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Moi titluri și medalii pentru sportivii români
a

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

cronicile celor două(Citiți in pag. 
mari competiții).

I» VASILE COSTA — campion balcanic in proba de 200 m bras

MIHAI BOȚII A — campion european de juniori la luple

{8* ION GANEA — campion balcanic la sărituri de la trambulină

greto-romane, categoria 56 kg

MIHAI BOTILAVASILE COS^AION GANEA

Azi, prima zi 
campionatului 

de skeet
Clasamentul

definitiv la talere
O ri pauză și iată că poligo

nul Tunari găzduiește o nouă 
competiție importantă : tot cam
pionatele naționale la farfurii 
zburătoare, dar nu la talere a- 
runcate din șanț, ci la cele lan
sate din turn (skeet). Printre 
protagoniștii Întrecerilor, care 
vor dura două zile (vineri șl 
simbătă), se numără campionul 
republican Gleb Pintllie, fostul 
deținător al titlului, Gheorghe 
Seneovici, tinărul Nicolae Vlă- 
doiu etc. Mai sînt așteptate cu 
interes evoluțiile lui Danclu, Iur- 
cenco și ale proaspătului campi
on de talere, Ion Dumitrescu, care 
își va încerca șansele și la skeet. 
Azi, programul începe la ora 9 
și se va trage la 100 de talere.

★
Clasamentul general definitiv al 

campionatului național de talefb 
este următorul : 1. Dumitrescu 
(Olimpia) 193 t, 2. Florescu (Stea
ua) 193 t, 3. Popovicl (Olimpia) 
135 t, 4. Trăistaru (Steaua) 182 t, 
5. Ionescu (Steaua) 182 t, 6. Su- 
ditu (Steaua) 178 t, 7. Bodnăres- 
CU (CJS.Ș.) 178 
(Steaua) 173 t,
(C.S.Ș.) 173 t, 10. Petre (C.S.Ș.) 
169 p, 11. Stancu (Steaua) 164 t, 
12. Danclu (Olimpia) 160 t.

t,
9.

8. Stănescu 
Marinescu

ÎNTRECERILE atletilor juniori, o reușita
r.

9

Joi seara, s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Mos
cova, delegația de partid șt 
de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
care a luat parte la ședința 
Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Din delegație au făcut 
parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar «1 C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu,

membru al C.C. al 
ministrul afacerilor

La sosire, pe
Băneasa, erau prezenți tova
rășii Emil Bodnaraș, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Iile Verdeț, Maxim 
Berghianu, Constantin Dră- 
gan, Petrg Lupu, Manea Mă- 
rieșcu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Leon te Răutu 
Ștefan Voi tec. Petre Blajo- 
vicî, Mihai Gere, Ion loniță. 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Erau de față A. V. Bașov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai 
ambasadei.

★
La plecarea din Moscova.

P.C.R., 
externe, 

aeroportul

pe aeroportul Vnukovo, dele
gația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România 
a fost condusă de Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Alexei Ko- 
sîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.US.; 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., G. I. Vo
ronov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
K. F. Kgtușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.. Andrei Gro- 
mîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., K. V. 
Rusakov, șef de secție la 
C.C. ăl P.C.U.S.

Au fost de față, de aseme
nea, Teodor Marinescu, am
basadorul României la Mos
cova, și membri ai ambasadei 
române.
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MAREA SĂRBĂTOARE

Intre fabrica și școală - un teren sportiv
într-un cadru pitoresc, în

tre Fabrica de rulmenți și 
Școala profesională s-a reali
zat, prin grijă A. S. Rulmen
tul din Bîrlad, un cochet te
ren de fotbal gazonat. și do
tat cu instalații sanitare. Ve
cinătatea pădurii se reflectă

Examenele sportive 
ale ucenicilor ploieșteni

Juniorii promoției ’70 au 
încheiat ieri întrecerile din 
cadrul campionatelor repu
blicane de atletism. Timp de 
două zile, pe stadionul Re
publicii, am putut urmări o 
seamă de evoluții promiță
toare ale unoira •dintre com
petitori, un spectacol sportiv 
agreabil și am aplaudat 
cîteva performanțe care se 
înscriu cu majuscule în ma
rele capitol al promisiunilor. 
Tocmai de aceea, referin- 
du-ne la aceste promisiuni 
așteptăm ca unii dintre acești 
juniori să figureze, nu peste 
multă vreme, în loturile 
olimpice ale României pentru 
Jocurile din 1976.

Ziua a doua a campionate
lor uc-a înfățișat, ca și 

. prima, de altfel, cîteva ta
lente autentice (Francisc Ge
deon, Cornel Dima, Rafira 
Fița și Natalia Andrei, Elena 
Mirza și Marta Szatmari, 
Eva Zorgo |etc), adevărate 
speranțe ale atletismului no
stru. De seriozitatea cu care 
sg vor pregăti, mai ales de 
aici înainte, va depinde în
treaga lor carieră sportivă, 
activitatea — în cazul unora 
— ca seniori

Clujeanul Gadeon, un atlet 
eu alură de mare campion,

AM VĂZUT LA LUCRU PE OLIMPICII ANULUI 1976! • DOUĂ SURPRIZE DE PROPORȚIIa

Gălățeanca Marghiolita Matei a trecut peste ștacheta înălțată Ia 1,70 m

T

In scopul angrenării tinere
tului din cooperația mește
șugărească în practicarea 
sportului și depistarea ele
mentelor talentate, apte de a 
fi incluse în secțiile de per
formanță, asociația sportivă 
Voința Ploiești a organizat 
întreceri sportive la handbal, 
volei, șah, popice și tenis 
de masă, dotate cu „Cupa u- 
cenicului". întrecerile au în
ceput la 13 august și se vor 
termina la sfîrșitul lunii sep
tembrie. Un trofeu va reveni, 
de asemenea, cooperativei 
care va acumula cel mai bun 
punctaj în clasamentul gene
ral. Numărui participanților 
înscriși: 200.

și în cabana cu două nivele, 
construită din bîrne și care 
va adăposti vestiarele și cabi
nele. Stadionul Tineretului 
din localitate a găzduit re
cent. faza județeană a popu
larei competiții „Cupa tinere
tului la sate". La start s-au 
aliniat peste 200 de tineri și 
tinere din județul Vaslui. 
S-au remarcat Ioana Iaman- 
dache (comuna Suletea) care 
a cîștigat 3 titluri : 800 m, 
înălțime și lungime și Ținea 
Tiran (com. Murgeni), cam
pioană la 100 ' m și înălțime 
(cat. 14—19 ani).

în 
sportul și arta 

huiicdorcanâ

compctific,

S. ELIADF.-coresp.

Consiliul pentru educație 
fizică și sport Hunedoara. în 
colaborare cu comitetele ju
dețene U.T.C. și de cultură Și 
artă, organizează o întrecere 
de amploare destinată repre
zentativelor orașelor și a H 
comune din județ, la handbal, 
volei (băieți și fete), trintă șt 
ciclism. De asemenea, vor a- 
Vea loc concomitent, șj com
petiții culturale. întrecerile, 
ce se voi încheia la 30 sep
tembrie, se desfășoară tur- 
retur, iar echipele fruntașe 
vor fi răsplătite cu premii.

N. SBUCIIEA-coresp.

a obținut joi victoria în 
proba de 800 m. Poate dacă 
ar fi acordat ceva mai multă 
atenție tempoului de alergare 
din 
tut

primul tur el ar fi pu- 
termina cursa ca... re-

Romeo VILARA

(Continuări în pag. a 3-a)

în „Cupa Voința" la ciclism

Dovedindu-și iscusința la contratimp■

7

Emil Rusu și-a consolidat poziția de lider
BRAȘOV, 20 (prin telefoni

cei 66 de cicliști, rămași în 
cursă, au avut joi în cea de 
a treia zi a „Cupei Voința" o 
misiune dificilă. Ei au fost ne- 
voiți să parcurgă două etape 
— a ITI-a și a IV-a — pe trasee 
dificile, care le-au solicitat la 
maximum eforturile și aten
ția.

Dimineață, pe c vreme exce
lentă, rutierii s-au prezentat la

V.
N.
7.

EMIL RUSU

nie (Dinamo) 25:59; 4. V. Teo
dor (Dinamo) 26:20 ; 5. 
Burlacii (Steaua) 26:29 ; 6. 
Ciumeti (Dinamo) 26:34 ;
C. Grigore (Dinamo) 26:38, 8.
Cr. Tudoran (Steaua) 26:40 ; 
9. Zerbini (Italia) 26:42 ; 10.
N. David (Mureșul Tg. Mu
res) 26:48.

După amiază, cicliștii 
luat startul
Brașov —
Brașov, 114 
celentă. La 
ză foarte puternic, în grup,

au 
în etapa a IV-a, 
Tg. Secuiesc — 
km. Vreme ex- 
ducere se rulea-

(Continuare tn pag. a 3 a)

startul etapei a I’I-a, Brașov— 
Poiana Brașov, 13 km contra
timp individual. A fost o dis
pută dură, pe un traseu ce 
poate deveni clasic, care a dat 
cîștig de cauză specialistului 
nr. T al probei : dinamovistul 
Emil Rusu. Grație performan
tei sale la contratimp el și-a 
consolidat poziția de lider și 
este greu de crezut că ar maf 
putea cineva să-i răpească pre
țiosul său trofeu, „tricoul 
galben".

Rezultate : 1. EMIL
(DINAMO) 24:54 (m.o.
km) ; 2- M. Rîndașu 
Plopeni) 25:10; 3, Al.

RUSU
31,325 
(Met

Sofro-

Cu fruntea sus!

s
RAIDUL NOSTRU

Paul SIAVESCU

tăria de 
respectul

M. BEDROSIAN-coresp.
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Primul meci al echipei Dinamo in Italia

pentru viitorul sezon sportiv școlar?

optime de invățătu- 
mai multe conduceri 
s-au îngrijit din vre- 
asigurarea cadrului

Ne mai despart doar trei 
săptăminî de redeschiderea 
cursurilor școlare.

Grijulii să asigure elevilor 
condiții 
ră, cele 
de școli 
me de
corespunzător unei activități 
cit mai rodnice. Era, desigur, 
o obligație a directorilor dc 
școli, stipulată prin lege, prin 
instrucțiunile ministerului de 
resort. S-a făcut însă mai 
mult decit atit: directori de 
școli — cuceriți de itlcea pro
movării exercițiului fizic în 
rindul elevilor — au acordat 
chiar prioritate problemelor 
legate dc buna desfășurare a

(Continuare în pag. a 2 a)

Vizita delegației sportive iugoslave
la București

La invitația Consiliului municipal pentru educație fizică și 
sport București, ieri a sosit în Capitală o delegație a Uniunii 
asociațiilor de cultură fizică din Belgrad, condusă de Boguiiub 
Dackovici, președintele acestui for, și A. Antunovici, vicepre
ședinte. Oaspeții iugoslavi vor participa la consfătuirea anuală 
pentru stabilirea datelor calendarului internațional, privind 
acțiunile comune ale sportivilor din București și Belgrad.

■
> :

f -,w
Ir» a {

portul, fenomen social bine definit în realitatea 
tării noastre, vizează conformația fizică și mo
rală a generațiilor, în procesul firesc al dezvol
tării. Nu numai recordul, performanța — în 
fond perfecționarea pregătirii — nu numai forțe 
fizică ci și' sedimentul moral care le însoțesc — 
a învinge greutățile, conștiința propriei valori, 
cuvenit partenerului de întreceri, puterea de 

compensare și spiritul de echipă, iată ca urmărește noua 
mișcare sportivă din țara noastră.

In fond, importanta sportului nu poate fi redusă doar 
la practicarea de fiecare zi. Deprinderile etice pe care 
le formează tineretului, efortul conștient de autodepă- 
șire, de corectitudine, de echitate, de colectivitate, con
stituie o excelentă introducere în viața socială, un antre
nament de reală ținută civică.

în țara noastră sportul este pus în slujba colectivității, 
umanității, culturii și libertății. Sportivii de frunte ai 
României, din care multi se află la loc de cinste în gale
ria marilor campioni ai lumii, se consideră purtătorii aces
tui mesaj definitoriu pentru tineretul unei țări care con
struiește socialismul, care are acces nestingherit la toate 
satisfacțiile, deci și |- A-:.
să disociem, pe de o parte aportul instituțiilor speciali
zate în sport la conducerea și susținerea materială și 
morală a tr_.---- - ----- , . -
rectivelor Partidului Comunist, partid de guvernămint, de
votat intereselor poporului nostru, precum, pe de altă ■ 
parte, participarea voluntară și entuziastă a maselor largi I 
la fenomenul sportiv, int-grat organic în viața cotidiană. ■ 

lată de ce de la 23 August 1944, de cînd sportul a 
devenit din an în an tot mai accesibil sutelor de mii de 
tineri ai țării, mișcarea sportivă românească a crescut ce 
un fluviu, de-a lungul a peste un sfert de veac, dăruind 
tuturor cetățenilor săi, mari și mici, de la orașe și sate 
posibilitatea să se afle tot mai mult într-un sistem orga
nizat și permanent de a face sport.

Tineretul patriei noastre se dezvoltă tot mai armonios 
fiindcă nu există compartiment al vieții, de la creșă, la 
școală și pînă la armată, în fabrici, instituții și universități, 
în care sportul cu sănătatea lui fizică și morală să nu I fie prezent în viața tuturor. Inlr-o proporție mai mică sau I mai mare, în funcție de fiecare dintre noi, dar mereu 

Imai convinși, mereu mai mulji în această convingere, că 
sportul este deosebit de util fiecărui individ, dar și co
lectivității.

Ilotă de ce, întotdeauna, atunci cînd se apropie 
23 August, atunci cînd • sărbătorim cuceririle scumpe po
porului nostru, sportul se înscrie cu fruntea sus in acest 

șir de biruinți.

care are acces nesringnerir. ia roam • 
la patrimoniul sportiv. Aci, trebuie I 
o parte aportul instituțiilor speciali- ■ 

port la conducerea și susținerea materială și ■ 
sportului românesc, pe baza îndrumărilor și di- I 

î«4• ■ 11■ 1 f n-vu mîel rsrirfirl rîo m iV£>mrimînf dp- ■

BOLOGNA, 20 (prin telex). 
Dinamo București și-a înce
put astă-seară turneul în Ita
lia. Fotbaliștii bucureșteni au e- 
voluat la Mlnerbio, localitate 
situată la 20 km de Bologna, 
unde au intilnit o selecțio
nată de amatori a districtu
lui Bologna. In formația gaz
dă au jucat și cîțiva jucă
tori cunoscuți (foști Interna
ționali) printre care Pascutti, 
Padinato, Trompetti.

Victoria a revenit echipei
bucureștene Dinamo cu sco
rul de 9—1 (3—0) prin golu
rile marcate de Popescu (3), 
Radu Nunweiller (2), Both 
(2),Deleanu și Lucescu. Pen
tru gazde a Înscris Stoenescu 
in propria-i poartă.

