cele din
ții care le vor simți.

Jack BERARIU

decit proiec- 
pentru înde- 
nu se mișca- 
uh deget. De 
mai mult în

bună drep- 
au devenit

ședinței a 
oricum, ea

■

*

.? .ȘS:

Dudu Georgescu, omul de 
care Progresul își leagă atî- 
tea speranțe...

ceți parte dintre echipele 
care vor lupta pentru evi
tarea retrogradării ?

— Sigur că valoarea jucă
torilor constituie principalul 
atu in mina oricărui antrenor. 
Dar cu un singur atu nu poți 
realiza lucruri mari. Iată și 

ale
care colabo- 
secund Ale- 
medicul N. 

echipei

noastre,celelalte atuuri 
Echipa tehnică cu 
rez; antrenorul 
xandru Caricaș. 
Stănescu, antrenorul 
de tineret I. Kluge, cei de la 
juniori FI. Știrbei și I. Gor- 
gorin, precum și masorii A. 
TlldOSP. Si Ch Morarii F./o

care
în Ciulești...

‘; o
de-
Ați
bă-

ani. 
plan de

nu vă 
decit a 

Tinel Stănescu.

pot 
cte- 

Dar,

Dan VLAD

(juniori), la 30 august
■ în ziua de 30 august, în 
deschiderea meciului de cam
pionat Dinamo București — 
Dinamo Bacău, din prima e- 
tapă a diviziei A, va 
loc meciul de juniori 
REȘTI—BUDAPESTA.

Echipa noastră va 
mata, în majoritate, 
nerii componenți ai
lui lot U.E.F.A., care se pre
gătesc pentru jocurile preli
minare ale competiției.

avea
BUCU-

fi for- 
din ti- 

actualu-

Loto - Pronosport
LISTA CÂȘTIGĂTORILOR 

SPECIALA LOTO DIN
Excursii de 1 loc: 11. — Pos- 

telnicu Anghel — București, 
12. Popescu Nicolae — Bucu
rești. 13: Ilea Valeriu — Ba* 
cău. 14. Demian Sabin — 
com. Ileanda, jud. Sălaj, 15. 
Kiss Emo — Tg. Mureș, 16. 
Maiterth Ervin — Gistav — 
Sibiu. 17. Sirbu Ion — Cisnă- 
die, 18. Singer Amelia — Ti
mișoara, 19. Zahariuc Dumi
tru — Focșani, 20. Costache 
Popa — București și 21, pu- 
mitrCscu Șocrate Gheorghiță 
— București.'

• După cum am mai a- 
nunțat, pentru a se -asigura o 
mai mare atractivitate, înce- 
pînd cu concursul Pronoex- 
preș din 5 august și tragerea 
Loto din 7 august a.c. au îost 
introduse reporturile la aces
te sisteme.

Atît la Loto cit și la Prono- 
expres, în cazul cînd datorită 
absenței variantelor cîștigă- 
toare sau a depășirii plafo
nului maxim la una din ca
tegorii rămîne o sumă nedis
tribuită. aceasta va fi repor
tată pentru aceeași extragere 
sau categorie a tragerii urmă
toare sau a ' concursului ur-

DE EXCURSII DE LA TRAGEREA 
7 AUGUST 1970

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA CONCURSUL NR; 34 
DIN 19 AUGUST 1970

EXTRAGEREA I : 33 13 1 11 10

Fond de ..premii : 430 624. lei din 
care 117 961 lei report.

EXTRAGEREA A II-A 7 39 44 5 
1 12 32 3 24

Fond de premii : 321 766 lei
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va race astfel :
In Capitală inceplnd de vineri 

28 august pină la 3 octombrie 
1970 inclusiv :

In țară începind de luni 31 au
gust pină la 3 octombrie 1970 
Inclusiv.

LOTO
premiile tragerii 
DIN 14 AUGUST 1970

EXTRAGEREA I : Categoria It
1 variantă sfert a 32130 lei șl 1 
variantă 10% a 20 852 lei; a II-a: 
6,95 a 10 501 lei: a HI-a : 23.2n a 
3 146 lei; a IV*a : 28,45 a 2 565 lei; 
a V-a: 86,20 a 847 lei; a Vl-a : 
163.25 a 442 lei.

EXTRAGEREA A II-A t Cate
goria B : 1,10 variante a 50 477 
lei; C: 2,93.* 18 822 lei; D: 7,65 
a 7 258 Iei: E: 24,25 a 2 290 Jei; 
F • 28,05 a 1 979 lei.

