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PRIMUL GONG
IN . CRITERIUL TINERETULUI

LA BOX
ti

Pregătirile au 
late. Marți, toti 
ia „CRITERIUL 
LUI“

fost înche- 
rarticipanții 
TINEREȚU- 

au răspuns prezent în 
holul hotelului „Dunărea" din
Galați iar miercuri diminea
ța, odată cu cîntarul oficial, 
încep și primele emoții. Seara, 

’la ora 18,30, la arena din 
b-dul Republicii, va suna 
primul gong al competiției 
organizata de ziarul „IVI li NU A" 
în colaborare cu Federația 
română de box.

Gălățenii, mari amatori de 
spectacole pugilistice, au 
toate motivele să fie mulțu
miți. între corzile ringului 
vor evolua, în aceste zile, o 
serie de sportivi cotați ca 
mari speranțe ale boxului 
din- România. Printre ei, se 
numără și componenții lotu
lui republican de tineret, 

; pentru care întrecerea con
stituie un important prilej de

verificare a pregătirilor efec
tuate în vederea primei edi
ții a C.E. pentru tineret.

Aruncînd o privire pe lista 
înscrierilor, am reținut, nu
mele unor sportivi, despre 
care, cu siguranță, vom avea 
ocazia să mai amintim în croni
cile noastre. Vor urca între 
corzile ringului, printre alții. 
Ștefan Boboc (Dinamo Buc.), 
Nicolae Cordoș (Voința Cluj), 
Mircea Toni (Steaua), Eugen 
Gorea (Dinamo 
Gheorghe Ciochină 
Brăila), Sandu și 
Mihalcea (Dinamo Buc.), 
mitru Moraru (Steaua), 
cum și greii : Dumitru 
linca. Vasile Lehăduș, 
Ruicu și Ion Sănătescu.

Prezența acestor sportivi 
în confruntarea de la Galați, 
este o chezășie că spectatorii 
localnici vor urmări întreceri 
de un bun nivel tehnic.
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DE MÎINE, LA SNAGOV

CONCURENȚI DE VALOARE
ÎN CURSA PENTRU CELE
18 TITLURI NAȚIONALE

LA CAIAC-CANOE
de punctul 
sezon com-

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
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Prin telefon, de la trimisul nostru special, HRISTACHE NAUM Echipa de tenis 
a României

ț Foarte aproape
final al bogatului 
petițional al acestui an, Sna- 
govul 
țru a 
mîine, 
■nulele 
le ale
gur, să mai subliniem impor
tanța acestor întreceri la care 
ȘI-AU ANUNȚAT PARTICI
PAREA NUMEROȘI LAURE- 
AȚI AI CAMPIONATELOR 
MONDIALE SAU EUROPE-

este gata pregătit pen- 
găzdui — începînd de 
timp de trei zile — fi- 
campionatelor națlona- 
seniorilor. Inutil, deși

ra etc.), ca și alte 
bucureștene (Olimpia, 
Clubul sportiv școlar, 
să fie, de data aceasta, 
puternică. Altfel, desemnarea 
campionilor va fi, din nou, 
o formalitate cu accesul 
rezervat numai sportivilor de 
la Dinamo și Steaua. în orice 
caz, trebuie încercat în mod 
curajos 1 Cu atît mai mult cu 
cit ediția din acest, an a cam
pionatelor naționale sînt pro
gramate 18 FINALE.

Iată doar cîteva din moti-

IN AJUNUL DESCHIDERII UNIVERSIADEI 70
Buc.). 

(P.Ă.L. 
Dumitru la europenele de juniori

Luni au plecat la Verona 
tenismanii Traian Marcu, 
Gabriel Neacșu, Dan Nemeș 
și Costel Curcă, însoțiți de 
antrenorul Giinther Bosch. La 
Verona, între 26 și 29 august, 

șe va disputa campionatul eu
ropean pe echipe de juniori 
(pină la 18 ani). O întîlnire 
interechipe va cuprinde pa
tru meciuri de simplu și două 
de dublu.

DUE DEUNIJIVI

A IIRGUI»“

cluburi
C.N.V..
Voința) 

mai Delegația de studenți a României, ieri pe aeroportul in ternațional Otopeni înaintea plecării spre
Foto :

Marți, la ora prînzului, ne a- 
flam pe aeroportul Otopeni in 
așteptarea decolării către To
rino. locul de disputare a ce
lei, de a VI-a Universiade și 
numai după trei ore de zbor, 
o aeronavă Tarom ne-a depus 
pe aeroportul Torino-Caselle, 
după ce survolaserăm, pe un 
cer senin. Belgradul, Zagrebul 
și Veneția.

Delegația de sportivi a Ro
mâniei a tost întimpinată cu

prietenie de oficialități ale Fe
derației internaționale a spor
tului universitar. Apoi, cu au
tocarele am parcurs aproape de 

o oră distanța pînă în centrul 
acestei cetăți a industriei ita-.