Dinamo București a aliniat

formația: Constantinescu (Ca- 
vai)—Cheran, Stoenescu (Pe
tre), Dinu, Deleanu (Ștefan)— 
Sălceanu (Mustețea), Radu 
Nunweiller, Lucescu, Popescu, 
Both, Nuțu.

Selecționata italiană a ali
niat două formații diferite în 
fiecare repriză.

A arbitrat Sandri (Bologna). 
Dinamo București va sus

ține al doilea meci duminică 
23 august, în nocturnă, la 
Verona.

Universiada de la Torino, prilej de afirmare
a sportului românesc

Datorită preocupărilor inten
se ale Federației Internaționa
le a Sportului Universitar — 
al cărei președinte, dr. Primo 
Nebiolo, este un mare anima
tor al întrecerilor sportive, 
sprijinului permanent al aso
ciațiilor 
ților și 
național 
dorinței 
întreagă 
petiție de amploare — a fost 
inițiată și ființează cu succes 
Universiada, veritabilă Olim
piadă a tineretului sportiv stu
dios, manifestație grandioasă 
gara.. polarizează atenția tutu-

conf. univ.
MARIN BÎRJEGA

vicepreședinte al C.N.E.F.S.

La Liceul „Miha.il Sado- 
veanu" din Capitală se 
face „toaleta" bazelor 

sportive...

Foto: T. MACARSCHI

Cesare TRENTINI

„CONCURSUL
PRIETENIEI"

naționale ale studen- 
al Comitetului Inter- 
Olimpic și, mai ales, 
studențimii din lumea 
de a avea o com-

ror iubitorilor sportului de pe 
glob.

Ediția 
dei va 
cum se 
Torino 
programate _ __
sportive — urmînd să se des
fășoare între 26 august și 6 
septembrie. Numărul mare de 
țări Înscrise la start (peste

a Vl-a a Universia- 
fi găzduită, așa după 
știe, de către orașul 

(Italia), întrecerile — 
la , 9 discipline

60), valoarea deosebită a com
petitorilor (pentru cucerirea 
medaliilor de campioni mon
diali universitari vor lupta nu
meroși laureați olimpici, cam
pioni și recordmani mondiali, 
învingători în competițiile con
tinentale, mari speranțe ale 
sportului de pe mapamond), 
programarea întrecerilor la o 
serie de sporturi de mare popu
laritate cum sînt atletismul, 
gimnastica, baschetul, înotul 
etc — toate acestea ne dau 
convingerea că actuala ediție 

Universiadei se va ridica 
un înalt nivel, va ocaziona
(Continuare în pag. a 3 a)

Un meci

* In perspectivă

de rugby Franța - România
Secționate militare) o

a 
la

Federația franceză de rugby a propus noi date pentru me
ciurile dintre selecționatele militare ale Franței și României : 
16 și 18 decembrie a.c. Localitățile urmează a fi stabilite ul
terior.

Organizatorii așteaptă răspunsul federației noastre de spe
cialitate. ~ ,

Ieri dimineața a plecat în 
R. D- Germană un lot de ca- 
iaciști si canoiști juniori care, 
în zileie de 22 și 23 august 
va participa la ediția 1970 a 
„Concursului Prieteniei". în
trecerea are loc pe pistele 
lacului Griinau și programea
ză următoarele probe : K 1, 
K 2, K 4, C 1, C 2 (băieți — 
1000 m), K 1, K 2 (fete -r 
500 flă). Au făcut deplasarea* 
printre alții; "Beniamin Zabet* . 
frații Nemeș, Lavrente Nichi-i 1 
foFj Aglșția Răutuj Maria îva> ; 
aoy. ”

%25e2%2580%259eMiha.il
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După turned internațional masculin de la Timișoara

Echipa României,
Antrenorii 
echipelor

Pe marginea anchetei : TOVARĂȘE PREȘEDINTE VA SATISFACE EFICIENȚA.

COLEGIULUI DE ANTRENORI PE CARE-L CONDUCEȚI î
— - — ....-.. ...... ....-......

insuficient pregătită pentru mondiale
Datat cu o lună înainte de 

campionatele mondiale, Tur
neul internațional masculin 
de volei al României a re
unit, zilele trecute, la Timi
șoara, reprezentative europe
ne de potențialuri diferite, 
în fața cărora echipa noastră 
națională și-a verificat ca
pacitatea de joc actuală.

Desigur, participantele la 
turneu nu S-au aflat în for
ma lor cea mai bună, fiecare 
urmărind ca nivelul optim să 
fie «tins la marea competi
ție din Bulgaria. Totuși, în 
esență, stadiul de pregătire 
s-a putut observa la toate e- 
chipele. O primă remarcă, ce 
ni se pare demnă de sem
nalat, este aceea că forma
țiile naai slab cotate pînă 
acum pe plan internațional 
au făcut salturi importante 
Sn .ce privește concepția de 
joc, tehnica individuală a 
jucătorilor și chiar orienta
rea tactică. în acest sens, o 
mare surpriză au constituit-o 
pentru specialiști echipele I- 
taliei și Belgiei, capabile să 
ajungă din urmă în scurt 
timp team-urile de elită.

Despre echipa Ungariei — 
formație din plutonul frun
taș, dar învinsă surprinzător 
de cele amintite mai sus — 
am putea spune că evoluția 
și rezultatele ei au fost se
rios afectate de lipsa a doi 
titulari : Buzek (unul dintre 
cei mai eficace trăgători din 
lume) și Poloczany. Prezența 
acestora — certă la mondia
le — va schimba, desigur, în 
bine randamentul echipei.

Cîștigătoarea turneului, re
dutabila garnitură a R. D. 
Germane, a confirmat șl cu 
acest prilej — cum, de alt
fel, o face de vreo doi ani 
— că rămîne protagonista ma

Universiada 
de la Torino

(Urmare din pap. 1)

rilor competiții. Jocul el sim
plu, nespectaculos dar eficace, 
se bazează pe forța și explo- 
zivitatea atacului, pe pregăti
rea atletică ce-i garantează o 
apărare la fileu greu de de
pășit, pe stăpînirea perfectă 
a procedeelor tehnice, pe se
riozitatea și dăruirea de care 
dau dovadă componenții lotu
lui, pe omogenitatea tuturor 
formulelor stabilite de antre
norul Herbert tenter. Toate 
acestea justifică rezultatele ex
celente obținute de voleibaliș
tii din R. D. Germană de la 
o vreme încoace.

Polonia a prezentat un lot 
în care nu mai figurează mul
te nume recunoscute cîndva 
ca mari valori, însă antreno
rul Tadeusz Szlagor a reușit 
să treacă peste momentul de 
criză ce se manifestase anul 
trecut și să imprime noii e- 
chipe o manieră de joc rna, 
rapidă, spectaculoasă și, în a- 
celași tirnp, eficace. Sînt re
marcabile la polonezi siguran
ța în execuții, reflexele In 
apărare, ușurința cu care se 
trece de la o manieră de joc 
la alta, în funcție de adver
sar.

Evoluția echipei României 
la acest turneu ne-a satisfă
cut (inițial) și nc-a dezamă
git (ulterior) deopotrivă. Dacă 
la început voleibaliștii noștri 
au făcut jocuri strălucite în 
fața unor adversari de valoa
re medie, îndată ce s-au aflat 
vizavi de echipe p^ernice 
(R.D.G, și Polonia), jocul lor 
s-a schimbat radical, pierzln- 
du-și orizontul, cursivitatea ac
țiunilor, eficacitatea. După 
cum își amintesc cei prezenți 
In sala Olimpia, victoria în 
fața Poloniei a fost primită 
aproape ca o înfrîngere, atit 
de jucători cît și de supor
teri. Cît despre meciul 
R.D.G., echipa română s-a 
prezentat chiar mai bine de- 
cît în cel cu Polonia, dar a 
arătat că se află sub valoa
rea adversarilor.

Aceste două meciuri, care 
urmau să aducă clarificările 
necesare asupra muncii depu
se pină acum la lot, au scos 
în evidență situația de fapt 
a voleiului nostru masculin. 
Pregătirea jucătorilor este in
completă la mai multe capi
tole, și nu dintre cele puțin 
esențiale : tehnica individuală 
nu a fost suficient îmbunătă
țită față de anul trecut, con
cepția tactică este neclară, e- 
cliipa nefiind în stare să ri
posteze — atunci cînd e cazul 
— cu arma cea mai potrivită 
in funcție de adversar, multi 
dintre jucători (excepție fă- 
cînd Drăgan și Udișteanu) au 
aiuns sub valoarea din cam
pionat, după multă pregătire... 
la lot ; nu s-a realizat încă 
omogenizarea echipei în toate 
formulele, evoluția ci atingînd 
cînd o extremă, cînd alta, iar 
starea psihică din lot este ne
favorabilă.

Se pare că echipa naționa
lă masculină traversează o pe
rioadă critică ce _ 6e aseamănă 
foarte mult cu situația în care 
se afla, anul trecut, formația 
feminină. Ar fi oare tardivă 
o intervenție curajoasă a fe
derației pentru îndreptarea a 
ceea ce mai poate fi îndrep
tat ? Fiindcă voleibaliștii ro
mâni sînt capabili de un ran
dament superior celui arătat 
in turneele din vara aceasta. 
Sau poate se consideră posibi
lă, totuși, o creștere valorică 
suficientă, în timpul care a 
mai rămas, astfel îneît volei
baliștii noștri să se prezinte 
cu fruntea sus la mondiale, 
unde au de apărat locul doi 
in lume (obținut cu patru ani 
în urmă, la Praga), unde vor 
avea de înfruntat adversari 
puternici (U.R.S.S., Japonia, 
Cehoslovacia, Bulgaria, R. D. 
Germană, Polonia etc) și unde 
au ca obiectiv calificarea pen
tru J.O. de la Mîinchen...

Aurelian BREBEANU

divizionare A 
își exprimă
dorințele...

CU trei zile înainte de începe
rea unei noi ediții a campionatu
lui primei divizii de rugby, ° 
parte dintre antrenorii echipelor 
participante au ținut să-și ex
prime, lapidar, opiniile 10r- 
^Ing. Viorel Moraru (Grtvița 
Roșie) : „Ce-aș dori de la cam
pionat ? Să Însemne realmente o 
competiție de anvergură și ca 
spectacol și ca valoare. Și, Dine- 
înțeles, să se încheie tot cu vic
toria Grlvlței Roșii..-".

Petre Cosmănescu (Steaua) : 
Abordăm campionatul cu încre

dere, convinși fiind că vom avea 
un cuvint mal greu de spus In 
desemnarea primei clasate”.

Titi lonescu (Dinamo) ; „Doresc 
să fie un campionat al falr-play- 
ulul". . „

Gh. Drobotă (Politehnica Iași) : 
„Am pledat întotdeauna — și ca 
jucător și acum, ca antrenor — 
pentru rugbyui ca spectacol. Nu 
pot spune decît atit : îmi voi 
continua neobosit această ple
doarie.1

Al. Carnabel (Farul) : „Sînt mal 
optimist decît în ediția preceden
tă a competiției. Lotul de care 
dispun s-a omogenizat sufletește 
și, evident, este capabil de re
zultate superioare."

Al. Palcșanu (Agronomia Cluj): 
„Mi-aș dori O ECHIPA. Și, deși 
nu o am, lupt șl anul acesta pen
tru realizarea el..."

Teodor Rădulescu (Știința Pe
troșani) : „Am venit în Valea 
Jiului dornic să scot în prim plan 
o echipă studențească. Dispun de 
elemente capabile, talentate, ast
fel că misiunea îmi va fi mult 
ușurată".

Viorel Călin (Rulmentul
iad) : „Rugbyui se menține în ac
tualitate în orașul nostru. Se 
menține în primul rînd prin pa
siunea spectatorilor. Aș dorj ca 
jucătorii să înțeleagă acest fapt 
și în consecință..."

N. Boboc (C.S.M. Sibiu) : „O 
unică dorință : să ne menținem 
în A".

Și o opinie exprimată de prof. 
Al. Teofilovici, în calitatea sa 
de antrenor federal : „Aș dori ca 
viitorul campionat să satisfacă 
toate exigențele, să se desfășoare 
la un nivel valoric fără prece
dent șl, de asemenea, sub aspect 
disciplinar să fie fără reproș. 
Iată o modalitate de a apropia 
cît mal mulțl spectatori de tere
nurile de rugby".

Bir-

Colegiile de antrenori să devină

autoritate metodică și morală

a tehnicienilor sportivi!
ÎN CONTINUAREA ANCHETEI NOASTRE,

LUCIAN VASILESCU (baschet)

și AUREL URMUZESCU (notație)

RĂSPUND LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI .

Lucian Vasilescu (baschet)

1. Care sînt principalele preo
cupări ale Colegiului dv.?

2. Prin ce modalități coordo
nează acest for activitatea 
antrenorilor ?

3. Ce observații ați avut la ela
borarea actualului regula
ment al antrenorilor ?

stabilirea unor performanțe de 
răsunet Internațional. Acesta 
este, de fapt, un scop al ti
ni vers iadei. Altul, poate pri
mul, în orice caz de importan
ța majoră, este de a oferi 
reprezentanților studențimii de 
pretutindeni posibilitatea de a 
se cunoaște mal bine, de a 
cimenta prietenii închegate fie 
tot cu prilejul unor manifes
tații sportive, fie în alte fl
call!.

Sportul studențesc din Ro
mânia va fi reprezentat la cea 
do a Vl-a ediție a Universia
dei de o puternică delegație. 
Atleți de frunte al țării noas
tre, ce se află încă pe băn
cile facultăților, printre care 
Ileana Silai, Valeria liulanu. 
Cornelia Popescu, Carol Corbu, 
Șerban Ioan, Curt Socol, e- 
ehlpele reprezentative femini
ne de volei și baschet ale Ro
mâniei, alcătuite integral din 
studente, cele de volei și bas
chet masculin, reprezentativa 
studențească de polo, scrlmeri 
fruntași, speranțe ale tenisului 
de cîmp, înotători eu un bogat 
palmares vor apăra culorile 
țării la Torino, vor încerca să 
adauge prestigiului sportiv in
ternațional al României socia
liste noi galoane.

Studenții sportivi români po
sedă in momentul de față 
bună pregătire care, după o- 
pinia mea, le va permite să 
se afle în maximum de for
mă în timpul întrecerilor. La 
realizarea acestui lucru au 
contribuit — grație unei strîn- 
se colaborări — C.N.E.F.S..
prin intermediul federațiilor 

sportive, U.A.S.R. și Ministe
rul învățămîntului. S-au creat 
astfel Condiții optime pentru 
ca la a Vl-a ediție a Univer
siadei sportivii români să-și 
poată dovedi talentul, să poa
tă obține performanțele la care 
le dau dreptul pregătirea, ex
periența, posibilitățile de care 
dispun.

Am convingerea că la To
rino sportivii rorrtâni — re
prezentanți ai tineretului stu
dios — vor face să se vor
bească din uou. cu prietenie, 
despre tînăra dar puternica 
mișcare sportivă românească.
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CONCURS AMÎNAT
Concursul republican de pati

naj pe rotile, care urma să se 
desfășoare in zilele de 5—6 sep
tembrie se amină pentru data 
de 12—13 septembrie. Amintim că 

întrecerile vor avea loc în orașul 
Cluj.