Ambele extrageri : Categoria Z: 
766,35 variante a 100 lei.

Report categoria A : 55 525 tei.
Premiul de 52 139 Jei a fost ob- 

, ținut de COMLOSAN LENCA din 
Arad, iar de 50 477 lei de LUCA



/ C. E. DE LUPTE GRECO-ROMANE

Toți juniorii români 
in cursa spre finale

de atletism
prilejul campion a-

a it* Hri nr'iul UIUIrri1
HUSKVARNA, 1» (prin tele

fon) —. Cea de-a doua zi a 
campionatelor europene de 
lupte greco-romane (juniori) 
s-a încheiat miercuri (aproape 
de miezul nopții) cu o pre- 

(țioasă salbă de victorii ro- 
I mânești. Toți juniorii noștri, 
jcu o singură excepție, au ob- 
' ținut victorii, lai- unii dintre 
ei, spre meritul lor, au reușit 
să-și îngenunchieze adversarii 
prin tuș. Astfel, fiecare dintre 
cei 6 juniori români eflați in 
competiție sînt în cursa spre 

{finale. Tril, 1_ __________
film al partidelor din această 
zt

După
curgeau marți seara pe fața 

j micuțului Gheorghe Slroie 
’(cat. 48 kg), cînd a pierdut, 
discutabil, prunul său meci, 
au urmat, mierciiri noaptea, 
alte lacrimi, de astă dată de 
bucurie. Pentru ca Gh. Stroie 
și-a îmbunătățit nesperat, nici 
de el, nici chiar de antrenori, 
situația precară pe care o a- 
vea, învingîndu-i prin tuș 
pe Harold Madssen (Dane
marca), în min. 5,36, șl pe 

.Ario Ahonen (Finlanda), în 
min. 6.40. A intrat, apoi, pe 
saltea Mihai Boțilă (cat. 56 kg). 
Mai întâi, Boțilă l-a avut în 
față pe bulgarul Ștefan Pa- 
sov, un adversar bine cotat 
de către unii tehnicieni. Cu 
toate acestea Boțilă și-a ad
judecat victoria la scor t 9—2. 
În turul următor Boțilă avea 
să întâlnească uni- alt adversar 
dificil — pe suedezul Per 
Lindholm, . susținut frenetie,

Iată, însă, un scurt

lacrimile amare, ce

cum era și firesc, de public. 
Și . de astă dată, însă, victoria 
a revenit, pe deplin meritată, 
la puncte, juniorului român.

La categoria 60 kg, Alexan
dru Szabo a dispus, la capă
tul unei încleștări deosebit de 
spectaculoase și cu multe pro
cedee. tehnice finalizate, de 
Peter Paiiliscfi (R. D. Ger
mană)/ după care a avut tur 
liber. Fără îndoială însă, cel 
mai aplaudat dintre juniorii 
noștri a fost băcăuanul Adrian 
Popa (cat. 70 kg), cel care 
l-a învins surprinzător prin 
tuș, în prima zi, pe turcul 
Behmen Ercihan, iar în cea 
de a doua, a înregistrat o 
nouă victorie, tot prin tuș 
(min. 5,35), în fața bulgarului 
Petko Sivov. In sfîrșit, ulti
ma victorie românească a fost 
realizată de Ionică Fiscuteanu 
(cat. 75 kg). Acesta .l-a. întâl
nit pe finlandezul Timo Rau- 
hala de care a dispus prin 
tuș, în min. 7,20. Astfel Fis
cuteanu s-a reabilitat după în- 
frîngerea din turul I.

Menționam și o excepție. 
Intr-adevăr o singură înfrîn- 
gere, și aceea tocmai acolo 
unde se aștepta mal puțin. 
Este vorba de Roman Codrean 
(cat + 87 kg) care a plătit 
un greu tribut propriilor sale 
greșeli.
Guclu 
„plecat" 
tur de
apoi fixat 
care l-au adus înfrîngerea.

In meciul cu Mehmet 
(Turcia), Codrean a 
mult prea lent într-un 
cap fiind contrat și 

„în parter’, acțiuni

Turneul /de volei de la Moscova :

România — Polonia (echipe de tineret) 0-3
MOSCOVA, 19 (Agerpres). 