Vremea este frumoasă, dar 
temperatura foarte ridicată va 
pune, desigur, probleme unora 
dintre competitori. întreaga 
delegație română locuiește la 
hotelul Piazza, chiar în cen-

așteptate in 
tril ■ sportivi

Kcle-

2h
km).
Cezar
Michael
Nicolae Gher- 

Peire

prea 
Clasament :
(Steaua)

37,340

continuare 
de semi- 

sumedenie 
final este 
brăileanul 

care, 
devreme, va 

ION GA- 
37:22 (me- 

Nic ol a e 
Hîvjescu 

Gorke

la sediul 
tovarășul 

secretar 
ministru 
tinerctii-

Marți dimineață, 
C.C. al U.T.C..
Ion Iliescu, prim 
al C.C. al U.T.C., 
pentru problemele
lui, s-a întilnit cu studen
ții sportivi care vor repre
zenta țara noastră la cea 
de a Vl-a ediție a Univer
siadei de la Torino. Au fost 
de față conf. univ. Marin

Birjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., Gheorghe Doea, 
vicepreședinte a U.A.S.R., 
Alexandru Forțu. inspector 
general in Ministerul în- 
vățămintului. Tov. Ion 
Iliescu a urat delegației de 
sportivi ai României succes 
deplin în această mare în
trecere a tineretului studios 
din lumea întreagă.

liene, eu peste 1 milion de 
locuitori și care, incepind de 
joi, va fi pentru aproape două 
săptămîni gazda campionatelor 
mondiale ale tineretului stu
dios.

trul comercial torinez, în apro
pierea marelui bulevard Vit
torio Emanuele. Majoritatea 
celor 63 de reprezentative na
ționale studențești au și sosit 
la locul întrecerii, restul fiind

cursul nopții. Pen
au și inoeput gri

jile. Se simte din plin febra 
de concurs. La ora cind tele
fonez, cei mai mulți compe
titori se află la antrenamente, 
la Pallestro Agnelli (baschet- 
baliștii), în sala FIAT (baschet
balistele), în . noul bazin Mu
nicipal (poloiștii), la Pallazzo 
Municipale (voleibalistele) etc.

La biroul de presă am aflat 
citeva amănunte privind pro
gramul disputelor. La baschet 
bărbați, de pildă, sint înscrise 
32 de echipe repartizate în 8 
serii. România face parte din 
aceeași grupă cu Iugoslavia, 
Albania și Israel; iar la fete a 
fost alcătuită o singură serie 
din 6 formații (Bulgaria, Co
reea de Sud, Italia, Polonia, 
România și U.R.S.S.).

Miercuri, la ora 21, va avea 
loc pe Stadio Comunale, festi
vitatea de deschidere a Uni
versiadei.

.• Dinamo București și Univer
sitatea Craiova susțin me
ciurile primului tur la 16 
și 30 septembrie

în urma tratativelor. care 
au avut loc între părți, s-au 
stabilit datele definitive ale 
întîlnirilor din cadrul „Cupei 
europene a tîrgurilor" în care 
sînt angajate echipe româ
nești:

DlNAMO BUCUREȘTI — 
P.A.O.K. Salonic — 16 sep
tembrie (București) ; P.A.O.K. 
— DINAMO — 30 septem
brie (Salonic); UNIVERSITA
TEA
ZSA — 16 septembrie (Craio
va) ; PECS DOZSA - ......
VERSITATEA CRAIOVA 
septembrie (Pecs).

CRAIOVA PECS DO-

UNI-
- 30

Olimpiakos-U.T.A.
la 3 septembrie

■ .în cadrul pregătirilor pen
tru meciurile pe care le va 
susține cu Feijenoord, cam
pioana țării noastre, V.T.A., 
va juca la Atena, la 3 septem
brie, cu echipa greacă OLIM- 
PIAKOS.

NE DISPUTATE ÎN ULTIMII 
ANI. Va fi. din acest punct 
de vedere, o ediție a confrun
tărilor valorice de nivel inter
național și in cîteva probe 
este posibil ca performanțele 
să ie egaleze sau, chiar, să le 
depășească pe cele înregistra
te la recentele campionate ale 
lumii desfășurate in Dane
marca.

Fără îndoială, la fel de a- 
tractive se anunță și tradițio
nalele „dueluri" între echipa
jele cluburilor Dinamo și 
Steaua — în continuare cele 
mai valoroase dintre partici
pante. Este, însă, de așteptat 
ca replica sportivilor repre- 

. zentînd centrele de caiac-ca- 
noe din diferite orașe ale 
țării (Galați, Arad. Timișoa-

vele pentru care credem că 
întrecerile de la Snagov me
rită cu prisosință un loc 
fruntaș pe agenda competițio- 
nală a săptămînii.