IN-am. să repet unele 
activități tipice prezen
te în declarațiile altor 

președinți de colegii. In ulti
ma vreme noi ne-am pre
ocupat în mod deosebit de 
activitatea loturilor naționale. 
Selecția, planurile de pregă
tire, confruntarea previziuni
lor acestora cu rezultatele ob
ținute, iată cîteva direcții. In 
consecință, au fost obținute 
rezultate notabile la lotul 
masculin PRIN PROMOVA
REA UNOR JUCĂTORI TI
NERI, DE TALIE MAI 
ÎNALTA ȘI FOARTE ÎNZES
TRAȚI. La fete, în schimb, 
am hotărît să menținem pen
tru campionatele europene de 
anul acesta majoritatea spor
tivelor de mai înainte și nu 
știu dacă am procedat bine. 
Colegiul a acționat, de ase
menea, pentru PROPAGA
REA MINIBASCHETULUI, 
pentru FORTIFICAREA BAS
CHETULUI ȘCOLAR, pentru 
obținerea unui randament 
sporit în taberele centraliza
te. îndrumarea și aprecierea 
activității antrenorilor a fost 
un alt aspect curent al pre
ocupărilor noastre.

2 Consfătuiri cu antre
norii organizate pe 
grupe distincte : pentru 

cei din școli și pentru cei ce 
conduc echipe din diviziile A 
și B. Tematica a fost diver
sificată pe specificul celor 
două grupe de specialiști, 
după consultarea prealabilă a 
celor cărora ne adresăm. An
trenorul federal Al. Popescu 
a mers în centrele cu tradi
ție baschetbalistică pentru

4 tn formație de cocori, 
caiacele brăzdează ape
le Dunării, tn drum 
spre Sulina, capătul 

lungii lor călătorii

OAMENII DELTEI S-AU IMPUS
ÎN „CURSA DE MARE FOND PE DUNĂRE"

Reluată cu un an în 
urmă și aflată acum la a 
IX-a ediție, „Cursa de 
mare fond pe Dunăre" și-a 
justificat și de această dată 
prezența în calendarul spor
tiv intern, datorită popu
larității sale. De-a lungul a 
210 km (traseu redus fată de 
trecut) intre Brăila si Sulina. 
cele 30 de caiace de două 
persoane, constituite în echi
pe de cite trei ambarcațiuni, 
reprezentind in marea lor 
majoritate județe cu activita
te specifică, au fost urmărite 
cu interes, încurajate în as
pra lor confruntare, răsplătite 
— la capătul etapelor — pen
tru eforturile depuse. S-a fă
cut astfel o bună propagandă 
sportului cu padela, un son
daj al posibilităților în com
petițiile de gen. au fost reani
mate cîteva centre nautice 
care alimentează obișnuit 
Secțiile de specialitate. Păcat 
că la invitația organizatorilor 
(Consiliul Central al U.G.SR. 
și F.R.K.C.), adresată princi

palelor noastre cluburi, doar 
Steaua — dublă cîștigătoare 
în '69 — a răspuns prezent, 
reeditîndu-și de altfel victo
ria în clasamentul pe echipe. 
Nu puteau oare participa la 
start și ambarcațiunile bucu- 
reștene de la Dinamo, Olim
pia. Voința sau ale altor clu
buri din orașe care figurea
ză pe harta padelei și pagâei 
românești ? Directorul con
cursului, C. Toader, vechi ac
tivist sportiv, subliniind en
tuziasta colaborare a organe
lor sindicale locale și consi
liilor județene E.F.S., ca și 
aportul unor antrenori (S. 
Panait din Galați, Pușcariu 
din Sulina etc.) la reușita e- 
diției actuale, își arăta — 
deopotrivă — nedumerirea 
față de această lipsă de a- 
tenție. Nădăjduim însă că 
anul viitor, avînd în vedere 
și tendința de extindere a 
maratonului nautic, vom asis
ta la un start la care vor fi
gura cit mai multi maeștri ai 
caiacului...

Marele fond ’70 a fost pro
gramat acum pe trei etape: 
I Brăila—Macin—Galați, 11 
Galați—Isaecea—Tulcea, 111 
Tulcea—Maliue—Sulina. La el 
și-au trimis reprezentanții 
sportivi județele Tulcea, Ga
lați, Brăila, Timiș, Arad, Ca- 
ra.ș-Severin. Hunedoara, Satu 
Mare, alături de centrul Su
lina și clubul Steaua. Dună
rea, în general blîndă, nu a 
ridicat probleme în fața com
petitorilor (prin mărimea va
lurilor) decît în semietapa 
Brăila—Macin și pe unele 
porțiuni dinspre Ffîrșitul iti
nerarului- Sportivii au dove
dit o rezistență sporită față 
de anul trecut și, în conse
cință, s-au consemnat numai 
4 abandonuri, 18 echipaje 
reușind să termine fără nici 
o penalizare. La individual, 
disputa pentru primul loc s-a 
dat între echipajul asociației 
Răsăritul Sulina (Ioan Reva— 
Roman Iacoblev) și cel gălă- 
țean alcătuit din Alexandru 
Costin—ion Prunău. Prin trei

succese de etapă consecutive, 
a învins Delta ! Clasament 
individual: 1. I. REVA—R.
IACOBLEV (Răsăritul Sulina} 
12h28:40, 2. A Costin—I- Pru- 
nău (Ancora Galați) 12h31:56, 
3. F. Sava—Gr. Ilievici 
(Steaua) 12h43:28, 4. I. Avi- 
mov—M. Sciotnic (Pescarul 
Tulcea) 12h53:29, 5. N. Stig- 
nei — I. Platon (Pescarul) 
13h05:44, 6. C. Dumitrescu—D. 
Istrate (Steaua) 13hl3:38. E- 
xamenul micilor flotile 
a fost trecut cu nota cea 
mai mare de Steaua, care 
a evoluat cu o garnitură omo
genă, demonstrînd și o tactică 
eficace. Clasament pe echi
pe : 1. STEAUA 39hl2:07. 2. 
Galați 39h55:08, 3. Tulcea
39h58:28, 4. Caraș-Severin
41h43:05, 5- Timiș 45h00:31. 
.-.Și așa, alte nume noi s-au 
înscris pe răbojul marelui 
fond dunărean, competiție 
care intră, cu toate drepturi
le. în tradiția noastră spor
tivă.

N. M.

Cum ați pregătit terenurile 
pentru viitorul sezon sportiv școlar?

(Urmare din pag. !)

orelor de educație fizică, a 
celor de activități sportive, 
controlind personal felul cum 
sc desfășoară lucrările de a- 
menajări sportive, s-au în
grijit de lărgirea bazei ma
teriale, a Inventarului sportiv.

Raidul nostru, realizat cu

sprijinul corespondenților 
dintr-o seric de localități, și-a 
propus să surprindă acest e- 
fort, vizibil aproape peste tot, 
de a asigura activității spor
tive a elevilor un flux conti
nuu, chiar din primele zile 
de școală, condiții dintre cele 
mai bune...

volei. handbal, sectoarele 
pentru practicarea atletismu
lui. Elevii de la „Bălcescu“ 
dispun și de o tribună din be

ton. Pînă la începerea noului 
an școlar rămîne să fie revi
zuite și cele două săli de 
sport ale liceului.

Aș vrea să semnalez faptul 
că și în școlile generale ale 
municipiului Craiova există 
aceeași grijă pentru terenu
rile de sport și spațiile de 
joacă pentru copii și pionieri. 
Două prime evidențieri : șco
lile generale nr- 1 și 23.

Șt. GURGUI 
coresp. principal

campionatului asociației toate 
condițiile".

Peste tot se fac ultimele retu
șuri. Terenurile, sălile de sport 
sint aproape gata pentru a găz

BUCUREȘTI: la Școala generală 13-amenajări pentru fotbal dar

șl pentru volei, handbal și atletism

la Liceul „Frații Buzești“ din Craiova 3600 metri patraji pentru sport

In județul Dolj, preocu
parea pentru amenajări spor
tive, ,1a nivelul fiecărei școli, 
se face simțită din plin. A- 
cest lucru a ieșit în evidență, 
recent, cu prilejul unei con
sfătuiri de lucru organizată 
de Inspectoratul școlar jude
țean la care au luat parte 
directorii tuturor școlilor dol- 
jene, indiferent de profilul 
lor.

Unele fapte relatate în con
sfătuire am avut prilejul să 
le cunosc și personal. La Se- 
garcea, de exemplu, în Curtea 
liceului au fost efectuate lu- 
cr? ' de bituminare a tere
nurilor de sport. Și la fel 
s-au petrecut lucrurile la li
ceele din Calafat și Băi iești. 
Există, așadar, frumoase per

spective pentru elevii din a- 
ceste localități de a-și des
fășura o bogată activitate-

In municipiul Craiova, 
centrul de greutate al ac.,.u- 
nii de reamenajări sportive 
s-a aflat la Liceul „Frații 
Buzești“, care posedă o curte 
uriașă — nu mai puțin de 
3 600 de metri patrati. Tn in
cinta ei vor funcționa, în a- 
propiatul an școlar, două te
renuri de baschet, 4 de volei, 
un teren de fotbal pentru cei 
mai mici dintre elevi. In ziua 
înecare am vizitat această 
importantă instituție de învă- 
țămînt se lucra la ridicarea 
gardului împrejmuitor. In
tr-un alt liceu craiovean — 
la „Nicolae Bălcescu" — sînt 
gata de... start terenurile de

în București activitatea spor
tivă școlară se bucură, în gene
ral. de condiții bune. Baza ma
terială sportivă a unor școli, ca, 
de pildă, cea a liceelor „I.L. Ca- 
ragiale", „Dr. Petru Groza", ;,Au
rel Vlaieu" oferă posibilități pto- 
pice pentru desfășurarea exerci
țiului fizic, a sportului. Pentru 
raidul nostru am ales trei școli, 
fără cărți de vizită, fără nume 
marcante în mișcarea sportivă a 
elevilor : Școala generală nr. 13, 
liceul nr. 32 și Liceul ^Mihail 
. .doveanu".

Pînă mal acum cîțiva ani, la 
Șc. generală nr. 13, noțiunea de 
sport er« sinonimă cu aceea de 
fotbal. Astăzi, prin munca și 
pasiunea profesoarei de educație 
fizică Eliza Bejan și datorită în
țelegerii primite din partea di
recțiunii școlii (prof. Valeria Ro- 
vența), baza materială de aici 
s-a îmbogățit mult : s-a amena
jat cochetul teren de volei, s-a 
asfaltat terenul de handbal, s-au 
adus unele îmbunătățiri sectoru
lui de aruncări și sărituri.

La liceele 32 și „Sadoveanu" 
s-au înființat, anul trecut, puter
nice asociații sportive, ultima din
tre ele ocupînd locul I pe sector 
pentru cea mai bună activitate. 
Zilele acestea se lucrează la 
reamenajarea bazelor sportive. 
„Asociația noastră, ne spunea 
prof. Doina Sterescu, și-a alcă
tuit încă de pe acum programul 
de activitate. Bineînțeles, primul 
Ioc îl ocupă campionatul asocia
ției ia atletism, fotbal, volei, judo, 
baschet și handbal, acestea din 
urmă fiind cele mai îndrăgite, 
cele care au adus tn ultimul 
timp multe satisfacții culorilor 
școlii".

Dacă ia î,3!“ baschetul șl hand
balul sînt sporturile preferate, în 
schimb la „Sadoveanu" judo-ul 
ară cei mal mulți adepțl. Prof. 
Viorica Păun, director-adjunct al 
liceului, a ținut să sublinieze : 
„Locul fruntaș ocupat în 1970 ne 
obligă foarte mult. Prima noastră 
grijă este renovarea sălii de sport 
(nouă și spațioasă — n.n.) pen
tru a putea oferi desfășurării

îndrumare șl control. 
Dirjan, antrenorul 
pentru juniori, a colindat a- 
proape toată țara impulsio- 
nînd cu rezultate excelente 
dezvoltarea minibaschetului, 
baschetului școlar etc.

Buletinele tehnice ale fe
derației alături de o serie 
de lucrări de autor solid gîn- 
dite și bine orientate stau la 
dispoziția tuturor 
lor.

Const, 
federal

tehnicieni-

-y Proiectul viitorului 
normativ al antrenori- 
lor conferă acestor pro

fesioniști stabilitatea și atu- 
urile de prestanță care lip
seau, apropiindu-1 de condi
țiile corpului didactic.

Aurel Urmuzescu (natație)

1 Elaborează linia o- 
rientativă metodică, ac- 
tualizînd-o în fiecare 

an. Alcătuiește loturile repu
blicane, dezbate planurile de 
pregătire în ședințe lărgite la 
care sînt invitați și antre
norii coordonatori ai secți
ilor fruntașe. Hotărăște regu
lamentele competițiilor și ca
lendarul intern și internațio
nal. . Analizează rezultatele

obținute în concursuri, com
portarea sportivilor, precum 
și activitatea
Recunoaștem că 
lizat 
unei

pînă acum 
secții.

antrenorilor, 
nu s-a 
analiza

rea- 
vre-

2 Prin emiterea unei 
orientări metodice des-
tul de complete, 

și prin organizarea
pre- 
unorcum

dezbateri cu participarea an
trenorilor și a unor invitați : 
medici, tehnicieni de 
hotare etc.

peste

3 Regulamentul 
bui să conțină 
derî referitoare

ar tre- 
preve- 
la o 

oarecare responsabilitate ma
terială a antrenorilor. Cei ce 
nu obțin rezultate (și sînt 
destul de numeroși) nu au 
nici obligație materială față 
de club și federație. Acesta 
mi se pare a fi un punct slab 
tare împinge pe unii la ati
tudine superficială. Noi in
tenționăm ca de la anul să 
introducem penalizarea an
trenorilor a căror sportivi, 
veniți la campionatele națio
nale, obțin performanțe sub 
pragul minimal al haremu
rilor.

CONCLUZII t

a ancheta noastră au răspuns președinții a cinci cole
gii de antrenori : atletism, natație (sporturi individuale), 
fotbal, hochei și baschet (sporturi de echipă). Vorbind 
despre atribuțiile acestor organisme a rezultat că eie 
au o sumă de inițiative importante care constituie 'rr 
fel de numitor comun. în cîfeva rînduri colegiile au

fost definite de către conducătorii lor „drept foruri tehnice 
consultative" care fac propuneri birourilor federale. Sîntem de 
părere că această optică scade parțial eficacitatea așteptalâ 
din partea acestor organisme. Cel mult condiția de for consul
tativ este valabilă vizavi de biroul federal, dar în raporturile 
cu masa antrenorilor dintr-o anumită ramură sportivă colegiul 
trebuie să dețină o poziție mai substanțială. Ele ar trebui su 
semnifice un for profesional, elita antrenorilor de specialitate, 
autoritatea metodică ți morală, instanță cu putere de sinteză 
a tot ce este primordial în știința mondială ți națională a an
trenamentului sportiv, precum si organismul în măsură să apre
cieze din toate punctele de vedere activitatea oamenilor breslei. 
Sigur că nu este deloc simplă îndeplinirea acestor atribuie 
dar ele sînt justificate, la fel ca și eforturile pentru îndeplini
rea lor.