In cadrul turneului interna
țional de volei feminin rezer
vat echipelor de tineret, care 
se desfășoară la Voroșilov- 
grad, reprezentativa Româ
niei a fost net întrecută de 
cea a Poloniei 5 0—3 (6, 0 1, 

,.11). Alte rezultate 5 U.R.S.S. 
I (virtuală cîștigătoare) — Un
garia 3—0 O, 11. 13), Bulga-

D. Germană 3—Oria — R. 
(12, 12. 13).
BASCHETBALIȘBI AMERICANI 

ÎNVINȘI LA MOSCOVA
Jucînd foarte bine, echipa 

U.R.S.S. a învins cu 89—61 
(47—29) selecționata olimpi
că a S.U.A., în cadrul tur
neului de baschet masculin, 
și a cucerit primul loc. Pen
tru locurile 3—4: U.R.S.S. 
(tineret) — Cehoslovacia 
68—66 (33—37).

■ jBE PERFORMANȚE ;

SĂRITURĂ

ÎN ÎNĂLȚIME
Săritorul sovietic K. Sapka 

este cel mai proaspăt mem
bru al „clubului" celor care 
au trecut 2,20 m sau mai 
.mult, la săritura în înălțime. 
Iată cei mai buni performeri 
mondiali ai anului a

i ■
2,28 Ni-Chih-Cin

(R. P. Chineză)
2,213 Reinaldo Brown (S.U.A.)
2,215 Bill Elliott (S.U.A.)
2,20
2,20

2,20

2,19

Istvan Major (Ungaria)
Valentin Gavrilov 
(U.R.S.S.)
Kestutis Sapka
(U.R.S.S.)
Lajos Kelemen 
(Ungaria)

2,185 Barry Sheppard
(S.U.A.)

2,185 Ron Jourdan (S.U.A.)
2,18

2,18

Jaromir Alexa
(Cehoslovacia)
Hidehiko Tomisawa
(Japonia)

UNIVERSIADA
• Sportivii români se pregătesc intens 
® Programul întrecerilor • 5000 de 
participanți din peste 60 de țări
• Competițiile se vor desfășura pe 22

de baze sportive

Pregătirile sportivilor ro
mâni participanți: la cea de 
a Vl-a ediție a Universiadei 
de la Torino sînt în plină __________  _____
desfășurare. Echipa feminină^'RGL CORBU, ȘERBAN IOAN. 
de volei — a cărei compar- ’4WURT_SOCOL ș.a.), înot (VA- 
tare în turneul de la Constan- 
ța a produs o satisfacție una
nimă — se antrenează intens, 
atletele și atleții au luat parte 
la Jocurile Balcanice reali- 
zînd performanțe remarcabile, 
baschetbâliștii și baschetba
listele, scrimerii șl scrimere- 
le, poloiștii, înotătorii și ju
cătorii de tenis — toți cei a- 
proape 100 de sportivi care 
vor evolua între 26 august 
și 6 septembrie în sălile, pe 
terenurile și în bazinele de 
Ia Torino se pregătesc asiduu 
sub supravegherea antrenori
lor.

Programul desfășurării în
trecerilor celei de a Vl-a e- 
diții a Universiadei este ur
mătorul :

• ÎNOT: 26—29 august.
• SĂRITURI ÎN APA: 26—

29 august.
• POLO : 26—30
• BASCHET: 27 
septembrie.
• SCRIMA : 27 
septembrie.
• TENIS DE CÎMP : 27 au

gust — 5 septembrie.
• GIMNASTICA : 31 

gust — 3 septembrie.
• ATLETISM : 2—6 sep

tembrie.

. Sportivii români vor fi pre- 
zenți la startul competițiilor 
de atletism (ILEANA SILAI, 
CORNELIA POPESCU, CĂ

5

5

Australienii conduc în
ȚEL AVIV T9 (Agerpres). 

Australienii John Gilder și 
Douglas Giles continuă să 
conducă în campionatul mon
dial de yachting clasa „420“- 
după desfășurarea a 4 rega
te. Regata a treia a revenit 
francezilor Gilles și Denis

august 
august -Ț-

august

au-

C. M. de yachting
Ciavelier, iar cea de-a 4-a 
echipajului gazdă Arie Ha
rd și Bruckman.

în clasamentul general 
John Gilder și Douglas Giles 
totalizează 
mâți de 
Choquet și 
cu 53 p.