PHILiPE CLERC SI
1

La 12 și 13 septembrie vor 
avea loc întrecerile Campiona
telor internaționale de atletism 
ale României. In vederea aces
tui eveniment, mai multe fede
rații naționale au și continuat, 
participarea atleților lor. In 
cursul zilei de ieri au sosit 
chiar primele înscrieri nomi
nale din' Elveția și Belgia. Lo
tul atleților elvețieni are in 
frunte pe campionul european

CONSTANTA. 23 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Ediția 
a XV-a a tradiționalei competiții 
cu caracter internațional „Crite
riul juniorilor1*, a debutat marți 
cu o secvență de 98 de km, Con
stanța — Negru Vodă — Constan
ța. Vîntul deosebit de puternic, 
lateral-față, a fărîmițat plutonul 
chiar do la început, pe primul 
plan formîndu-se — după citeva 
frămîntări — un grup de 25 de
alergători. La înapoiere cicliștii
din R. D. GERMANA (Michael
Gorke și Wolfgang Lotsch) se
condați de cei din BULGARIA 
(Budakov și Iankov) încearcă
deseori să evadeze, dar juniorii 
de la Steaua, C.S. Brăila, Olim
pia șj C.S. Mureșul contracarea
ză prompt. Asistăm în ~
la o adevărată cursă 
fond pe pistă, cu o 
de sprinturi. Sprintul 
condus puternic de 
Cezar Hîrjescu (1G ani), 
atacînd 
ceda. 
VRILA 
dia orară 
Gavrilă (Steaua), 
(C. S. Brăila).
(R. D Germană)., 
ghinescu (Olimpia), 
men (C.S. Mureșul) și plutonul.

Mai consemnăm comportarea 
următorilor : E. Imbuzan (C.S.M. 
Cluj). C. Cîrje (Șc. sp. 1), V. 
Burtea (Dezrobirea Brașov) și 
FI. Morărăscu (Petrolul Ploiești).

Miercuri, pe șoseaua Negru 
Vodă, etapa a Il-a. contratimp 
individual.

Emil IENCEC

FOTBALUL DIVIZIONAR A, LA START’

1

începe divizia A !
Peste patru zile vor fi lăsate 

in urmă preparativele efec
tuate în vederea deschiderii 
stagiunii, se va spune adio dis
cuțiilor prilejuite de transfe
rări și de „amicale".

Duminică, 30 august, cea de 
a 53-a ediție a campionatului 
divizionar se prezintă la. start 
și așa, ca în fiecare început 
de an competițional așteptăm 
pași noi pentru dezvoltarea 
fotbalului. Cu atit mai mult 
cu cit comportarea aprecia
bilă a echipei naționale la 
Guadalajara obligă in general 
fotbalul nostru. Sint oare pre
gătirile de pină acum conclu
dente în această direcție ?

Ne-am numărat, iată, sim- 
bătă și duminică printre cei 
care au umplut tribunele de la 
..Republicii", la cele două cu
plaje ale „CUPEI MUNICI
PIULUI BUCUREȘTI" și n-am 
putea spune că in ceea ce le 
privește pe cele trei divizio
nare A. Rapid (fie ca și ciș- 
tigătoarea trofeului), Steaua și 
Steagul roșu, repetiția generală 
a reușit pe deplin. Intr-adevăr, 
nici una dintre echipele citate

GASTON ROELANTS LA BUCUREȘTI!
a! probei de 200 m, sprinterul 
PHILIPE CLERC. Anul trecut, 
el a ciștigat medalia de aur 
pe stadionul atenian Karais- 
kakis, parcurgind distanța in 
20.6 s. Tot in 1969, la Ziirich, 
Clerc a devenit recordman al 
Europei rcalizind 20,3 s pe 

»200 m. Din Iot mai fac parte 
aruncătorul de disc 
tate Edy Hubacher (56.54 
și 19,18 m), Metta

(6,49 m la lungime) și Beatrice 
Recliner (1.30 m la înălțime).

Din Belgia, cel mai cunoscut 
participant la „internaționale" 
este, fără îndoială, GASTON 
ROELANTS. de mai multe ori 
campion european, olimpic și 
fost recordman mondia1.

LA ROMAN, PIATRA NEAMȚ Șl BICAZ

TREI ASOCIAȚII MODEL

și greu- 
m 

Antenen

CARE ÎȘI MERITĂ CALIFICATIVUL
In urmă cu cîtva timp am vizitat trei asociații sportive mo

del din județul Neamț, cu scopul de a vedea în ce fel se mate
rializează această formă nouă de înviorare a activități^ spor

tive de masă. Prima noastră * ‘"'x
din Roman.

SE AMENAJEAZA NOI 
CONSTRUCȚII SPORTIVE

Asociație a fabricii de zahăr 
din oraș, „UNIREA ROMAN" 
are vechi tradiții, ea fiind în
ființată cu aproape 30 de ani 
in urmă. Beneficiind întotdea
una de activiști voluntari, pen
tru 'care sportul înseamnă o 
adevărată pasiune, asociația 
sportivă Unirea a devenit, cu 
timpul, cea mai îndrăgită din 
oraș, cucerind aproape 
simpatiile localnicilor, 
conducere a asociației, în 
tea căreia maistrul Gh. 
tcanu — președinte, se dove
dește a fi deosebit de 
prinzător, a primit aportul u-

etapă, asociația sportivă Unirea

toate 
Actuala 

frun- 
Mun-

între-

nor vechi activiști ai sportu
lui din oraș, ca Ion Bocu, Va- 
sile Ungureanu și Gheorghe 
Buhăiescu, oameni care organi
zează și coordonează 
vitatea sportivă de 
De cînd asociația a primit 
titlul de „model" .preocupările 
au crescut proporțional cu răs
punderea. In prezent, aproape 
toți tinerii din fabrică pres
tează ore de muncă voluntară 
la amenajarea cochetei baze 
sportive ce se profilează, deja, 
alături de instituție. Un spri
jin eficient. în această proble
mă, îl acordă și comitetul sin
dical al cărui președinte tov.
I. Ghiniici. este, de asemenea, 
un mare pasionat al sportului.

acti- 
aici.