Este desigur salutară tendința de a nu mai face din colegii 
niște emițătoare de idei obligatorii pentru antrenori, dar tocmai 
această turnură reclamă ca prin compoziția lor colegiile să de
vină la capătul unui efort colectiv nisle mici trusturi de inteli
gență care să iradieze idei și să faciliteze specialiștilor angre
nați în munca practică o informare excelentă, precum și pre
venirea uzurii cunoștințelor.

Se reține din cuprinsul răspunsurilor existența unor anumite 
modalități de legătură între colegii și antrenorii de ramură. 
Mai întîi se impune observația că nu toate colegiile își exercit ' 
funcția coordonatoare la nivelul cluburilor și asociațiilor sp 
tive. Apoi am dori să propunem ca aceste contacte dintre me. 
brii forului tehnic central și antrenorii echipelor să renunțe, la 
caracterul lor deseori birocratic ți deci formal, ci să devină 
prilejul unor schimburi de idei, unor confruntări profesionale, 
colegiale, care să se apropie de esența cazului în speță. în ai 
doilea rînd, opinăm ca raza de acțiune a colegiilor să se ex
tindă pentru a cuprinde nu numai antrenorii loturilor și ai echi
pelor de A și B, ci și pe ceilalți tehnicieni, pe cei mai tineri, ca 
și pe cei ce răspund de pregătirea unor echipe sau unor spor
tivi de mai mică importanță, pe considerentul că numai astfel 
vom reuși să ne creăm un corp de specialiști mai mare și 
omogen ca pregătire. Această propunere se sprijină pe faptul 
că în fiecare ramură sportivă numărul specialiștilor autentici e 
încă extrem de redus, iar decalajul profesional dintre ei ți cei
lalți reprezentanți ai breslei este alarmant de mare.

în sfîrșit, se recunoaște în cuprinsul anchetei oportunitatea 
unei reglementări solide a profesiei de antrenor. Pe lingă 
aceasta, se propun unele amendamente la proiectul în curs de 
validare, printre care cele privitoare la respectarea specificului 
profesiei în legătură cu particularitățile anumitor ramuri sporti
ve, precum și cel referitor la necesitatea ca aprecierea și pro
movarea antrenorilor să depindă și de punctul de vedere al 
colegiilor respective ni se par demne de încorporat în litera ș> 
spiritul viitorului normativ.

dui din nou pasionantele între
ceri ale tinerilor în uniformă șco
lară.

G. R.

TIMIȘOARA: elevii de la ..construcții" vor beneficia de un complex 
sportiv propriu ’

Pentru noul an țcolar, ele
vilor timișoreni le sînt pregă
tite o serie de surprize. Prin 
grija Inspectoratului școlar 
municipal se va termina a- 
menajarea și bituminarea te
renurilor de sport din curtea 
școlilor generale nr. 5,6,8,9,14 și 
16, precum șt cele ale liceelor 
nr. 6 și 8. La Liceul de cons
trucții se va da în folosință 
un veritabil complex sportiv, 
opera muncii obștești a elevi
lor de aici. La Liceul nr. 4 
eu program de educație fizică 
se fac pregătiri intense, ame- 
najîndu-se sectoarele de atle
tism din incinta stadionului 
Tineretului.

Si u.Mă realizări tn pers
pectivă : materializarea pro
iectului de construire a clă
dirii liceului de specialitate, 
în apropierea Complexului 
sportiv 1 Mai. O clădire mo
dernă cu 24 de clase, cu sală 
de gimnastică, terenuri pen
tru jocuri și acces pe toate 
bazele sportive ale Complexu
lui T Mai. A doua — înfiin
țarea pe lingă Grupul școlar 
profesional Electromotor a u- 
nei școli sportive pentru elevii 
din învățămîntul profesional.

Petru ARCAN 
coresp. principal

U.T.C., în colaborare cu Ins
pectoratul școlar al munici
piului și organele sportive, 
vor fi inițiate în toate școlile 
o dată cu primele săptămîni 
de școală, competiții de atle
tism, volei, baschet, handbal 
și un campionat de minifot- 
bal. |

Traian BARBALATA 
corespondent

Școlile din Ploiești sint gata

pentru startul sportiv!

GIURGIU: liceele „Ion Maiorescu" și „Mihail Eminescu“

și-au bituminat curțile...
Febra pregătirilor pentru 

noul an școlar se face simțită 
în orașul Giurgiu. La Școala 
profesională de mecanici agri
coli s-a amenajat și va fi dată 
în folosință o sală pentru gim
nastică și jocuri sportive. La 
liceele „Ion Maiorescu" și 
„Mihail Eminescu", curțile au 
fost integral bituminate, ast
fel că ele vor putea fi folosite 
pentru desfășurarea orelor de 
educație fizică și a activități
lor sportive. O bază Sportivă

modernă va ființa, tn noul 
an școlar și la Liceul‘eco- 
i ornic.

Preocupări similare există 
și în cele 7 școli generale. Se 
revizuiește starea terenurilor 
de sport din curțile școlilor, 
se completează inventarul. Do
tări cu materiale sportiv : vor 
fi asigurate asociațiilor spor
tive școlare, prin intermediul 
U.T.C., care, de altfel, răs
punde în principal de activi
tatea acestora. Tot^prin grija

Zilele vacanței de vară an fost 
folosite, într-o bună măsură, 
pentru completarea bazei mate
riale a sportului școlar. C.J.E.F.S. 
Prahova, de pildă, a acordat sub
venții și asistență tehnică în ve
derea amenajării sau moderniză
rii unor terenuri, cum sînt cele 
ale liceelor nr. 1, 3 și 5 și școlii 
generale nr. 4 din Ploiești, liceu
lui din Vălenii de Munte și Li
ceului nr. 1 din Cimpina.

în același timp au fost împrej
muite terenurile de sport ale 
Școlii generale din com. Izvoa
rele. La fel au fost dotate unele 
școli cu materiale pentru buna 
desfășurare a orelor de educate 
fizică și a activităților sportive : 
mingi, panouri pentru baschet 
etc.

O grijă deosebită s-a acordat 
Liceului nr. 2 din Ploiești, a 
cărui bază sportivă — una dintre 
cele mai frumoase din municipiu 
— este încă de pe acum gata 
pentru a-și primi oaspeții.
Pînă la începerea anului șco

lar în centrul atenției inspectora
tului se află Liceul pedagogic din 
Ploiești, care va beneficia — prin
tre altele — și de unele amena
jări sportive adecvate profilului, 
in ideea care a cîștigat tot ma> 
mult credit, că viitorii învățător, 
trebuie să fie nu numai dascăt 
prjeepuți, ci și îndrumători com- 
petenți ai activității sportive a 
elevilor.

A. VLASCEANU
' _ wesp. principal
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Pe marginea pregătirii echipei U. T. A. '

Optica și fermitatea antrenorilor 
determină comportarea fotbaliștilor

Cum se vor comporta e- 
chipele noastre în cupele eu
ropene, ce rezultat Vor reuși ? 
— iată întrebări justificate, 
nu de acum, ci încă de a- 
tunci cînd s-a știut care vor 
fi acele formații românești 
ce vor juea în această toam
nă, după vara fierbinte de la 
Guadalajara, 
continentale.

Cu cît se 
date, de care

puține zile, întrebările devin 
mâi acute, grijile mai mari și 
reproșurile mai dese. U.T.A. 
este o preocupare specială 
pentru că și-a păstrat titlul 
de campioană a țării, pfentru 
că anul trecut nu și-a ono
rat titlul în întrecerile inter
naționale, pentru că dorim cu 
toții ca U.T.A. să iasă cu 
fața curată din noua încer
care ce o așteaptă.

U.T.A, a jucat un meci de 
pregătire important 1» Buda
pesta cu echipa Ungariei si 
l-a pierdut cu 0—3. Este ac
ceptabil rezultatul ?

Dar. mai întîi să-1 ascul
tăm pe antrenorul principal 
ai echipei, N. DUMITRESCU, 
cu prilejul unei convorbiri te
lefonice avute ieri diminea
ță cu acesta, din holul hote
lului Aero din Budapesta, 
înaintea înapoierii la Arad.

„MAI AVEM MULTE LUCRURI DE PUS LA PUNCT"

Steaua — printre favorite

in „Cupa Municipiului București
cum sc știe, miine începe pc stadionul Republicii tra-

,'A

După , . , r____ __________________
dlționala competiție organizată în cinstea zilei de „23 August 
și dotată cu „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI".

Programul primei zile este următorul ; ora 18 : RAPID - 
STEAUA ; ora 20 : STEAGUL ROȘU — PROGRESUL. Dumi
nică, în cca de a doua zi a competiției, echipele învinse se 
vor intîlni, cu începere de la ora 18, iar, în continuare, de la 
ora 20, formațiile învingătoare își vor disputa finala. Prezen
tăm, in rîndurile următoare, declarații și ultimele noutăți din 
tabăra echipelor participante Ia această interesantă întrecere.

Una din favoritele competi
ției este, desigur, Steaua. Ju
cătorii de la Steaua s-au pre
gătit la Brașov, unde au 
susținut cîteva meciuri de 
verificare. De fiecare dată 
bucureștenii au dovedit multă 
poftă de joc, arătînd în acest 
fel că la antrenamente se

lucrează cu conștiinciozitate, 
în cursul zilei de vineri, 

întregul lot al Stelei își 
muta „cartierul general" 
Săftica. De aici, sîmbătă 
duminică, jucătorii de 
Steaua se vor deplasa la sta
dionul Republicii, pentru a 
lua parte la „Cupa Muni
cipiului București".

Antrenament în familie. Rapid s-a antrenat din nou, ieri, în compania 
formației sale de tineret. Iată o Imagine de Ia acest meci.

Foto : I. GRIGORE

în competițiile

apropie aceste 
ne mai despart

„Scopul jocului de antrenament eu re
prezentativa Ungariei a fost atins. Meciul a 
scos în evidență unele lipsuri, o pregătire 
fizică slabă, o insuficientă forță de atac șt 
eficacitate... în primele 60 de minute ani ju
cat destul de bine, dar finalizarea acțiuni
lor a lăsat de dorit. Apoi, pregătirea fizică 
a jucătorilor (în special a celor din apărare) 
s-a arătat a fi deficitară. în duelurile cu 
ataeanții maghiari, apărătorii noștri nu au 
mai avut forța necesară în stăpînirea balo-

nului sau în a ajunge în posesia Iui. La pri
mul gol a greșit grav Pojoni. Al doilea, 
l*am primit din penalii, marcat in urma 
unui henț discutabil comis tot de Pojoni. 
Al treilea gol l-am primit cind ne aflam 
în inferioritate numerieă. Broșovschi fiind 
cum se știe, eliminat. în fine, jocul de 
aseară ne-a arătat că mai avem multe lu
cruri de pus la punct înaintea dificilelor 
partide cu Feijenoord“.

SE IMPUNE INTENSIFICAREA PREGĂTIRILOR

„Vom veni sâ ciștigăm Cupa" Dan Coe: „Vom furniza, împreună cu Steaua, un spectacol

• NIKI DUMITRIU DIN NOU ÎN FATA PUBLICULUI 
BUCUREȘTEAN

de bună
ieri ultimul 
primei par-

calitate"

Desigur, prezența STEAGU
LUI ROȘU în această ediție 
a competiției este o derogare 
de la regulamentul „Cupei", 
determinată de absența echi
pei Dinamo București.

Elevii lui Valentin Stănescu 
s-au pregătit intens în ulti
mul timp și au atins un nivel 
bun de pregătire. în acest 
sens, este edificatoare decla
rația președintelui clubullui 
Steagul roșu, Ion Indrei. Ia- 
t-o : „Vom veni să câștigăm 
„Cupa". Am încredere în 
forța de joc a tuturor compo- 
nenților echipei, care a cres
cut mult în ultimele două 
luni. Cele două noi piese, Du- 
mitriu II și Ghergheli, se po
trivesc din ce în ce mai bine 
„H"-lui visat de simpatizanții 
noștri. De altfel, mîine, Niki 
se va reîntîlni cu publicul 
bucureștean după îndelungata 
și nedorita lui absență de pe 
gazon. Eu cred că va fi o 
reîntâlnire, ale cărei momente

se
gîndurile spectatorilor bucu- 
reșteni".

vor menține mult timp

Rapidul a efectuat 
antrenament înaintea r ___  .. .
tide oficiale din actualul sezon, 
cea de slmbătă. cind 
Steaua.

Dimineața, întregul lot s-a de
plasat la pădurea Bănoasa, pri
mele 45 de minute ale antrena
mentului fiind rezervate pregătirii 
fizice — ușoare alergări și exer
ciții de gimnastică.

Reîntorși „acasă", în Gîuleștî, 
jucătorii feroviari au făcut o miu- 
ță la două porți. Buna dispoziție 
a fost dominanta jocului, Riîdu- 
canu fiind... cel mal in formă.

L-am rugat pe Dan, unul din 
„bătrîntl" echipei, să ne vor
bească despre întîlnirea cu 
Steaua.

.Partida cu echipa militarilor nu

va intilnl,

ne

Băieții noștri isi vor vinde
stump pielea"

are practic vreo miză'. Ea ține 
doar de cartea noastră de vizită, 
o victorii în fața eternei noastre 
rivale fiind, orlcind și în orice 
condiții, onorabilă. Personal mă 
voi reîntîlni cu publicul bucu
reștean după o absență de circa 
trei luni și sper ca reințrarea 
mea să nu treacă neobservată. 
De altfel, anul acesta, ultimul în 
care mal apar în formația rapi- 
distă, vreau să fie cel mai fruc
tuos pentru mine și pentru 
echipă. Revenind la meciul cu 
steaua, părerea mea e că publi
cul prezent va putea urmări un 
spectacol de bună calitate".

După-amiază, Rapid a susținut 
un meci în compania formației 
de tineret-rezerve. In urma lut se 
pare că echipa care va începe 
meciul sîmbătă va fi : Răducanu 
— Pop, Lupescu, Dan, Greavu, 
Dinu, Dumitru, Năsturescu, Apos
tol, Neagu, Straț.