27,4 p. fiind ur- 
francezii Bruno 
Gaspard Arbona

Start slab al cicliștilor români
în Turul Slovaciei

'70—TORINO

• Cu .
telar Finlandei la arunca
rea suliței, Siitonen a rea
lizat 84,06 m, lar Kajkkoa- 
ho a parcurs 400 m plat în 
46,5.

A început tradiționala com
petiție ciclistă internațională 
„Turul Slovaciei". Prima eta
pă desfășurată între Bratis
lava și Velky Kurtis (223 
km) a revenit cehoslovacu
lui P. Matousek, cronometrat 
cu timpul de 4h47:03,0. El a 
dispus la sprintul final de 
Moravec și Hava (Cehoslo
vacia). Primul dintre cicliș
tii români (locul 30) a fost 
Ștefan Suciu înregistrat cu 
timpul de 4hS7:ll,0. Iată cele
lalte locuri ocupate de ci
cliștii români : Fr. Gera (65),

M. Bădilă (72), M. Hrisovenl 
(73).

SILE COSTA, CRISTINA BA
LABAN, AGNETA STER
NER), scrimă (SUZANA AR- 
DELEANU, ADRIANA MO- 
ROȘAN. CRISTIAN COSTES- 
CU, ȘTEFAN ARDELEANU 
ș.a.), tenis de cîmp (SEVER 
MUREȘAN, IONEL SÂNTEI), 
volei (băieți și fete), baschet 
(băieți și fete) și polo.

Remarcabil faptul că echi
pele feminine de volei și bas
chet se confundă — în linii 
mari — cu reprezentativele 
naționale ale țării noastre.

• Organizatorii celei de a 
Vl-a Universiade contează pe 
participarea studenților spor
tivi din 63 de țări. în cele 
12 zile cte concurs vor evolua 
la Torino aproximativ 5 000 
de sportivi. Ca și la Jocurile 
Olimpice — Universiada de 
Ia Torino se desfășoară sub 
înaltul patronaj al Comitetu
lui Internațional Olimpic — 
cinstea de a închide întrece
rile revine atleților. Ziua de 
6 septembrie, ultima a com
petiției, este rezervată în ex
clusivitate atletismului.

• La Torino vor fi prezenți 
aproape 500 de ziariști, crai
nici de radio și televiziune, 
fotoreporteri. Centrul de pre
să asigură tuturor reprezen
tanților presei o promptă in
formare de pe toate terenu
rile și din sălile unde au loc 
competiții.

• întrecerile se vor desfă
șura pe Stadionul Municipal 
(cu pistă de tartan). Stadio
nul de atletism, Parcul Ruf
fini, Terenul Fiat și Stadionul 
militar (atletism), Palatul 
Sporturilor, Gimnaziul C.U.S., 
Gimnaziul Michelin, Gimna
ziul Fiat, Gimnaziul Minibas- 
keet (baschet). Piscina muni
cipală (nouă), piscina munici
pală (veche), piscina acoperi
tă (natăție și polo), piscina 
de sărituri (sărituri în apă), 
Palatul Muncii, Gimnaziul 
R.I.V., gimnaziul „San Giu
seppe" (volei), „Palatul cu 
aripi* (scrimă), Expo-Torino, 
Societatea de gimnastică, Gim
naziul Einaudi (gimnastică), 
Clubul Stampa-Sporting (te
nis).

Vedere aeriană a Palatului Sporturilor din Torino

• Atletul maghiar Fejer 
a stabilit un nou record al 
țării sale în proba de a- 
runcarea discului. El a 
realizat performanța de 
63,14 m (v.r. era de 62,90 
m și aparținea lui Tegla).

• La Malmoe, atletul 
suedez Bruch s-a clasat pe 
primul loc la două probe : 
aruncarea greutății 19,0# 
m și aruncarea discului : 
64,74 m.

• La Fulda (R.F.G.) în
tâlnirea internațională de 
atletism dintre echipele de 
tineret ale R.F. a Germa
niei și Franței a revenit 
gazdelor cu 75—60.

• în localitatea Autun 
(Franța) s-au întâlnit selec
ționatele secunde ale celor 
două țări. Tinerii atleți 
francezi au terminat în
vingători cu rezultatul de 
199,5—187,5. Vest-germanul 
Doster a sărit Ia înălțime 
2,17 m.

. - . 4
IN CIUDA CIȘTIGARII A DOUA TITLURI DE CAMPIONI

LA J. B. DE LA ATENA
ATENA 19 (prin telefon). 