Din bogatul calendar competi
țional al asociației, ne-am no
tat organizarea etapei pe județ 
la popice și tenis de masă 
(masculin și feminini, precum 
și numeroasele întreceri de vo
lei, handbal, fotbal și șah. De 
asemenea, tradiționalele ex
cursii în masă care angrenează 
un mare număr de salariați ai 
lubricii, vor fi continuate pe 
traseele montane alese cu gri
lă de organizatori.

TOTUL PORNEȘTE DE LA 
ORGANIZARE

Al doilea popas l-am făcut 
în orașul — reședință de ju
deț — Piatra Neamț, la aso
ciația sportivă METALUL l.M. 
CEAHL/IUL. De la amabilul Gaston j Roelants, clasat al 

doilea la C.E. din 1969, după 
ce condusese majoritatea dis 
'.anței de ta Marathon la 

Atena

Horia ALEXANDRESCU

(Cuntinuure in pag t î a)

mai sus nu s-au menținut 
proaspete pe parcursul ambe
lor reprize, și, mai ales a am
belor zile, avînd căderi mai 
mici sau mai mari și acționind 
„economicos" din lipsă de su
flu. De aici a rezultat un 
tempo de joc destul de scăzut.

Oricîte circumstanțe am a- 
corda meciurilor de început de 
sezon, tot nu vom putea' trece 
peste desele greșeli în trans
miterea mingii, chiar și la pa
sele simple efectuate Ja mij
locul terenului, acolo unde, de 
regulă, în lipsa marcajului 
strict manevrarea- balonului se 
poate desfășura mai in voie. 
Or, simbătă și duminică, 
timpul meciurilor la care 
referim. Naom (Steaua), 
teanu și Radar (Steagul roșu), 
Ștraț (Rapid), ca să luăm doar 
citeva exemple, au pasat fără 
adresa dorită. întrerupind 
cursivitatea fazei.

Au fost, de asemenea, . evi
dente și unele greșeli tactice 
(căratul balonului. driblingul 
inutil, pasa tîrzie sau la coe
chipierul cel mai puțin indicat 
de faza respectivă, aglomerarea 
de „forțe” pe o mică porțiune 
a terenului, insuficienta folo
sire a jocului pe aripi etc.), 
greșeli care favorizează și ele 
încetineala și stereotipia in joc. 
N-am fost scutiți, trebuie spuș,

G. NICOLAESCU
(Continuare în pag. a 2-a 

la rubrică)
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Dinu și Gyorfy (în alb) în luptă pentru balon. (Fază din 
meciul Rapid—Steagul roșu, disputat în finala ,,Cupei Mu
nicipiului București").

Aurul regăsit" 1
i

anotaj. Sport cu . origine pier
dută în negura istoriei, cu 
act de naștere tocma i în 1716, 
prezent chiar la prima edi
ție a Olimpiadelor moderne.

.. . .Sport natural, de mare utili
tate,. solicitînd intens organismul, repre- 
zentînd arta de a-ți infringe slăbiciunile, 
și poote de aceea îndrăgit și practicat 

la gradul sufelor de mii — pe toate 
continentele. Sport de largă popularitate 
competitivă (în care o victorie valorează 
cit zece), de c incontestabilă universali
tate...

lată de ce bucuria noastră este și mai 
mare, acum, cînd o nouă medalie de aur 
strălucește în tezaurul canotajului femi
nin românesc. Cinci fete au cucerit, pe la
cul Tata, în Ungaria, titlurile de campioa
ne europene, la a XVII-a ediție a C.E., în 
proba de schif 4+1 vîsle, repetînd suc
cesul de acum doi ani de la Grunau și tri- 
mifindu-ne cu gîndul la prima medalie 
de aur (a „4"-lui rame) dm 1952. Ioana 
Tudoran, Mitana Botez, Elisabela Lazăr, 
Ileana Nemet și Stefania Borisov au tre
cut primele linia de sosire. Epilog fericit, 
concluzie logică a unui sezon în care, 
oriunde au concurat, la Amsterdam, la 
Brandenburg sau in „vatra" de la Sna
gov, ele au dominat cu autoritate, dove- 
dindu-se imbatabile. AL

în ce constă tăria acestui ec^-mj, cum 
s-a ajuns., la . armura sa impenetrabilă ? 
„Alchimia" lui nu constituie un secret 
pentru nimeni : Pasiune, Perseverență, Sta
bilitate, Disciplină, Colaborare rodnică în
tre antrenor (Ion Bulugioiu) și medic (Oc
tavian Popescu). Așa s-a ajuns la o echi-

pâ omogenâ, pufernică, aptă de continuu 
progres și . de noi succese.