Gco

care a 
Pe de 
ar pu- 
această

RAEȚKI

Este de la sine înțeles 
că nimeni nu poate a- 
precia ca satisfăcătoare 

comportarea și rezultatul e- 
chipei U.T.A. în jocul de ve
rificare cu reprezentativa Un
gariei, cu atît mai mult cu 
cît aceasta din urmă nu a 
prezentat suma valorilor sale, 
ci a făcut un test în 
folosit multi tineri, 
altă parte, nimeni nu 
tea face o dramă din
verificare ad-hoc a campioa
nei noastre, dar oricine poa
te constata, după datele jo
cului și declarațiile antreno
rilor săi, că la U.T.A. vacanța 
n-a fost folosită cu răspunde
re de îndată ce jucătorii a- 
rădeni n-au putut rezista fi
zic nici două treimi din par
tidă. Prin urmare, semnalele 
presei, și îndeosebi cele 
ale ziarului „Scinteia". au

știut să releve inconsecvența 
de la U.T.A. în atitudinea 
față de pregătire. „Avem 
multe de pus Ia punct îna
intea dificilelor partide cu 
I'eijenoord" deefară acum an
trenorul Dumitrescu, dar pu
ține și numărate sînt zilele 
pînă la confruntarea în care 
U.T.A., pregătită temeinic, cu 
spirit de răspundere, credem 
că va putea totuși face față 
lui Feijenoord, fără să ne te
mem de dimensiunea scoru
lui.

Ne menținem pe linia noas
tră de a aprecia că echipelor 
românești angajate în con
fruntări internaționale Ie sînt 
necesare încrederea și spriji
nul tuturor. Cu o condiție. 
Ca jucătorii, antrenorii și con
ducătorii lor să” răspundă a- 
cestei încrederi printr-o ati
tudine corespunzătoare. în a- 
ceaștă direcție, optica justă 
și fermitatea antrenorilor sînt

strict necesare pentru a de
termina o comportare a fot
baliștilor la posibilitățile lor 
cele mai bune. Dar dacă an
trenorii lasă să treacă timpul 
pe .lingă ei, dacă nu antici
pează evenimentele și nu con
duc pregătirea în mod con
secvent. dacă manifestă slă
biciuni față de jucători și au 
tendința să „se lase în voia 
soartei", atunci ei devin cul
pabili în fața opiniei publice 
sportive. în asemenea cazuri 
sentimentalismul nu mai a- 
jută ci. dimpotrivă, dău
nează.

Desigur că în aceste con
diții U.T.A. trebuie să galo
peze pentru a recupera din 
timpul pierdut. Să sperăm că 
fotbaliștii arădeni și antre
norii lor vor avea capacita
tea de a accelera ritmul pre
gătirii și intrarea în formă 
sportivă.

I. MITROFAN

ÎNTÎLNIRI AMICALE
6-1 (2—1) PENTRU METALUL 
BUCUREȘTI, ÎN MECIUL CU 

FLACĂRA ROSIE

în 
pe 
cu

Contlnuîndu-șl pregătirile 
vederea jocului de campionat 
care-1 va disputa duminică 
noua promovată, C.F.R. Pașcani, 
metalurglștll bucureștenl au sus
ținut joi o partidă amicală, în 
compania divizionarei C, Flacăra 
rrfșie. Cei doi antrenori, Paul 
Popescu (Metalul) șl Nlcolae Oai- 
dă (Flacăra roșie), și-au verificat 
formațiile preconizate pentru e- 
tapa de campionat, punînd accent 
pe omogenizarea compartimente
lor. (Aurel Păpădie)

POIANA CÎMPINA — PETRO
LUL PLOIEȘTI 1—1 (0-0)

CÎMPINA (de la coresponden
tul nostru). — Meci viu disputat, 
ieri la CImpina. Localnicii, apă-

rîndu-se corect, l-au făcut 
ploieșteni să se întrebuințeze 
maximum. De altfel, ‘ “
din Cîmpina au deschis 
în min. 52, prin Otărâșanu, 
peții reușind egalarea abia 
min. 83, prin Grozea.

în formația ploieșteană a 
intrat Bădln. care a fost 
timp indisponibil. (C. Vîrjoghe)

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. TIMI
ȘOARA 0—0

REȘIȚA (de la corespondentul 
nostru). — Timișorenii au dezi
luzionat, linia lor de atac, în spe
cial. acționînd slab. Echica locală 
are meritul de a se fi apărat or
ganizat, fără a avea însă velei
tăți ofensive. Iată formația timi
șorenilor : Gaboraș (Tatar) — 
Donca, Mehedinți, Rfieelescu, Spe- 
viosu, Seceleanu (Hergan), Pîrvu 
(Simiuc), Floare?, Manoladhe 
(flojin), Nestorovicl și Periatu. 
(P. Boceanu).

pe 
la 

fotbaliștii 
scorul, 

oas- 
în

re
ni uit

Deși exista o propunere — 
a organizatorilor — ca, în 
scopul atragerii pe stadionul 
Republicii a unui număr cît 
mai mare de spectatori, clu
bul PROGRESUL să folo
sească (dat fiind că echipa I 
este în turneu în U.R.S.S.) 
și cîțiva din jucătorii aflați 
încă în țară, și care urmează 
să plece în străinătate, Pro
gresul a luat hotărîrea de a 
trimite în focul luptei pentru 
„Cupa Municipiului Bucu
rești", propria echipă de . ti
neret-rezerve.

„Bancarii" s-au pregătit, în 
această săptămînă, foarte in
tens, efectuînd cîte două an
trenamente zilnice, sub con
ducerea antrenorului FI. Știr
bei și speră într-o comportare 
cît mai bună în fața publicu
lui bucureștean.

„în orice caz, după cum ne 
spunea vicepreședintele clu
bului, tov. Cioară, sîntem 
siguri că „băieții" noștri îșt 
vor vinde scump pielea.

Nu vor lipsi din echipa din 
str. dr. Staicovici, în mod si
gur, tinerii componenți ai ac
tualului lot U.E.F.A. 
Năstase, T. Sandu etc. 
ca și noile Jachizățiii" 
Dumitru Popescu, Dinu, 
Sandu, Marinescu.

Antrenorii federali urmăresc pregătirile echipelor angrenate
In cupele europene

• Oblemenco printre indisponibilii (la ora actuală)
Universității Craiova

L.

Un oaspete totdeauna bine
venit al redacției noastre : an
trenorul emerit „Cibi" Braun. 
Pentru noi, ziariștii, el este 
un fel de „știe tot — spune 
tot", ceea ce nc-a îndemnat 
să-i solicităm cîteva date le
gate de controlul pe care l-a 
făcut, în ultima perioadă, la 
„cartierul general", de la Pre
deal, al Universității Craiova.

— Ați asistat — știm — 
la meciurile de verificare 
susținute pe Valea Pra
hovei de către craioveni. 
Ce v-au „spus" aoeste 
jocuri ?

— Universitatea a avut ca 
prim partener pe Caraima- 
nul, cu care s-a întilnit la 
Bușteni, deci pe terenul aces
teia. Scor 7—0, determinat de 
pofta de joc a liniei de atac.

dar și dă gireșeiife în apărare 
ale gazdelor. Cu F.. C. Argeș, 
Universitatea Craiova a sus
ținut un joc-școală cu opriri 
pentru analizarea unor ac
țiuni, reușite sau nu. Am mai 
asistat Și la întîlnirea fotba
liștilor de la Craiova, cu Pe
trolul (I—3). M-a interesat 
potențialii fizic al jucătorilor 
și, desigur, am vrut să văd în 
ce măsură ideea de joc preco
nizată de antrenori este rea
lizată pe teren. Echipa pare 
să-și fi asigurat, de pe acum, 
o bună capacitate de efort. 
Ideea de joc n-a putut fi însă 
cristalizată, fiindcă tocmai 
pgrtida care trebuia să con
stituie un prim examen în a- 
ceastă privință, a fost mar
cată de lipsa unor jucători de 
bază: Oblemenco, Nlță, Nea-

C. BRAUN—BOGDAN
Văzut de Clenciu

Echipe românești

peste hotare

Progresul București
Torpedo Kutaissi

Z-Z (8-1)
® Următorul

S. K. A.
adversar

Rostov
care l-au 
Sovietică.
au reu-

„cupa r.-.;
VOINȚA"

In primul meci pe 
disputat în Uniunea 
jucătorii Progresului 
șit un rezultat de egalitate cu 
formația Torpedo din Kutaissi, 
echipă din prima divizie. Pro
gresul a practicat un joc bun. 
în viteză, Ia capătul căruia 
tabela de marcaj a arătat sco
rul de 2—2. După ce gazdele 
au condus cu 1—0 Ia pauză, 
bucureștenii au dominat pe 
parcursul celei de-a doua re
prize, mareînd două goluri 
prin Radu Ioncscu și Dudu 
Georgescu. Următorul meci al 
Progresului va avea loc in 
orașul Kostov pe Don, unde 
fotbaliștii români vor avea ca 
adversari pe cei de Ia S.K.A. 
Rostov, echipă aflată actual
mente pe locul 5 în prima ca
tegorie a Uniunii Sovietice.

9 9
(Urmare din

(Urmare din pag. 1)

cu o medie orară de peste 
46 km. La întoarcere, nu
meroase tentative succesive 
de rupere : Martani și Todo
rov — Ivanov. Scremino și 
Sofronie — Egyed și • Arde- 
leanu. Toate sînt însă lichi
date după 3—4 km de la ini
țiere. Singura evadare reu
șită se petrece cu 10 km 
înainte de Brașov, la Her
man, cînd Egyed și Korn
mayer fug și reușesc să trea
că linia de sosire cu avans 
față de pluton. Clasament:

1. W. EGYED (DEZROBI
REA BRAȘOV) 
114 km în 
43,365 km) ;
(R.F.G.) —
Șt. Ene (Steaua) 2 h. 38:14 ; 
4. Fr. Iszak (Ungaria) ; 5. R. 
Felini (Italia) ; 6. V. Teodor 
(Dinamo) ; 7. Ion Miculan
(Voința) ; 8. Slavcio Ivanov 
(Bulgaria) ; 9. Jan Foger (Po- 
lbnia) ; 10. Geza Gyulai (Un
garia) — același timp. Cla
sament general după 4 etape: 
1. EMIL RUSU (DINAMO) 
8 h. 52:03 ; 2. Al. Sofronie
(Dinamo) la 1:50 ; 3. N. Ciu- 
meti (Dinamo) la 1:55 ; 4. V. 
Burlacu (Steaua) la 2:05 ; 5. 
Vasile Teodor (Dinamo) la 
2:11.

Astăzi, vineri, se dispută 
etapa a V-a, ultima a celei 
de a XV-a ediții a „Cupei 
Voința" : Brașov — Rucăr — 
Brașov, 117,2 km.

a parcurs 
2 h. 37:45 (m. o.

2. Kornmayer 
același timp ; 3.

cordman, timpul său fiind 
doar la 0,3 s de 
Radu Rusu.

Ca și lâ 100 
a fost solicitat 
cuvîntul în stabilirea ordi
ne! primilor doi clasați. A 
cîștigat piteșteanul C-tin 
Stan cu 21,6 s, rezultat rea
lizat și de al doilea sosit, 
Sandu Mitrofan. Favoritul 
probei, Sorin Păsulă, reținut 
de examene, n-a luat startul.O . - -
avut 
duri 
serii 
piat _ 
de recordul de junioare al 
probei de 100 m. Pe o căl
dură toridă, la ora 15, și-au 
început cursa cei 29 de măr
șăluitori. Ei au avut un mers 
corect, apreciat de arbitrul 
principal cu calificativul bine 
și foarte bine (au fost dictate 
doar 3 avertismente I).

Concursurile de ieri au 
oferit și două surprize, le-am 
zice de proporții, la nivelul 
juniorilor. Este vorba de 
victoria formației feminine 
de 4x400 m a Viitorului in 
fața echipei Romanului, prin
cipala favorită, și de succe
sul sulițașei Lucreția Matei 
din Cîmpulung Muscel. Vom 
consemna totuși că a doua 
clasată Ia suliță, Eva Zorgft 
a avut o aruncare (nereușită 
în sector) de peste 54 de 
metri ! La restul probelor am

recordul lui

m, telesidiil 
să-șl spună

comportare frumoasă a 
alergătoarea peste gar- 
Elena Mîrza care, în 
și în finală, s-a epro- 

la o ^ecime de secundă

consemnat victorii scontate 
ale atleților considerați apri
ori ca principali candidați 
la primul loc al clasamen
telor 
avut 
tență 
mulți 
tigat 
nu este deloc bine.

Campionatele juniorilor 
REZULTATE OBȚINUTE ÎN

JUNIORI : 200
STAN (CS PITEȘTI) 21,6,
5. Mitrofan (SSA Buc.) 21,6,3. 
Gh. Stăniloaie (Politehnica 
Brașov) 22,4 ; 800 m : 1. IR- 
GEDEON (CSM CLUJ) 1:52,4,
2. N. Szacacs (CSM Cluj) 
1:53,0, 3. E. Negară (CSM Iași) 
1:53,6, 4. Em. Gale (Met. Hu
nedoara) 1:54,0, 5. Z. Gașpar 
(Tractorul Tg. Secuiesc) 1:54,0,
6. Gh. Ghipu (Metalul Buc.) 
1:54,1, — record de juniori 
mici ; 3000 m : 1. C. DIMA 
(METALUL BUC.) 8:33,2, 2. 
Fl. Sandru (Met. Buc.) 8:33,8,
3. I. Baciu (Voința Cluj 8:35.4;
10 km marș : 1. M. CEACOI 
(METALUL BUC.) 47:02,2, 2. 
D. Anghel (Olimpia Giurgiu) 
48:18,6, 3. C. Enache (Dinajno 
Buc.) 49:08,0 ; 400 mg: 1. GH. 
HIDI (MUREȘUL TG. MU
REȘ) 54,5 ; 2. T. Szekely (CSM 
Cluj) 56,0, 3. Gh. Avram (Fa
rul C-ta) 56,4 ; lungime : 1.
AL. ABAGIU (SC. SP. BRA
ȘOV) 7,30, 2. G. Oană (Petro
lul Ploiești) 7,20, 3. C. Ionescu 
(Dinamo Buc.) 6,95 ; disc: 1. 
GII. SUHA (CAU BUC.) 48,72, 
2. Gh. Dumbravă (Progresul 
Buc.) 45,60, 3. C. Isaiu (CSM 
B. Mare) 41,02 ; ciocan : 1. G.

respective. Unii au 
de întîmpinat o rezis- 
mai dîrză, dar cel mai 
dintre favoriți au cîș; 

lejer. Ceea ce este

m: 1.

șl

constituit și un criteriu 
selecție pentru formarea 
tului care va participa 
C.E. de la Paris (11—13 
septembrie). Cu acest prilej 
au fost cîțiva sportivi care 
s-au înscris pe lista, mai de 
mult deschisă, a candidaților 
pentru „europene", îndepli- 
nindu-și standardurile cerute 
de F.R.A.

de 
lo- 
la

au
ZIUA A ll-A A CAMPIONATELOR

GHELMEGEANU (SSA BUC.) 
53,42, 2. G. Călin (SSA Buc) 
52,24, 3. D. Chifiriuc (Sc. Sp. 
Oradea) 50,24, â. E. Pîrlea (SSA 
Buc.) 50,08 ; 4X100 m : 1. SC.
SP. ATLETISM BUCUREȘTI 
42.8, 2. Lie. N. Bălcescu Cluj 
43,4, 3. Sc. Sp. Cluj 44,1 ; 
4X400 m: 1. C.S.M. CLUJ 
3:21,2-record de juniori pentru 
echipe de 
Hunedoara 
Buzău 3:28,0.