In piscina olimpică din ca
pitala Greciei au început în
trecerile celei de a doua 
ediții a J. B. de natație. 
După cum ne-a relatat an
trenorul federal A. Urmu- 
zescu, înotătorii români — cu 
foarte mici excepții •— au 
luat un start slab, fiind do
minați în cîteva 
sportivi iugoslavi, 
grecii

Primul titlu de 
revenit iugoslavului Kuridza, 
care a încheiat cursa de 100 m 
delfin în 59,9 (nou rec. bal
canic), înaintea lui Karidis 
(Grecia) 61,1 (rec), Dobrev 
(Bulg.) 61,2 (rec) și Pavlo- 
vici (Iug.) 61.8. Românii Pe- 
telei (62,6) și Covaci (62,9) 
au concurat foarte slab, ocu- 
pînd locurile 5 și, respectiv, 7.

O victorie scontată — cea 
a Mirjanei Segrt (Iug.) Ia 
200 m delfin în 2:27,1 — nou 
rec. balcanic. Ea a fost ur
mată de > 2. Agneta Sterner 
cu 2:34.9 (record), 
Groza 2:42,6 
bilități), 4. 
2:44,6 și 5. 
2:44,7.

Cel dintâi

probe de 
bulgari și

campion a

3. Anca
(timp sub posi- 

Nikolova (Bulg.) 
Slavceva (Bulg.)

succes românesc

U. E. F.

finalistelor „Cupei intercontinentale44
BERNA, 19 (Agerpres). —

Uniunea Europeană de fot
bal (U.E.F.A.) a făcut un 
apel la cele două echipe, 
Feijenoord (Olanda) și Estu- 
diantes River Plata (Argenti-

na) care-și vor disputa finala 
„Cupei
APEL
DOUA
GAȚI SĂ PRACTICE 
JOC CORECT, ÎN LIMITE-

intercontinentale", în 
JUCĂTORII CELOR 
ECHIPE SÎNT RU- 

UN

CALEIDOSCOP
PREGĂTIRI DIN VREME SALTUL-JUBILEU

al reuniunii inaugurale a 
fost obținut de Marian Sla
vic, care a dominat clar în
trecerea de 400 m liber. 
Timpul învingătorului 4:24,4 
(nou rec. balcanic) este însă 
de asemenea sub posibilități. 
Pe locurile următoare: 
Statelov (Bulg.) 4:26,9

Koskinas (Grecia)
4. Gheorghiev

5. Rogusici 
și 6. L.
Absența Iui 

costat cîteva 
în această probă.

2.
(rec.), 
4:30,3 

(Bulg.)
(Iug.) 

Copcealău 
Aimer 
puncte

3. 
(rec.), 
4:33,3, 
4:33,6 
4:33,7. 
ne-a 
bune

întrecerea craulistelor pe 
distanța de 800 m liber a 
oferit 
între 
Maria 
mânca
760 m, dar a fost depășită 
în final. Rezultate tehnice :
1. Neikova (Bulg.) 
(rec.) — nou rec.
2.
3.
4.
5. 
10:38,8, 
(timp sub posibilități).

Și timișoreanul Vasile 
Costa și-a bisat succesul de 
ia Izmir (1969) în proba de 
100 m bras. Nu însă fără a 
da emoții antrenorilor noștri. 
Brasistul român a fost con
dus pînă Ia 70 m de adver
sari mult mai slabi, cîștigînd 
greu în final cu un timp 
modest: 1:10,7. L-au urmat: 
2. Ceakîrov (Bulg.) 1:11,3 
(rec.), 3. Kurbanovici (Iug.)

o dispută pasionantă 
Cristina Balaban 
Neikova (Bulg.) Ro- 
a condus pînă

și

la

Neikova (Bulg.) 10:18,3 
— nou rec. balcanic, 
Balaban 10:19,8 (rec.), 

10:35,3, 
10:37,9, 

(Grecia) 
10:45,1

C.
Gasparao (Iug.) 
Barakova (Bulg.) 

Lombardou 
6. Goroiu

1:11,8, 4. Kotoumanis (Gre«; 
cia) 1:12,4. Sub orice critică, 1 
comportarea lui E. Hempel' 
(1,15,1), clasat abia pe locul 
VII.