Sa nu uităm însă un lucru. Nu avem 
de-a face cu o generație spontană de 
campioane, cu un caz izolat. Bazele a- 
cestei munci riguroase le au pus ramere'e 
și vîslașele pioniere, încununate sau (pe 
nedrept) neîncununate cu laurii schitului, 
adevărate exemple de sportivitate : Felicia 
Urziceanu, Lia Bulugioiu. Florica Ghiuze- 
lea, Elsa Ochsenfeld, Marta Kardoș, Vio
rica . Udrescu... Să nu uităm deci efectul 
Tradiției într-un sport cunoscut pe melea
gurile noastre încă din secolul trecut.

Un fapt semnificativ este și acela că 
cele cinci proaspete laureate reprezintă 
patru cluburi din trei centre nautice de 
bază : București, Arad, Timișoara. Este 
o rrycă dovadă a reprezentării geografice 
a canotajului nostru feminin. Realitatoa 
care nu trebuie să ne ducă însă îa false 
concluzii. De ce ? Fiindcă prima repre
zentativă a schifistelor este, în general, 
încă firavă, neco.respunzătoare numeric. 
O dotă cu apari)ia unor centre noi, 
Bicaz sau Bacău, altele se consumă 
uitare, schimbul de mîine nu se află 
înălțimea campioanelor, iar munca de 
boralor (ce-i drept prodigioasa, dar 
laborator) persis’ă... v

La ora victoriilor, se impune ca poziti
vele constatări și binemeritatele elogii să 
fie dublete de actualizarea dezideratelor 
legitime ale canotaiului nostru feminin. 
Numai așa — credem — poieca regăsită 
a succesului se poate transforma într-o 
magistrală.

ca 
in 
ici 
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Neagoe MARDAN
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Tudor Puiu, în prim plan, în timpul cursei record la Jocurile Balcanice. Foto : N. DRAGOȘ

ARBITRII MFCIURILOR PRIMEI DUMINICĂ, PRIMUL JOC OFICIAL DE DIVIZIA A PE TERENUL PROGRESS

PUIU ASPIRĂ LA UN NOU RECORD PE 400 m PLAT SPORTIVII ROMÂNI AU ClȘTIGAT „CUPA DUNĂRII"

ETAPE A CAMPIONATULUI
DIVIZIEI NAȚIONALE A

• Progresul București — 
C.F.R. Cluj : GR. BÎRSAN, 
ajutat la linie de V. Liga și 
C. Țifrea (toți din Galați) ;

• Dinamo București — Di
namo Bacău ; C. NIȚESCU 
(Sibiu), ajutat de T. Andrei 
(Sibiu) și C. Ghiță (Brașov) ;
• Jiul — U.T.A. : C. BAR- 

BULESCU, ajutat de C. Ni- 
culescu și A. Pîrvu (toți din 
București) ;

• F.C. Argeș — Steagul roșu 
Brașov : GH. LIMONA, ajutat 
de N. Petriceanu și Gh. Po- 
povici (toți din București) ;

• Petrolul — Politehnica 
Iași: A. BENTU, ajutat de 
R. Buzdun și Alex. Paraschiv 
(toți din București) ;

& Programul meciurilor din Capitală
Duminică 30 august sînt 

programate în Capitală două 
meciuri de divizia A : DINA
MO BUCUREȘTI — DINA
MO BACAU (pe stadionul 
din șoseaua Ștefan cel Mare, 
de la ora 16) și PROGRE
SUL— C. F. R. CLUJ (pe 
terenul din str. Dr. Staico- 
vici, tot de la ora 16).

Celelalte jocuri (divizia B, 
Cupă, tineret și juniori) se 
vor desfășura după următo
rul program: stadionul Pro
gresul ora 14,15 : PROGRE
SUL — C.F.R. CLUJ (tine
ret) ; stadionul Dinamo, ora 
10 : DINAMO OBOR—OLIM
PIA GIURGIU (Cupa Româ
niei) ; ora 12,30 : DINAMO 
BUCUREȘTI — DINAMO 
BACAU (tineret) ; ora 14,30 : 
BUCUREȘTI — BUDAPES

TA (juniori) ; stadionul Poli
tehnica, ora 11: SPORTUL 
STUDENȚESC — OȚELUL 
GALAȚI (divizia B) ; teren 
C.P.B., ora 9 : C.P.B. — MA
ȘINI UNELTE BUC. (Cupa 
României) ; ora 11 : TAROM- 
UNIREA MÎNASTIREA (Cu
pa României) ; teren I.A.R.A., 
ora 11 : I.A.R.A.—SPORTUL 
MUNCITORESC BUC. (Cupa 
României).

Jocurile din divizia A — 
etapele din 30 august, 6, 13, 
20 și 27 septembrie — vor 
începe la ora 16.

începînd cu 30 august toa
te jocurile din divizia B vor 
începe la ora 11, cu excep
ția celor din programul Pro
nosport care se vor disputa 
după-amiază la ora oficială.

Se pare că unul dintre cele 
mai recente recorduri înscrise 
pe tabloul național, cel de 46,5 
s la 400 m, nu va avea prea 
multe zile de trăit, așa cum a 
avut predecesorul său (47,5 s) 
a cărui viață a numărat mai 
bine de 12 ani !