JUNIOARE : 200 m : 1. 
riana Filip (CA Roman) 
2. Eleonora Monoranu 
Roman) 25,2, 3. Maria Cîmpu- 
lungeanu (Viitorul Buc.) 25,6, 
4. Ildiko Kraus (Sc.
Gheorghe) 25.6 ; 800
RAFIRA FIȚA (LIC.

C.
2.

club, 2. Corvinul 
3:25,8, 3. Se. ~Sp.

Ma-
24.5, 
(CA

Sp. Sf. 
m : 1.

4 GA-

Printre

Proba adevărului
Dacă cursele cicliste pe șosea 

creează impresia unei necontenite 
agitații, unul neastimpăr iritant, 
în schimb cursele contracrono- 
metrului _  și mai ales cele de
urcuș — dau adevărata măsură a 
ciclismului. Etapele de urcuș in
dividual contratimp sînt probe 
ale adevărului, mărturii de chin 
și efort, mostre ale luptei pe 
care atletul o poartă cu crono
metrai.

Dacă la adăpostul plutonului, 
succesul stă adeseori pitit în di
băcii viclene de ptndar răbdător, 
în priceperea de a controla teri
bila vânzoleală, în prietenii și 
coaliții satt în scinteia dezlăn
țuirii la momentul oportun, în 
^,>,>■1.^7^, nnnfvnfvnnnmpfrulin. oi-

ctlstul este singur cu conștiința 
sa, Cu slăbiciunile sale. El uită 
ae aaversttrl și se luptă cu sine 
însuși. El știe că numai învingln- 
du-se pe sine poate fi înaintea 
celorlalți. Iar noi știm cd orice 
victorie a omului asupra sa în
seamnă durere, și scrișnet de 
dinți, și înălțare. Prețul urcușului 
e greu.

Dacă fuga pe șosele înseamnă 
adesea zburdă voioasă șl galop 
de sănătate în grup, contratimpul 
este impozitul greu pe care ci
clismul ii instituie asupra muncii 
șl seriozității.

Dacă pe șosea — în văzul tu
turor — sportivul iși poale as
cunde in umbra dulce a pluto
nului teama nri. nanrdaătirea. ori

nopțile de insomnie ale tricoului 
galben, în cursele contracrono- 
metrului — de unul singur — at
letul se dezvăluie tot, ca intr-o 
radiografie acuzatoare.

Dacă victoriile pe șosea pot 
desemna de multe ort — prin 
jocul întâmplării șl al norocului 
— pseudobiruitori, în schimb eta
pele contratimp dăltuiesc prin 
curgerea sudorii pe frunte figuri 
de titani.

Dacă toate cele de mal sus 
sînt adevărate — șl nc puteți face 
creditul de a ne crerle - aveți 
explicația iubirii și a urii pe 
care cicliștii o poartă etapelor 
contratimp.

• Ce înseamnă 
talentul ? în ur
mă cu vreo opt 
luni a început să 
practice atletis
mul Gheorghe 
Ghipu, elev la o 
școală profesio
nală auto din Ca
pitală. De atunci 
el s-a impus în. 
competiția de

Mihai B1RA

LĂȚI) 2:09,2, 2. Natalia Andrei 
(Rovine Craiova) 2:10,1, 3.
Gherghina Iordache (Metalul 
Buc.) 2:10,8; 100 mg: 1. ELF- 
NA MIRZA (SSA BUC.) 13,3 
(în serii tot 13,9 s), 2. Marta 
Szatmari (Lie. 2 Tg. Mureș) 
14,2, 3. Niculina Manea (SSA 
Buc.) 14,7 ; lungime: 1. LU
CIA JINGA (SC. SP. PLO
IEȘTI) 5,97, 2. Florica Boca 
(CSS Buc.) 5,92, 3. Maria Io
nescu (Lie. 2 Rm. Vilceft) 5,66; 
înălțime : 1. MARGHIOLIȚA
MATEI (DUNAREA GALAȚI) 
1,70, 2. Draga Comșa (Lie. N. 
Bălcescu Cluj) 1,64, 3, ROkana 
Vulescu (Lie. 35 Buc.) 1,64 ; 
greutate : 1. VALENTINA
CIOLTAN (PROGRESUL SU
CEAVA) 13,46, 2. Mihaela Lo
ghin (CA Roman) 13,37, 3. Vio
rica Brad *“ 
13,23 • suliță : 
MATEI (LIC.

(Progresul Buc.)
1. LUCREȚIA 

2 C-LUNG 
MUSCEL) 47,80. 2. Eva Ziirgo 
(Sc. Sp. Cluj) 47,48, 3. Mihaela 
Loghin (CA 
4X100 m ri 1.
TIC ROMAN 48.2, 
Buc. 49,0, 3. C.S.S.

Roman) 46,94 ;
CLUBUL ATLE-

2. Viitorul
Buc. 49,1 : 

4X400 m : 1. VIITORUL BUCU
REȘTI 3:52,6-record de juni
oare echipe de cluburi. 2. C.A. 
Roman 3:56,4, 3. S.S.A. Bucu
rești 3:58,8.

culoare
mase „Crosul ti
neretului", cîști- 
gînd la Timișoa
ra cursa finală re
zervată juniorilor 
de 15—16 ani. 
Ieri Ghipu a luat 
startul la 800 m 
și a realizat o 
performanță ex
cepțională (1:54,1) 
pentru vîrsta și

mai ales pregăti
rea sa. „Este mai 
puțin , meritul 
meu, a declarat 
antrenorul SilVițj 
Dumitrescu, și 
mai mult rezul
tatul firesc al ta
lentului și serio
zității sale".

• Performerii actualelor întreceri au fost alergătoarea ro- 
mașcană Mariana Filip care a cîștigat trei tricouri de cam
pioană a țării la 400 m, 4x100 m și 200 m și clujeanul 
Francisc Gedeon (400 m, 800 m și 4x400 m).

• Cite două titluri de campioni republicam au obținut 
Gheorghe Suha (greutate și disc), Eleonora Monoranu (100 
m și 4x100 m), Rafira Fița (S00 m și 1500 m) și Cornel 
Dima (1500 m și 3000 m).

• „Vineri împlinesc 59 de ani, ne-a spus maestrul emerit 
al sportului Dinu Cristea. Victoriile lui Cornel Dima, elevul 
meu, au fost cel mai frumos cadou pentru aniversare !"

gri, în momentul acela acci
dentați, precum și cei doi ju
niori, Smarandache și Dono- 
se, aflați în tabără, la Sna- 
gov. Meciurile care vor urma, 
la Craiova, vor fi mai con
cludente. printre adversari 
numărîndu-se și eehipa bul
gară Dunav Russe. Partida se 
va disputa duminică.

— Poate că ne spuneți 
ceva despre ideea de joc 
a craiovenilor, bineînțeles 
dacă nu e strict secretă ?

— Nici vorbă ! Se va aplica 
sistemul cu 4 fundași, cu va
riantele 1-4-3-3 și 1-4-2-4, ba
zate pe mișcarea jucătorilor 
în teren, în funcție de joc, de 
posibilitățile proprii și ala 
adversarului.

— Ce jucători v-au a- 
tras mai mult atenția ?

— Niță, Ivan, Mincă, Oble
menco. Bîtlan, Oprea și Pil
ed- Ar trebui Să-l amintesc și 
pe Țarălungă, iute și derutant ' 
cum îl știți, dar mai puțin 
individualist. Măcar la antre
nament ! Este un cîștig fap
tul că va putea juca în for
mația craîdveană. în „Cupa 
europeană a tîrgurilor".

Rep.

Rugăm pe corespondenții ziarului nostru, să ne comunice 
rezultatele tuturor meciurilor din prima etapă a diviziei C 
luni 24 august, în jurul orei 13, la numerele cunoscute. 
Menționăm necesitatea telefonării urgente, deoarece luni 
după-amiază telefoanele redacției vor fi ocupate cu. re- 
cepționarea rezultatelor meciurilor de fotbal din divizia B 
și ale altor discipline sportive.

Jiul Petroșani 
și-a început turneul 

în Iugoslavia
BELGRAD, 20 (prin tele

fon)- — Echipa Jiul Petroșani 
și-a început turneul în Iugo
slavia. jucînd în compania 
formației regionale Tinwl: 
Zaieka. Victoria a revenit 
fotbaliștilor români cu 3-r-l 
(1—0). prin golurile marcate 
de Libardi (min. 25), Pero- 
nescu (min. 62) și Sandu 
(min. 82).

LOTO PRONOSPORT
REPORT = PERSPECTIVE DE PREMII MARI

O dată cu concursul Prono
expres din 5 august 1970 și 
tragerea specială Loto din 7 
august 1970, au fost introdu
se reporturile la aceste siste
me, măsură prin care se asi
gură o mai mare airactivi- 
tate, participanții puțind ob
ține premii de valoare mult 
mai ridicată. în plus, datorită 
reporturilor și implicit su
melor mai mari atribuite, se 
creează baza obținerii mai 
multor autoturisme dintre 
cele oferite la tragerile 
concursurile obișnuite.

Astfel, la tragerea Loto din 
14 august a.c., în urma omo
logării premiilor, a rezultat 
un report de 55 525 lei la ca
tegoria A, extragerea a II-a. 
De asemenea, la fondul de 
premii al concursului Prono
expres nr. 34 din 19 august 
a.c-, se adaugă reporturile 
concursului nr. 33 din 12 
august în valoare de 117 961 
lei (78 983 Iei la categoria l 

ași 38 978 lei la categoria 
II-a a primei extrageri).

Deci, prin introducerea 
î*Anrtr1 nri Inr napHninanKi ou

obținerii 
valoare mult

unor 
mai

par-la cunoștința 
că meciurile cu-

perspectiva 
premii de 
ridicată.

Se aduce 
ticipanților
prinse în programul concursu
lui Pronosport nr. 34, etapa 
din 23 august 1970, se dispută 
luni 24 august a c., rezultatele 
acestui concurs urmînd să se 
comunice luni seara.

De asemenea, intervin o se
rie de modificări în progra
mul operațiunilor de omolo
gare, pe care le anunțăm:

— concursul Pronoexpres 
nr. 31 din 19 august ac. se 
va omologa în ziua de marți
25 august a.c. în loc de luni
24 august a.c. ;

— concursul Pronosport nr. 
34 din 23 august a.c. se va 
omologa in
26 august a.c- în
25 august a.c.:

— operațiunile 
gare a tragerii 
august a.c. 
vînzării .'a 
expres nr. 
norma) în

riiirpiTcF ■

:iua de miercuri 
loc de marți

de omoîc-
Loto din 21 

și de stabilire a 
concursul f-rono- 

35, se vor efectua 
ziua de miercuri



Luptătorii români in confruntări internaționale

4 MEDALII LA „EUROPENELE DE JUNIORI
HUSKVARNA, 20 (prin te

lefon). Ultima zi a campiona
telor europene de lupte greco- 
romane rezervate juniorilor a- 
vea să treacă mica delegație 
a sportivilor și oficialilor ro
mâni, aflată în localitatea sue
deză, prin multe emoții. Mai 
intii pentru că toți ' ‘
noștri se mențineau 
protagoniști și, apoi, 
că desfășurarea unor partide 
« fost de-a dreptul dramatică.

Primul dintre reprezentanții 
noștri care a intrat joi pe 
patrulaterul de concurs a fost 
Mihai Boțilă (cat. 56 kg). El 
l-a întîlnit în finală, pe junio
rul turc Mehmet Aslandag. A- 
ter.t și deosebit de combativ, 
Boțilă a diminuat considera
bil reputația ce o avea adver
sarul său, neînvins pînă a- 
tunci, reușind să finalizeze o 
intreagă suită de procedee teh
nice, decizia fiindu-i acordată 
in unanimitate (7—2 p.). Cu 
această victorie Mihai Boțilă 
a urcat pe prima treaptă a 
podiumului de onoare.

A urmat, apoi, micul Gheor- 
8he Sfroe (cat. 48 kg), cel care 
.avea să piardă o medalie, poa
te chiar pe cea de atir, cînd 
mai erau doar 15 secunde. Iu 
meciul cu sovieticul Oleg Da

juniorii 
printre 
pentru

ROMAN CODREAN

vidian, juniorul român condu
cea, în min. 8,45, cu 7—6 p. 
In acel moment, însă, moipent 
pe care, sîntem siguri, nu-1 va 
uita toată viața, a fost prins 
intr-un tur de șold și dus în 
„parter". Atunci gongul a ră
sunat și Stroe a pierdut parti
da (7—8 p.), ieșind totodată

din rindul aspiranților la me
dalii.

La categoria 60 kg, Alexan
dru Szabo a realizat unul din
tre cele mai frumoase meciuri 
ale zilei în compania lui Si- 
rinidis Panaghiostis (Grecia) de 
care a dispus categoric, la 
diferență de puncte (18—6). 
In cea de a* doua partidă însă, 
cu suedezul Erik Skiold, pro
gramată la numai 25 de minu
te, Szabo a resimțit vizibil e- 
fortul, pierzînd la puncte: 2—4. 
El - ...........................
pentru 
zind însă 
Valentin 
Szabo a 
bronz.

Adrian
deși a luptat foarte bine, a 
fost nevoit să se mulțumească 
cu medalia de bronz. Aceasta 
pentru că în meciul cu Valeri 
Merticev (U.R.S.S.) arbitrul din 
centrul saltelei l-a „văzut" pe 
Popa 
treaga

a rămas totiiși în finală 
locurile II—III. Pier- 

la puncte partida cu 
Spiridonov (U.R.S.S.), 

cucerit medalia de
Popa (ctft. 70 kg).

in tuș cu toate că în- 
asistență a dezaprobat

decizia minute in șir, în con
tinuare, Adrian Popa a ter
minat la egalitate cu Voiaslav 
Tabacki (Iugoslavia) șî in fi
nală, a dispus prin tuș (min. 7) 
de polonezul Andrej Franat 

Un alt junior român care 
a trecut pe lingă un succes 
de prestigiu a fost Ionică Fis- 
cuteanu (cat. 75 kg). Acesta, 
după ce a fructificat excelent 
o centurare din față, în par
tida cu Ismail Ziusan (Turcia), 
finalizînd tușul, în meciul cu 
sovieticul Vladimir Necev n-a 
fost atent fiind fixat 
pe. saltea în min. 3.

în - " ~
(cat.
după 
doua 
victorie la puncte în fața lui 
Ralju Plom (U.R.S.S.), după 
care, în finală, l-a învins prin 
tuș, în numai 40 de secunde, 
pe iugoslavul Ilik Prvoslav, 
cucerind medalia de argint.

sfîrșit, Roman 
+87 kg) s-a 
înfrîngerea din 
zi, obținînd o

cu umerii
Codrean 

reabilitat 
cea de a 
prețioasă

VEDETA SĂPTĂMÎNll
Jean-Pierre Monsere

ADRIAN POPA ALEXANDRU SZABO

V. Costa (la al doilea succes) și I. Ganea învingători în ziua a ll-a

campion 
! ciclism 

împli- 
de ani. 
8 sep- 

1948, la 
(Flandra). 
: 1,78 ni.