Ultima finală individuală a 
adus a doua medalie de aur 
Mirjanei Segrt : 61,5
m liber 
locurile 
dug.) 
63,9.
Slabe rezultatele „sprintere
lor" noastre — Lucia Radu 
68,0 (loc. V) și Carmen Ce- 
hanzuc 68,3 (loc. VII). îno
tătorii iugoslavi, învingători în 
5 din cele 8 finale, s-au im
pus și în cele două ștafete 
mixte. Dacă în proba feminină 
.nu aveam șanse prea mari,; 
în schimb, surprinde eompor-| 
tarea modestă a cvartetului, 
masculin (Lupu 64,5, Costa 
70,5, Covaci 62,0, Slavic 55,7). 
Rezultate — 4X100 m mixt (f): 
1. Iugoslavia 4:42,4 (rec. balca
nic), 2. Bulgaria 
România 
(rec.), 5. 
m mixt 
4:11,1, 2.
-Bulgaria 
4:23,1, 5.

la 
(rec. balcanic), 
următoare :

63,0, Peiceva 
Nikolova (Bulg.) 

rezultatele ,, 
noastre — Lucia

I100 ' 
Pe 

Boban 
(Bulg.) 

66.7.

4:54,5 (rec.), 3.'J
4. Grecia 5:05,2 ’ 
5:33,9 ; 4X10(1 j
1, Iugoslavia ’ 

4:12,8, 3. I
4. Grecia 
14,4. i

Clasamente — Masculin s : 
România și Iugoslavia 43 p; ' 
Bulgaria 40 p, Grecia 35 p, 
Turcia 11 p ; Feminin : lugo- j 
slavia 54 
România 43 
Turcia 8 p.

în turneul 
slavia—România 
1-0, 3—1, 1—1).

4:58,2,
Turcia
(m) :
România
4:14,7, 

Turcia 4:44,4.

P,
P.

Bulgaria 
Grecia

de polo: Iugo- 
6-3 (1—i;
Au marcat: 

Jankovicl 2, Sandici 2, Rudici, 
Lopatni de la învingători și 
C. Rusu, Popa, Blajec de la 
învinși.

„Ne-am convins definitiv că 
pregătirile pentru Jocurile 
Olimpice trebuie începute din 
vreme. La Milnchen va păși 
o echipă americană foarte mi
nuțios antrenată, fără nici o 
singură improvizație!..." Cu 
această declarație, Robert 
Giegengack, membru al Co
mitetului olimpic național din 
S.U.A., a anunțat deschide
rea, în această vară, a șase 
centre speciale de antrena
ment pentru atleții suscepti
bili de selecționare în repre
zentativa țării. Aceste centre 
funcționează pe lingă univer
sitățile și colegiile din. Boul
der (Colorado), Hanover (New 
Hampshire), Ann Arbor (Mi
chigan), Eugene (Oregon), San 
Diego (California) șî Pullman 
(Washington).

Cunoscutul parașutist sovietic 
Ivan Savkin a efectuat la Tambov 
cel de al 6000-lea salt, din prodi
gioasa sa carieră. Pînă acum, Sav
kin a efectuat salturi din 30 de ti
puri de avioane și nu mai puțin 
de 42 feluri de parașute. El a fost 
recordman unional și mondial. Un 
amănunt suplimentar, care pune 
în justa lumină valoarea performan
țelor sale: multiplul recordman a 
împlinit recent respectabila virstă 
de 57 de ani... El fși continuă ac
tivitatea neobosită și ca instructor 
sportiv, ocupîndu-se 
tinerilor parașutiști

LE UNEI ADEVĂRAȚE 
SPORTIVITĂȚI. în acest a- 
pel, se condamnă din nou in
cidentele petrecute anul tre
cut cu ocazia finalei „Cupei 
intercontinentale", cînd jucă
torii echipelor Milan și Es- 
tudiantes s-au dedat la o se
rie de brutalități. Pentru 
menținerea ordinii la cele 
două jocuri (26 august și 6 
septembrie), U.E.F.A. va tri
mite cîțiva delegați. Un pur
tător de cuvînt al forului eu
ropean fotbalistic a declarat 
că în cazul unor noi inciden
te U.E.F.A. va lua cele mai 
drastice măsuri.

Premieră
in C. C. E. la fotbal

Levski Sofia -
F. C. Austria 3-1

CEL

de pregătirea 
sovietici.

neprevăzut...