TUDOR PUIU, autorul aces- 
performanțe, ne-a declarat 
se simte în stare ca, chiar 
campionatele republicane de 
sfîrșitul acestei săptămîni, 
modifice totalul zecimilor 

adăugate celor 46
— Fac atletism 

ani, timp in care 
pat de zeci de ori 
400 m. Ca să fiu 
în acest an, la Barcelona, nu 
m-am crezut capabil să pot 
ajunge recordman al acestei 
probe. în Spania, am încheiat 

. cursa în 47,5 s devenind ast
fel al cincilea alergător român 

' care, din 1958 încoace, a re- 
: alizat această performanță.
• Mai apoi, în cîteva concursuri, 
am încercat să o îmbunătățesc. 
Dar n-a fost chip. La Balca
niadă însă totul mi-a mers din 
plin. Am luat un start bun, am 
găsit repede tempoul de aler
gare cel mai potrivit și a mai 
fost grecul Stavros Tzortzis pe 
care, toată cursa, l-am simțit 
în spatele meu. îi auzeam 
respirația, scrîșnetul dinților, 
pașii pe pistă. El m-a făcut 
să mă grăbesc atlta... Cînd 
s-a terminat proba nici nu mi-a 
venit să cred că doborîsem 
recordul cu o secundă. Mă 
simțeam bine, mai puțin obo
sit ca după alte curse., De a- 
ceea cred că la „naționale" am 
să pot îmbunătăți acest nou 
record. Sau dacă, din știu eu 
ce motive, n-am să pot reali
za așa ceva, doresc din toată 
ființa să confirm aceste 46,5 s 
și să alerg măcar sub 47 
secunde.

— Cine
• principalii

— După

tei 
că 
la 
la 
să

de secunde. 
de cîțiva 

am partici- 
in curse de 
sincer, pînă

de

ficrezi că-ți vor 
adversari ?
părerea mea, Ion 

Rățoi poate alerga sub 47,0 s.
Este într-o formă bună, are 
parcă ceva mai multă rezisten
ță în regim de viteză și în 

C- plus Rățoi e un mare luptător 
în concurs. La campionate el 
va trebui să ia însă startul 

' și în cursa de 400 m garduri, 
ceea ce, oricum, nu-i va fi 
•un lucru prea ușor. De aceea, 

''fără falsă modestie, cred că 
titlul de campion republican 

■ -va fi al meu I Acum însă.

(Urmare din pag. I)

nostru însoțitor în acest raid, 
prof. Toma Radu, 
dinte ' 
aflat 
ciație

~ , vicepreșe-
al C.J.E.F.S. Neamț am 
dinainte că această aso- 
este cea mai bună din 

județ și, de cum am ajuns la 
fața locului, aprecierea s-a do
vedit a fi pe deplin justifi
cată. Organizarea asociației fă
cută deosebit de minuțios, ~ 
xistența birourilor de 
(fotbal, volei, lupte etc.)

e-
secții

_____ _ __ , ..... precum
și substanțialul spriiin dat de

.............................. , U.T.C.organizațiile de partid, 
și sindicat din fabrică, au fă
cut ca mișcarea sportivă să 
meargă „ca pe roate"! Dintre 
rezultatele meritorii ale aso
ciației ne-am notat comporta
rea echipei de fotbal care spe
ră să intre în curînd în divizia 
C, precum și locurile fruntașe 
ocupate în permanență de 
membrii se. ției de lupte în 
campionatul județean. Dintre 
celelalte aspecte lăudabile de 
la „I. M. Ceahlăul" am reținut 
amenajarea unul sector de 
gimnastică în fabrică, dotat cu 
aparate specifice acestui sport. 
In încheierea notelor noastre 
la această asociație, opinia pre
ședintelui : „Titlul primit va 
fi. identic cu activitatea" !

ESTE NEVOiE ACUM DE UN 
CALENDAR COMPETITIONAL 

MAI BOGAT
Bicazul, „orașul kilowaților" 

ne-a întîmpinat cu minunăția

nu 
in 

ca-
așa cum am mai spus-o, 
mă interesează doar titlul 
sine, ci și rezultatul pe 
re-l voi obține.

— La alte probe pe cine 
întrezărești cîștigători ?

— Deși în atletismul nostru 
s-au înregistrat in ultimii ani 
progrese însemnate. totuși la 
cele mai multe probe omul 
nr 1 este net detașat de cei-

Pe marele stadion Prater 
din Viena a avut loc ed:ția 
a Il-a a „Cupei Dunării", la 
care au luat parte atleți din 
Austria, R.F. a Germaniei și 
România. Deși a fost foarte 
frig și vînt puternic, atleții 
români, reprezentînd județul

greutate : 
; disc:

45,54 ;

lalți, astfel că o listă de fa- 
voriți poate fi dată fără tea
mă de a greși decit, poate, in 
3—4 cazuri. De aceea nici 
n-am să mai înșir numele fa- 
voriților ci doar pe cele unde 
există dubii: Olimpia Catara
mă sau Lia Manoliu la disc, 
Ioana Stancu sau Elisabeta 
Prodan la suliță, Doina Bădes- 
cu, Ileana Silai sau Mariana 
Filip la 400 m, Lupan, Ungu- 
reanu sau Scheible la 1500 m. 
Și cam atît!

r. vil.