: 70 kg.
familia- 

căsătorit

Noul 
mondial de 
(fond) n-a 
nit încă 22 
Născut 
tembrte 
Roulers 

înălțime: 
Greutate :

Situația

la

Și
Principalele 

formanțe ca 
tor : locul I — tro
feul Peugeot 1968: 
locul doi la cam
pionatele mondiale 
de șosea, Brno 
1969.

Trecut 
fesionisan 
tombrie 
cui VI - 
Premiu 
locul II — Cupa 
gostoni și 
Lombardiei 
descalificarea 
Karstens). In 
locul 24 în 
Andaluziei 
victorii de etapă) ; 
locul VI — Turul 
Flandrei ; locul X 
în Paris-Roubaix ; 
locul VIII in „Fle- 
che Wallonne".

per- 
ama-

la pro- 
in oc- 

1969 : lo- 
— Marele 
Fourmies;

A- 
Turul 
(după 

lui 
1970 : 

Turul 
(două

Trimisul nostru special, Toma iiăbșan, transmite :
A

întrecerile

la Burgas

Balcanice

ATENA, 20 (prin telefon). 
Echipele României continuă să 
aibă o comportare modestă îă® 
cadrul J. B. de natație. Dacă 
explicațiile furnizate de antre
nori in legătură cu drumul 
obositor efectuat cu autobuzul 
erau oarecum valabile pentru 
prima zi de concurs, ele nu 
mai pot fi în nici un caz luate 
în considerație după 48 de 
ore de la sosirea în capitala 
Greciei. Adevărul este că la 
această ediție prezentăm o for
mație cu mai mulți sportivi 
aflați în formă slabă, selecțio
nați pe considerente subiective 
de către specialiști.

Singurele satisfacții ale de
legației române ,după întrece
rile de joi au fost victoriile 
lui Ion Ganea în concursul 
de la trambulină și cea a lui 
Vasile Costa în proba de 200 
m bras. în rest... Petelei (200 
m delfin), ■ Rodica Petruică 
(200 m bras), Movanu (200 m 
spate), Cristina Balaban și 
Anca Groza (400 m mixt) și 
ștafeta crauliștilor au obținut 
rezultate sub posibilități, iar 
craulistele Lucia Radu, Car
men Cehanzuc concurînd lâ 
200 m spate și E. Hempel 
(200 m bras) au încheiat curse- 

,le cu timpi foarte slabi. La 
un pol opus — evoluția tine
rei Anca Georgescu la 200 m 
bras, clasată pe locul secund 
după .campioana olimpică, 
Djurdja Bjedov, cu timpul de 
2:56,0 (la 0,3 s de recordul na
țional).

De subliniat evoluția foarte 
bună a sportivilor iugoslavi 
care conduc detașat în clasa
ment. -

200 m delfin (m) : ROGU- 
SICI

risianou (G) 2:44,8, Nelkova 
(B) 2:51,2, L. Radu (R) 2:54,1, 
C. Cehanzuc (R) 2:54,1 ; 200 m 
spate (m) : P. MILOȘ (I) 
2:16,3-rec. balcanic, N. Miloș 
(I) 2:18,9, Koskinas (G) 2:21.1 
(rec.), Lupu (R) 2:21,7, Kola- 
rov (B) 2:22,2, P. Yankov (B) 
2:22,6, Movanu (R) 2:23,5, Ka- 
pralos (G) 2:27,3 : 200 m bras
(l) : DJURDJA BJEDOV (I)
2:51.9-rec. balcanic, A. Geor
gescu (R) 2:56.0, Ioanidou (G) 
2:57,2 (rec.), Svarc (I) 2:57,8, 
Nikolova (B) 2:58,9. Petruică
(R) 3:01,2. Lanaras (G) 3:01,9, 
Treneva (B) 3:06,4 ; 200 m bras
(m) : V. COSTA (R) 2:35,4,
Ceakîrov (B) 2:36,8 (rec.), Ko- 
toumanis (G) 2:37,0 (rec.).
Kurbanovici (I) 2:37,8r Hempel 
(R) 2:42,1, Tihonov 
Lanaras (G) 2:49,1, 
2:50,4 ; 400 m mixt 
CA FEICEVA (B) 
balcanic, Nikolova _

(B) 2:46,9, 
Diviak (I) 

(f) : IIRIȘ- 
5:40,7-rec. 

___  (B) 5:43,8, 
C. Balaban (R) 5:45,1, A. Gro
za (R) 5:51,2, Boban (I) 5:52,5, 
Lombardou (G) 5:57,1, Aflodi-

tou (G) 6:09,9 ; 4X100 m li
ber (m) : IUGOSLAVIA 3:46.6- 
rec. balcanic, România (Slavic 
55,7, Nicodim 58,2, Oprițescu 
56,9. Mlclăuș 57,9) 3:48,7, Bul
garia 3:52,4, Grecia 3:53,9, 
Turcia 4:07,3 ; trambulină (m)i 
I. GANEA (R) 422,69 p, J. No
vak (I) 371,16 p, P. Belcev (B) 
365,85 p ; trambulină (f) 4 MA
RIA ALEXANDROVA ÎB) 
357,17 p, S. Prelipoeana (R) 
285,56 p, J. Mojca (I) 283,43 
p. Clasament : Iugoslavia 183 
p. Bulgaria 156 p, România 
147 p, Grecia 114 p și Turcia 
27 p.

In turneul de polo, echipa 
României — fără să strălu
cească — a învins formația 
Bulgariei, cu scorul de 9—4 
(1—2, 4—1, 2—1, 2—0). Golurile 
învingătorllor_ au fost Înscrise 
de : Blajec * ~
Rusu 2, M.
1. Un alt
Turcia 8—3
2-1).

3. Culineac 2, C. 
Popescu 1, Novac 
rezultat: Grecia—

(2—1, 3—1, 1—0,

STARTURI PROMIȚĂTOARE

ÎNAINTEA EUROPENELOR DE NATAȚIE

Rezultate tehnice •

Poate părea paradoxal, dar 
așii sînt de regulă out-si- 
derl to campionatele mondi
ale de șosea... Cuvîntul 11 
au aci anonimii plutonului, 
„cărătorii de apă", sau cum 
vreți să le spuneți : cel care 
în cursul unui sezon întreg 
trăiesc to umbră supercam- 
pionilor pedalei. Ca să vă 
convingem, am prezentat mai 
sus in" ’ 
care a 
victorie, 
Mallory 
â pînă 
cuțului

Un produs

extenso palmaresul 
precedat splendida 
pe traseul de la 

Park din Leicester, 
acum cvasi-necunos- 
Jean-Pierre Monsăre. 

al ciclismului 
belgian, același care a dat 
pe frații Maes, pe Van Looy, 
Pe Merckx. Acesta a fost 
și el la Leicester. Italienii 
îl acuză că a făcut o farsă

tuturor, propulsîndu-1 pe 
Jean-Pierre în evadarea care 
i-a adus tricoul „curcubeu", 
numai ca să fie campion un 
belgian... E posibil, marele 
Eddy — adevăratul nr. 1 al 
ciclismului — își poate per
mite și să glumească to 
cursă. Poate orice.

Dar aceasta scade prea pu
țin din meritele noului cam
pion mondial al rutierilor 
profesioniști. Dacă ne gîn- 
dim, mai ales, că a trecut 
linia de sosire avînd în roa
tă pe nimeni altul decît pe 
marele Felice Gimondl. Par
că a fost sortit ca aceste 
campionate mondiale să nu 
fie lipsite de un finiș sen
zațional, așa cum dorește 
marele public...

S-ar putea să apară
în palmaresul C. M.

este de părere PAUL LIBAUD,
Paul 

lumea 
Fede- 
volei.

Arhitect de profesie, 
Libaud este, pentru 
sportului, președintele 
rației, internaționale de 
Si nu-i de mirare că este mai
cunoscut în această ultimă 
postură fiindcă, din 1947 și 
pînă în prezent, d-sa conduce 
destinele voleiului din lumea 
întreagă, avînd relații cu nu 
mai puțin de 108 federații na
ționale.

Vorbind — într-un recent 
interviu, acordat revistei 
„SPORTUL ÎN U.R.S.S." — 
despre popularitatea crescîn- 
dă a voleiului, P I.ibaud a ți
nut să ' sublinieze totodată 
progresul tehnic și tactic al a- 
eestui sport: „Voleiul a cu-

Telex
Con tin uîn du-și turneul In Eu
ropa, selecționata universitară 
de baschet a S.U.A. a jucat 
ia Zagreb în compania echi
pei locale Lokomotiv. Baschet- 
baliștii americani au terminat 
învingători cu scorul de 116—77.■
La Praga s-a disputat Intîlni- 
rea internațională de natație 
dintre echipele de juniori ale 
Cehoslovaciei și R. F. a Ger
maniei. Oaspeții au obținut vic
toria cu scorul de 175—149 
puncte.M
La Cascais s-a disputat regata 
a doua din cadrul c. m. de yah- 
ting, clasa „Finn“. A cîștigat 
P. Akrerson (Suedia). In cla
samentul general conduce O. 
Eevzer (Olanda).■
Selecționata de rugby a Noii 
Zeelahde și-a continuat turneul 
în Republica Sud-Africană. ju- 
cînd la East London cu o com
binată regională. Oaspeții au 
obținut victoria cu 45—8.
•

Thomas Zacharias este noul re
cordman al R. F. G. în proba 
de săritură in înălțime. Cu pri
lejul unui concurs la Nieder- 
olm, cl a realizat performanța 
de 2,13 m. Vechiul record era 
de 2,17 m și aparținea lui Spiel- 
vogel,B
Cursa ciclistă Schaerbeek—Bru
xelles (90 km) a fost cîștigată 
de belgianul Roger de Vlae- 
minck, cronometrat în 2h 03. 
După 10 sec a sosit campionul 
mondial, belgianul J. P. Mon- 
s£re.■
Echipa cehoslovacă de hochei 
pe gheață Dukla Jihlava a sus
ținut două meciuri la Berlin, 
în primul joc, hocheiștii ceho
slovaci au învins cu 10—4 pe 
Vorwărts Grimmitschau, iar în 
cel de-al doilea au întrecut cu 
3—2 formația Dynamo Weisswas- 
ser.■
Campionul mondial de box Ia 
cat. semimijlocie, mexicanul 
Jose Napoles, l-a întîlnit la Los 
Angeles intr-un meci amical pe 
olandezul de culoare Fighting 
Mack. Napoles a repurtat vic
toria prin ko în repriza a treia.

BURGAS, 20 (prin telefon). 
Echipele de lupte (greco-ro- 
mane și libere) ale României, 
participante la cea de a 
XlX-a ediție a Balcaniadei 
(a 3-a de tineret), au sosit 
miercuri după-amiază în lo
calitate, după o călătorie o- 
bositoare de 9 ore cu auto
carul. Dar, cu toate acestea, 
cei doi antrenori, Dumitru 
Cuc și Ion Mureșan, și-au 
condus elevii, după o scurtă 
odihnă la hotel, în sala de 
sport, unde au efectuat un 
ușor antrenament. Tinerii

Tenismanii români
la Kattowîce

VARȘOVIA, 20 (Agerpres). ' 
La Kattowîce se desfășoară 
campionatele internaționale 
de tenis ale Poloniei. In pro
ba de simplu feminin, Iudit 
Dibar (România) a ciștigat cu 
6—1, 6—1 in fața polonezei 
Arylska. La masculin, Iuli- 
veld (U.R.S.S.) a dispus cu 
6—8, 6—2, 10—S de Sever 
Dron (Ițomânia).

nume noi
de volei

președintele F. I. V. B.

noscut multe transformări în 
ultimii ani. Ritmul jocului s-a 
accelerat, exigențele față de 
jucători au crescut. Dacă mai 
înainte era de-ajuns să fii un 
bun atacant pentru a avea 
loc intr-o echipă, astăzi antre
norii preferă jucători poliva
lenți. tn sfîrșit, s-au diversi
ficat mai mult combinațiile 
din apropierea fileului".

Făcînd o incursiune în vii
torul acestui sport, președin
tele F.I.V.B.-ului și-a expri
mat părerea că, de exemplu, 
în anul 2000 „voleibalistul 
va trebui să fie un maestru 
perfect în pase, în atac și în 
apărare. Cred că atunci toți 
jucătorii vor ataca nu numai 
la fileu, dar și din fundul 
terenului".

Cu privire la talia jucători
lor, P. Libaud afirmă foarte 
categoric că aceasta „nu va 
fi niciodată unicul criteriu 
de selecționare a jucătorilor", 
calitățile esențiale în volei 
fiind „gîndirea rapidă, spiri-

Performanțe de 
valoare pe stadionul 

din Malmoe
Cîteva performanțe de va

loare au fost înregistrate în 
cadrul concursului internațio
nal de atletism de la Mal
moe (Suedia). în proba mas
culină de aruncarea discului 
pe primul loc s-a clasat a- 
mericanul Jay Silvester cu 
63,74 m. El l-a învins pe re
cordmanul european R. Bruch 
(Suedia) ,— 62,68 m. Suede
zul Isaksson a cîștigat pro
ba de săritură cu prăjina re- 
alizînd 5,32 m (nou record). 
Alte rezultate : 400 m — Ro
berts (Trinidad) 46,4 ; greu
tate — Grabe (R.D.G.) 19,46 
m ; 110 m garduri — Daven
port (S.U.A.) 13,6 ; înălțime: 
Shepard (S.U.A.) 2,16 m ; su
liță — Skinner (S.U.A.) 
81,53 m.

. tul creator, aptitudinea de 
se perfecționa".

Fiind rugat să

a

aprecieze 
șansele echipelor care își vor 
disputa, în toamna aceasta, la 
Sofia, titlurile, mondiale, pre
ședintele federației interna
ționale a opinat că nu ar fi 
exclus să apară noi hume în 
palmaresul campionatelor lu
mii, mai ales, în întrecerea 
echipelor masculine : „Repre
zentativele R- D. Germane și 
Japoniei au jucat foarte bine 
la ultimele turnee mari. Anul 
trecut, de exemplu, ele au 
lăsat în urmă și echipa Uniu
nii Sovietice, care este cam
pioană olimpică și echipa Ce
hoslovaciei care deține titlul 
mondial. In competiția forma
țiilor feminine, jucătoarele 
din U.R.S.S. ca și cele din 
Japonia se pot aștepta la sur
prize din partea reprezenta
tivei R.P.D. Coreene"-

în încheiere, P. Libaud a 
anunțat că ar fi posibil ca în 
1973 să se instituie o Cupă 
mondială pentru echipele fe • 
minine, F.I.V.B. primind și o 
propunere din partea federa
ției din Chile pentru a orga
niza o asemenea competiție. 
O hotărîre definitivă în a- 
ceastă privință se va lua cu 
prilejul Congresului federației 
internaționale, ce se va ține 
la Sofia-

*

f

noștri reprezentanți au con
tinuat apoi pregătirea joi di
mineață pe... plajă cu un joc 
dinamic și o... baie în mare.