MAI VECHI RECORD

Obstacol
(din .SPORT ILLUSTRIERTE'-Munchen)

Alergind recent 120 yarzi garduri (aproape 110 m) în 
timpul de 13,2 sec., atletul american Tom Hill devine al 
șaselea corecordman mondial al probei. Este și cel mai 
„tenace" record atletic, performanța fiind stabilită în 1959 
ia Zurich de vest-germanul Martin Lauer. Iată și numele 
celorlalți hurdleri care au contribuit la... consolidarea a- 
cestui record, imposibil de depășit pînă acum : Lee 
Calhoun (1960), Earl McCullough (1967), Willie Davenport 
(1967 și 1969), Erv. Hall (1969).

artificială de bob dinîn pădurea^ Fontainebleu. lingă Paris. Prima pistă

TINERETUL ÎNOATĂ 
MAI ÎNCET

Traversările înot ale Cana
lului Minerii, altădată eveni
mente sportive epocale, intră 
acum în aria faptului divers, 
încă doi foarte „duri" înotă
tori au reușit performanța, la 
începutul acestei luni, pornind 
din puncte diferite. Primul, 
un anume Gay Cossom (37 
ani), factor poștal din Lon
donderry (Irlanda de nord), 
a pornit de pe țărmul francez, 
ajungînd la Folkestone după 
13 ore și 45 minute. Celălalt, 
Merwyn Sharp (20 ani), a 
avut nevoie de ceva mai 
mult: 15 ore. Dar în sens in
vers... Să fie, de vină, direc
ția curenților marini sau dife
rența de vîrstă ?

Peste 20 000 de spectatori 
au urmărit la Sofia meciul 
internațional de fotbal dintre 
echipele Levski Sofia și Aus
tria Viena, contând pentru 
preliminariile „Cupei campio
nilor europeni". Fotbaliștii 
bulgari au obținut victoria 
cu scorul de 3—1 (1—0).

CLAY II 1ȘI FACE APARIȚIA

Vernisaj sportiv, , _ . .
Europa, construită cu materiale plastice, a intrat in activitate. în zile de vară, lată-i pe 
boberii francezi Yannik Bonsang și Jean Marc Bozon, pregătindu-se să ia startul inaugural

In catalogul familiilor de 
sportivi celebri trebuie înscris 
acum un nou nume cu deo
sebite sonorități. Dacă reapa
riția în ring — de atîtea ori 
promisă și amînată... — a lui 
Cassius Clay continuă să în
târzie, în schimb din ce în ce 
mai activ se arată fratele fos
tului campion mondial la ca
tegoria grea, Rudy Clay. A- 
cest tînăr pugilist de culoare, 
în vîrstă de 22 ani, calcă pe 
urmele fratelui său mai mare. 
El este neînvins ca profesio
nist, boxînd în aceeași catego
rie ca și Cassius.

O «xrî ani

Participant la Academia Olimpică 
au lansat un apel către tineretul lumii
Avînd ca temă generală 

„PREGĂTIREA OLIMPICĂ", era 
firesc ca cea de a 10-a se
siune a Academiei Olimpice 
Internaționale să se 
prin satisfacerea 
participanților cu

încheie 
curiozității 
privire la 

proximele Jocuri Olimpice. în 
ultima zi a lucrărilor au con
ferențiat și neau prezentat 
filme documentare : Tomoo 
Safo, secretar general al Co
mitetului de organizare a 
Jocurilor de iarna de la 
Sapporo, și dr. Max Danz, 
membru al Comitetului de or
ganizare a Jocurilor de la 
Munchen.

Apoii. Otto Szymiczek, deca
nul Academiei, împreună cu 
participantă, au făcut bilan
țul sesiunii, pe care au con
siderat-o, în linii mari, satis
făcătoare. Dintre sugestiile re
ținute, menționăm : instituirea 
unui consiliu internațional al 
Academiei ; criterii mai stricte 
de selecționare a participan
ților ; publicitate mai multă 
pentru lucrările Academiei etc.

în cursul ceremoniei de în-

chidere a sesiunii jubiliare, s-a 
acordat cîte o plachetă co
memorativă unui număr de 49 
Comitete Olimpice Naționale, 
printre care și cel din Româ
nia, pentru interesul manifes
tat față de activitatea Aca
demiei. O plachetă a fost de
cernată și membrului C.I.O. 
pentru România, Al. Șiperco.