O t — 91
. întrecerile celei de a Il-a 
ediții a J.B. de natație s-au 
desfășurat la un nivel mult 
superior celei precedente și 
ca 
23 
31 
le 
Greciei, 
unul al Iugoslaviei), 
deosebire de anul trecut, cînd 
selecționata României a în
vins în toate cele trei disci
pline (înot, polo și sărituri), 
de data aceasta, competiția a 
fost dominată de sportivii 
iugoslavi (înot și polo), re
prezentanții noștri rămînînd, 
în continuare, pe primul loc 
la sărituri. De altfel, clasa
mentul pe medalii este cît 
se poate de elocvent în a- 
ceastă privință : Iugoslavia 
(20 aur, 9 argint, 6 bronz), 
România (8—11—8), Bulgaria 
(6—12—13) și Grecia (0—2 

—7).
în ansamblu, echipele Iugo
slaviei. excelent pregătite, au 
ocupat primul loc, atît în 
probele masculine, cît și

o dovadă vom cita cele 
de recorduri balcanice și 
de noi recorduri naționa- 
(12 ale Bulgariei, 15 ale 

3 ale României și 
Spre

sa urbanistică dominată de ce
lebrul edificiu energetic: hi
drocentrala ! Dar ținta noastră 
a fost asociația sportivă CI
MENTUL, a fabricii din oraș. 
Și aici am intîlnit aceeași bună 
organizare pe secții, ale căror 
birouri coordonează foarte bine 
activitățile desfășurate.

Baza sportivă a asociației, 
cu adevărat o bază model, în
grijită și atrăgătoare, vorbește 
singură despre hărnicia și dra
gostea pentru sport a proprie
tarilor. Aruncînd o privire în 
calendarul competițional de a- 
nul acesta, am extras, pe lingă 
cunoscutele campionate ale aso- 
< iației (la fotbal, volei, hand
bal, tenis de masă, tir, șah și 
orientare turistică) și o între
cere tradițională cu biciclete 
de oraș. Interesul manifestat de 
conducerea fabricii pentru ac
tivitatea sportivă este exempli
ficat prin faptul că tov. 
George Deac, pe lingă funcția 
de inginer șef este și preșe
dinte al asociației, muncind și 
supraveghind neobosit activi
tățile desfășurate.

La încheierea vizitelor noas
tre, am remarcat cu satisfacție 
că asociațiile sportive model 
din județul Neamț își merită 
din plin noua titulatură. Pa
siunea pentru sport existentă 
aici ne-a impresionat plăcut și 
nu putem să nu subliniem in 
finalul acestor rînduri deosebi
tul aport și merit pe care îl 
are C.J.E F.S. Neamț, un consi
liu, de asemenea, model 1

Hlpism

AU FOST Șl PROBE INTOLERABILE!
simț al unoi probe de califi
care. Poate că ele nu frizează 
„secundele fatidice" dintr-un 
regulament aplicat orbește, dar, 
în orice caz, degajă un mare 
dezgust !...

Din rest, Traian Dinu a do
rit să fie irezistibil în ultimele 
trei curse, dar, greșind fla
grant tocmai în cea din urmă, 
a trebuit să se declare mulțu
mit cu un dublu 
ca și „bisul” lui 
care nu renunță 
titlul de campion 
lor și nici la cel 
Rezultatele tehnice : 1. OCEAN 
(Gh. Avram), Evident. Oblon 
53,2, 2. IUTA (M. Ștefănescu), 
Tamisa, Filtru 40,9, 3. MISTER 
(Gh. ■" ‘ ------

1:34,1, 
vram), . . .
GAROU (Gh. Popescu), Obă- 
dar, Delfin 1:35,9, 6. DIODA 
(I. Toderaș), Ilortansa, Gînd 
1:25,5, 7. HIBRID (FI, Pașcă), 
Senior, Sanda 1:35,8, 8. HA
BAR (Tr. Dinu), Corida, Me- 
Jița 1:27,1, 9. FIBIUS (Gh. Tă
nase), Heraclid, Nordic 1:43,3,

Niddy DUMITRESCU

Alergarea principală a zilei, 
clasicul Premiu al Agriculturii 
■ - desfășurată în plin anoni
mat din punctul de vedere al 
forului tutelar, care nu și-a 
trimis la Ploiești nici cel mai 
umil reprez-entant — fără să 
atingă indicii tehnici din ulti
mii trei ani, cînd un Vardar 
mersese 1:22,5, sau Păuliș 1:22,9. 
cînd Talaz, venind al doilea 
realizase 1:23,6 și Talion 1 ;23,8, 
s-a soldat cu o victorie me
ritată a iepei DIODA, la recor- 

. dul de 1:25,5.
Reprezentanții generației de 

trei ani au trăit doar prin 
Gînd, care cu recordul de 1,26 
n-a putut termina decît ai 
treilea. Vot de blam al gene
rației ? Da și nu I Poate că 
acești cai de trei ani s-ar fi 
apărat mai bine, dacă progra
mul era alcătuit mai judicios.