Orașul Burgas, o pitorească 
stațiune pe litoralul 
Negre, 
unde 
bucură 
tate, a 
mitoare a Balcaniadei. De 
altfel, aici sînt organizate 
pentru a doua oară întrece
rile balcanice. Centrul orașu
lui și frumosul hotel Primo- 
reț — cartierul general al 
competiției — sînt pavoazate 
cu drapelele țărilor partici
pante și cu afișe multicolore 

' ce prezintă: amănunte despre 
întreceri.

Confruntările balcanice se 
vor desfășura în aer liber, 
pe terenul central de bâs- 
chet, unde au fost instalate 
două podiumuri de Concurs. 
Joi la prînz erau sosite in 
localitate toate delegațiile de 
sportivi participante : Turcia, 
România, Iugoslavia, Grecia 
și Bulgaria.

Vineri dimineața va avea 
loc Conferința balcanică, iar 
seara vor începe întrecerile 
noii ediții a Balcaniadei. 
Printre arbitrii care vor ofi
cia la aceste confruntări se 
numără și cei doi noi arbitri 
internaționali Ion Cernea și 
Gheorghe Marton.

Mării 
la sud de Varna, oraș 
sportul luptelor se 
de rriultă populari- 

devenit o gazdă pri- 
• a 
aici

(Iugoslavia) 
balcanic, 
2:19.1, 
2:20.4, 

2:20.8, 
2:27,2, 
2:27,8, ]
(Covaci 
cu 
pentru bătaie-craul a picioa
relor 
spate 
RAC 
2:36,4, 
(rec.),

2:16,l-rec.
(Grecia) 

(Bulgaria) 
(România) 
(Bulgaria) 

(Iugoslavia) 
2:28,3 

doi 
descalificat

, Karidis
Dobrev
Petelei
Staikov

Andrici
Daras (Grecia) 

clasat pe locul 
2:17,0 a fost

la întoarcere !) ; 200 m
(f) : ZDENKA GASPA- 
(I) 2:34,1, G. Pilici (I)

Heliopolou (G) 2:41.5
Ignatova (B) 2:41,6, Be-

• SuedezulGunnar Larsson 
(21 de ani) este unul dintre 
cei mai în formă înotători 
de pe continent la această 
oră. în cadrul campionatelor 
naționale el a cîștigat și pro
ba de 1500 m liber în 16:41,5 
(nou record). ■ Iată deci un 
nou candidat, după W. Lam
pe (16:23,9), IT. Fassnacht 
(16:37,6), ambii din. R. F. a 
Germaniei, și spaniolul S. 
Esteva (16:42,2) la medalia 
de aur în „maratonul11 celor 
15 sute de la campionatele 
europene, de săptămîna vii
toare.

• Anul acesta Italia va fi 
prezentă la C. E. de la Bar
celona cu un lot restrins de 
înotători (opt) printre care

pre-
400

bri-

Cupa de cristal

in miinile

lui Lev Iașin!

Roberto Pangaro (54,6—100 
m liber), Angelo Tozzi 
(2:11,9—200 m delfin), Mi
chelle D’Oppido (2:15,5—200 
m mixt) și Novella Calliga- 
ris, care are șanse mari de 
a urca pe podiumul de 
miere după finalele de 
și 800 m liber.

• Cunoscutul sprinter
tanic Anthony Jarvis, pe care 
mulți specialiști îl conside
rau ca un urmaș demn al 
lui Bobby Mc Gregor (cam
pionul european al „sutei1* în 
1966 la Utrecht) a fost ex
clus din lotul pentru C. E. 
din motive disciplinare.

• Un nou favorit al pro
belor de tatratlon — maghia
rul Istvan Szentirmay care' 
înoată 100 m liber în 54,8, 
100 m spate în 64,8, 100 m 
bras în 69,9 și 100 m delfin 
în 59,1.

• La Moscova, N. Pankin 
a parcurs 1G0 m bras în 
1:07,3, iar Tina Lekeisvili a 
cîștigat proba de 100 m spa
te în 1:08,8.

FEIJENOORD A PĂȘIT CU 
DREPTUL

Echipa Feijenoord, dețină
toarea „Cupei campionilor eu
ropeni11 a repurtat o victorie 
categorică, în prima etapă a 
campionatului olandez. Fotba
liștii de la Feijenoord au în
vins cu scorul de 4—1 (1—1) 
formația F. C. Utrecht.

Marseille—Ajacoio 1—0 ; Va
lenciennes—Nîmes 3—1; So- 
chaux—Red Star 2—1 ; Lyon 
—Strasbourg 2—2 ; Reims— 
Bordeaux 3—0 ; Bastia—Ren
nes 2—2. în clasament con
duce Nantes cu 4 p, urmată 
de Sochaux și Marseille cu a- 
celași număr de puncte.

Jubileul lui Iașin a coincis 
cu o mare satisfacție pentru 
renumitul portar sovietic. De 
20 de ani, Lev Iașin apără cu 
succes buturile echipei Dina
mo Moscova si a trăit, in a- 
cest interval de două decenii, 
cele mai mari triumfuri reali
zate de echipa sa. Dinamo 
Moscova, cu Iașin în poartă, 
a cucerit în acești ani de 5 ori 
campionatul și de 3 ori Cupa.

Recent, în finala Cupei 
U.R.S.S,, Dinamo Moscova a 
dispus cu 2—1 de Dinamo 
Tbilisi. Cu 33 de ani în urmă. 
Dinamo Moscova întilnea în 
finală tot pe Dinamo Tbilisi 
și a cucerit atunci pentru pri
ma oară trofeul.

Iată-l pe neobositul Lev 
Iașin (41 de ani 1) ridicînd 
Cupa de cristal cîștigată de 
formația dinamovistă-

Turul Slovaciei

Din nou locuri modeste
pentru cicliștii români

BRATISLAVA, 20 (Ager- 
pres). — Cea de-a doua eta
pă a Turului ciclist al Slova
ciei, desfășurată între Velke 
Krtise și Roznava (178 k™) a 
fost cîștigată de cehoslovacul 
V. Moravek, care a fost cro
nometrat cu timpul de 4 h 
39:34. F. Gera (România) a 
sosit pe locul 17 în 4 h 40:24, 
iar Șt. Suciu a ocupat locul 
70. în clasamentul general 
conduce Moravek — 9 h 
26:24. Primul dintre cicliștii 
români este Gera, care se află 
pe locul 53 cu timpul de 9 h 
53:53.

PE LACUL TATA

ÎN CAMPIONATUL CEHO
SLOVACIEI

INDEPENDIENTE, ÎNVINGĂ
TOARE LA SARAJEVO

MAESTREIE CANOTAJULUI ASALTEAZA 
TITLURILE Ut CAMPIOANE CONTINENTALE

După trei etape în campio
natul cehoslovac conduce e- 
chipa Jednota TrencincuS p 
urmată de Tatran Presov — 
4 p, Z. V. L. Zilina cu 4 p. Re
zultate mai importante înre
gistrate în etapa a 3-a : Ta
tran Presov—Lokomotiv Ko
sice 0—0 ; V. S. S. Kosice— 
Sparta Praga 1—1 ; Jednota 
Trencin—Banik Ostrava 1—0; 
Slavia Praga—Union Teplice 
1—0 : Dukla 
Zilina 2—1.

Continuîndu-și turneul în 
Iugoslavia, echipa Indepen- 
diente (Argentina) a jucat la 
Sarajevo cu formația locală 
F.C. Sarajevo. Fotbaliștii ar
gentinieni au terminat învin
gători cu scorul de 
(1-0).

1—0

Micuța localitate Tata, din 
vestul Ungariei, cu priveliști pi
torești și întinsul lac în care 
se oglindesc vestigiile unei ce- . 
tăți din secolul al XVII-lea, o- 
feră un cadru îmbietor vîslașe- 
lor și ramerelor din două 
tinente care s-au deplasat 
pentru a participa la ediția 
a campionatului european 
canotaj, primul start va fi 
astăzi dimineață, toate

con-

IN „CUPA R.F.G."
„Cupei R- F. a 

se va. desfășura
Ger- 
la 29

Praga—Z. V. L.

...Șl CEL
în etapa a 

natului 
0—0 ; Angers—Nancy
Nantes—Sedan 2—0 ; Angou- 
leme— Saint Etienne

AL FRANȚEI

doua a campio- 
francez : Metz—Nice •

Finala 
maniei" 
august la Hanovra între e- 
chipele Kickers Offenbach și 
F. C. Koln. în semifinalele de 
miercuri seara au fost înre
gistrate următoarele rezulta
te : F. C. Koln — Alemannia 
Aachen 4—0 (2—0) și Kickers 
Offenbach — F. C. Niirnberg 
4-2 (1-1).

dat 
_____ _______ .... ____ finalele 
urmlnd să se dispute peste două 

. zile. Sînt prezente 17 reprezen
tative de țări, însumînd 192 de 
canotoare din Anglia, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca, Franja, R. D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, Iu
goslavia, Olanda, Polonia, Roma
nia, S.U.A., Suedia, Ungaria și 
U.R.S.S.

Joi după amiază, cu prilejul 
ședinței tejmice prezidate de 
secretarul general 
Charles Riolo, au 
tivate 
probe 
țări), 
vîsle

al F.I.S.A., 
fost defini

și înscrierile la cele 5 
clasice : *4-1 rame (8

schif simplu (14),
(9), dublu (15), 8-|-1 (7).

Toate zilele de concurs Încep 
de la ora 9: vineri-eliminatoriile, 
simbătâ-recallfieăril’e, dnminică- 
finalele mici (locurile 7—12), a- 
poi finalele mari (1—6).

Cele mai multe șanse le au 
desigur tot deținătoarele actu
ale și anume schlfistele sovieti
ce (3 medalii de aur la Klagen
furt) și cele din R. D. Germană 
(2). Comentariile specialiștilor nu 
neglijează însă șl alte echipaje 
pretendente, printre care și cele 
românești de 4 vîsle și „8“, 
primul câștigător al medaliei de 
aur în 1968 la Griinau, al celei 
de argint anul trecut și neîn
vins to acest sezon ; al doilea 
constant medaliat la ultimele e- 
dițll ale C.E. (argint, bronz). 
Antrenorul emerit Ion Bulugiolu 
a fixat componența lor: 4 -1-1 
(Ioana Tudoran, Mitana Botez» 
Ileana Nemet, Ellsabeta Lazăr - 
Stefania Borisov) ; 8+1 (Doina
Bălașa, Maria Singeorzan, Doi
na Bărdaș, Viorica Crețu, Teo
dora Untaru, Elena Necula, Eca- 
terina Trancioveanu, viorica Lin- 
caru+Mariana Naidln).

2—1 ;

■■

Pare curios, dai\ boxerul din dreapta fotografiei, aflat in 
totală defensivă, este cîștigătorul acestei întilniri, desfășurată 
pe ringul Forum-ului din Los Angeles. Intr-adevăr, după mo
mente grele, mexicanul Ruben Olivares, campion mondial la 
„bantam", a reușit să-l expedieze la podea pe adversarul său, 
spaniolul Jose Arranz, în rundul trei, obținmd decizia prin 

k.o. tehnic
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ultimele gtiri-ultimele rezultate-ultimele știri-
FAMILIA DAVIS VREA SA-ȘI RETRAGA 

„SALATIERA"
NEW YORK, 20. — Cu o săp- 

tămînă înaintea disputării fina
lei „Cupei Davis", care opune 
ecihipele S.U.A. (deținătoarea 
trofeului) și R.F. a Germaniei, 
comentariile asupra perspective
lor acestei competiții încep să 
abunde în telegramele de pre
să. Este citată o declarație a 
lui D. Davis jr., fiul donatoru
lui faimoasei „Salatiere de ar
gint", care anunță că se va o- 
pune categoric oricăror modifi
cări în structura actuală a com
petiției inițiată de tatăl ■ său.

VOLEIBALISTELE SOVIE
TICE AU CÎȘTIGAT „CU

PA PRIETENIEI"

Cîștigînd cu 3—0 ultimul 
meci, susținut in compania 
selecționatei Poloniei, repre
zentativa feminină de volei 
(tineret) a Uniunii Sovietice 
a terminat neînvinsă turneul 
internațional de la Voroșilov- 
grad, dotat cu „Cupă Priete
niei", ocupînd primul loc.

„Dacă se va ajunge ca Întrece
rea noastră să devină o compe
tiție, open, deschisă și profe
sioniștilor — a declarat Davis 
atunci noi ne vom retrage tro
feul ! Tatăl meu șl cei care I-au 
ajutat să creeze Cupa Davis au 
preconizat ca aceasta să fie o 
competiție Intre națiuni șl nici
decum un spectacol profesionist, 
la discreția unor grupări con
duse de promotori, 
tutu!
care

Totodată, se anunță 
land că arbitrul finalei 
Davis” (28—30 august) a fost de
semnat în 
specialist 
man.

VASAS BUDAPESTA
A CIȘTIGAT TURNEUL 

„COSTA DEL SOL"

ca sâ salvăm 
a fost creată

Vom face 
spiritul tn 

competiția." 
din Cleve- 

1(Cupei

persoana cunoscutului 
australian Harry Hop-

Turneul internațional de 
fotbal „Costa del Sol“ de 1S 
Malaga (Spania) s-a încheiat 
cu victoria formației maghia
re Vasas Budapesta, care în 
finală a dispus cu 3—2 (după 
prelungiri) de echipa locală 
Malaga. După timpul regula
mentar de joc, scorul a fost 
2—*2.

In semifinală. Malaga în
vinsese cu 5—4 pe Dinamo 
Zagreb, prin executarea a 
cinci lovituri de la 11 tn. 
(după 120 min-, scorul dintre 
cele două echipe era 0—0).
• Aseară, în finala „Cupei Un

gariei" la fotbal : UJPESTI DOSZA 
— KOMLO 3—2 (2—1).

BOBBY
La Bogota

MOORE SCOS DEFINITIV DE SUB ACUZAȚIE 
...DAR CERCETĂRILE CONTINUĂ !

BOGOTA, 20. — Un purtător 
de cuvint al ministerului de ex
terne a anunțat joi, to capitala 
Columbiei, că fotbalistul englez 
Bobby Moore a fost scos defi
nitiv de sub acuzația de a fi sus
tras o bijuterie într-un magazin 
din Bogota, la 18 mai a.c. Fiind 
stabilită nevinovăția lui Moore, 
aqesta nu va mai fi obligat să 
se prezinte săptămînal la consu
latul columbian din Londra, așa

cum a făcut de la întoarcerea sa 
din Mexic.

Totodată, purtătorul de cuvînt 
a precizat că justiția Columbiana 
intenționează să continue cerce
tările în „cazul Moore", țitind pe 
mal mulți membri ai echipei de 
fotbal a Angliei, pentru a depis
ta pc cei care au contribuit la 
provocarea acțiunii calomnioase 
intentată cunoscutului sportiv 
britanic.
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