înainte de a-și lua rămas 
bun, cei 114 participanți din 
24 de țări au dat glas, prin 
purtătorul lor de cuvînt, stu
dentul elvețian Francis von 
Buren, unui APEL ADRESAT 
TINERETULUI LUMII, PE CA- 
RE-L CHEAMĂ LA PACE, 
PRIETENIE, ÎNȚELEGERE MU
TUALĂ, CA EXPRESIE SUPRE
MĂ A IDEALULUI OLIMPIC. 
Acest apel devine un răs
puns semnificativ dat de masa 
tineretului sportiv unei pârli 
a tineretului, căzută în ma
nia hippy, măcinată de gîn- 
duri nihilisie și false anxie
tăți. Sportul și olimpismul își 
fac astfel din nou datoria față 
de tineretul lumii.

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele 6tiri-
FEDERAȚIA POLONEZĂ DE FOTBAL PROPUNE..

Federația poloneză de fotbal a produs ca meciul dintre echi
pele de tineret ale Poloniei și României, fixat inițial pentru 30 
septembrie la Lodz, să aibă loc la 29 septembrie sau la 1 oc
tombrie a. c.

Forul polonez motivează schimbarea datei din cauza meciu
rilor oficiala din cupele europene programate la 30 septembrie.

CAMPIONII DE JUNIORI DIDI ..TRANSFERAT" DIN

LA YACHTING PERU ÎN ARGENTINA
Ieri după-amlază au luat sflr- 

șlt întrecerile campionatului na
țional de yachting — juniori. Com
petiția, desfășurată pe Siutghiol 
(Mamaia) de-a lungul a 8 re
gate, a beneficiat de o vreme fa
vorabilă. Iată primele echipaje 
clasate la flecare clasă : F.D. : 1. 
C.N.U. Buc. (Mircea Carp+MIr- 
cea Boldișor) 3 p, 2. C.N.U. (G. 
Ionescu-f-Gh. Nimigear) 20,1 p, 
3. Electrica Constanța (N. Alexe t- 
C. stoiovici) 22.0 p : FINN : 1.
Dragoș Mihailovici (C.N.U.) 0 p, 
2. D. Mărăcine (Electrica Buc.) 
20,4 p, 3. R. Crăciunescu (Electrica 
Buc.) 20,4 p ; SNIPE : 1. Electrica 
Buc. (Bogdan Mărăcine + Ștefan O- 
prea) o p, 2. Electrica Buc. (T. 
Manu + M. Murgescu) 17,4 p, 3. 
C.N.U. Buc.' (Fl. Ștefănescu+Șt. 
Păunescu) 39,7 p. 4. Electrica Buc. 
(Adriana Manu-ȚMarina Arendt) 
43.6 p.

Celebrul internațional de 
fotbal brazilian Didi, care a 
pregătit echipa Perului pen
tru campionatul mondial, va 
activa in viitor ca antrenor 
la o altă echipă. Didi a sem
nat un contract cu formația 
argentiniană River Plata, 
din Buenos Aires.

DECLARAȚIA LUI REINHARDT
Aseară târziu, într-o convor

bire telefonică, REINHARDT, 
antrenor al echipei U.T.A. 
ne-a declarat următoarele des
pre meciul cu echipa Unga
riei :

„Jocul echipei noastre a 
fost lipsit de eficacitate. In 
cimp s-a jucat satisfăcător, dar 
fără goluri totul este inutil. 
In plus echipa s-a enervat la 
penaltiul dictat 
ungur. Broșovschi a primit a- 
vertisment pentru proteste și a- 
pol la prima Infracțiune a 
fost eliminat.

In general am fost depășiți 
in viteza de 
ai echipei ca 
Dembrovschi 
slab. In schimb Petescu, 
reter, Gornea și FI. Dumitres
cu au jucat bine".

de arbitrul

joc. Unii titulari 
Domide, Axente, 
s-au comportai

I e-

anglia Învinsă în cm. studențesc de șah

în campionatul mondial studențesc de șah, care are loc la 
Haiffa, echipa S.U.A. a învins cu scorul de 3—1 echipa An
gliei. R. F. a Germaniei a întrecut cu 3—1 echipa Austriei, 
iar Israelul a învins cu același scor echipa Greciei. în clasa
ment, pe primul loc se menține echipa Angliei, cu 25 de 
puncte, urmată de cele ale S.U.A. — 22 puncte și R. F. a 
Germaniei — 21 puncte.
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