Ceea ce, însă, ne-a impresio
nat neplăcut în această reuniu
ne au fost evoluțiile cailor din 
antrenamentul lui Gherase A- 
vram, care — sesizînd prin an 
trenorul său, că-n turnul arbi
trilor „naivitatea" umple un 
spațiu care nu mai poate lăsa 
loc și competenței — și-au per
mis evoluții ce sfidează bunul

succes, la fel 
Gică Tănase, 
ușor nici la 
al antrenori- 
al driverilor.

Tănase), Mirel, Fibula
4. NICU.ȘOR (Gh. A-

Jiu, Islaz 1:27,8, 5.

Ilfov, s-au acomodat bine și 
au avut, în general, o evolu
ție mulțumitoare. Ei au cîș- 
tigat 14 dm cele 28 de probe 
ale concursului.

Iată cîteva rezultate: FE
MEI : 100 m: Aura Petres
cu 12,1 ; 200 m ; A. Petrescu 
25,6; 400 m: Rafira Fița 
5,76 ; 800 m: Claudia Iacob 
2:19,0; înălțime: Marghiolî-

ța Matei 1,68 ; 
Viorica Brad 13,53
Carmen Ionescu

BĂRBAȚI : 800 m : Ion Zam
fir 1:56,4; 5000 m: M. Io
nescu 15:28,0 ; 110 mg : H. 
Cernescu 15,1 ; lungime : Șt. 
Lăzărescu 7,20 ; triplu : .Cră
ciun Corbu 15,48 ; prăjină : 
N. Ligor 4,70 ; ciocan : I. 
Iaru 55,35. Pe locul doi s-au 
clasat: Florica Boca (5,75 m 
la lungime) și Angela Zirbo 
(43,05 la suliță) 
(10,8 la 100 m), 
Mathes (3:54,9 la 
C. Scafeș (1,90 m 
me), V. Pop (14,32 
greutate), și echipele 
fetă de 4x100 m.

Cupa pusă în joc 
cîștigată de sportivii 
(104 p.).

• C.F.R. Timișoara — Uni
versitatea Craiova : C. PETREA, 
ajutat de I. Gheorghiță și M. 
Bică (toți din București) ;

• Farul — Steaua: M. RO
TARU, ajutat de V. Popa și 
V. Buimistriuc (toți din Iași) :

• „U“ Cluj — Rapid: 
RUS (Tg. Mureș), ajutat 
Z. Szecsel (Tg. Mureș) și 
Barna (Tîrnăveni).

I. 
de 
N.

C. Bizon 
Herman 

1500 m), 
la înălți

mi 
de

DINAMO BACĂU

la 
șta-

a
români

fost

St. Stoicescu — antrenor

EVOLUȚIA ÎNOTĂTORILOR ROMÂNI LA BALCANIADĂ A FOST 
NECORESPUNZĂTOARE

declară C. Mihai, secretarul general al F. R. Natație
Ele au 

reprezen- 
în cert 
României

în cele feminine, 
fost secondate de 
tativele Bulgariei, 
progres. Formațiile 
au avut, în schimb, cea mai
slabă comportare din ultimii 
ani dasîndu-se pe locul III 
înaintea modestelor selecțio
nate ale Greciei si Turciei.

Din lotul prezentat la A- 
t.ena au corespuns doar Ma
rian Slavic, Vasile 
Agneta Ștemer (cu 
corduri naționale la 
și 200 m delfin) și 
Georgescu. Mulțumitoare au 
fost și evoluțiile lui G. Lupu,
L. Copcealău, A. Petelei și
Cristinei Balaban, care și-au 
făcut datoria. Ceilalți compo- 
nenți ai " ' “ *
țescu, S. 
ghi, Ad. 
Georgeta 
Groza, Daniela Coroiu 
concurat sub posibilități, iar
M. Movanu. E. Hempel, Car
men Cehanzuc, Lucia 
și Rodica Petrulcă nu 
justificat selecționarea.

Semnificativă este în 
sens declarația tov. Constan
tin Mihai, secretar 
al F.R. Natație care 
dus lotul nostru la 
niadă : „Jucătorii de 
ca și săritorul Ion Ganeas-au 
prezentat la nivelul posibili-

tăților. în schimb, sînt total 
nemulțumit de evoluția (cu 
mici excepții) a înotătorilor, 
astfel că analiza comportării 
lor va face obiectul primei 
ședințe de birou federal. Pen
tru înotul românesc, J.B. de 
la Atena au însemnat un pas 
înapoi !“

Costa, 
noi re- 

100 m 
Anca

naționalei, Z. Opri- 
Cosmescu, d. Na- 

Covaci, I. Miclăuș, 
Cerbeanu, Anca 

au

Radu 
au

acest

general 
a con- 
Balca- 

polo,

TURNEUL INTERNATIONAL
DE JUNIOARE

de astăzi, la To-

POLITEHNICA IAȘI 4-1 (1-0)
Partida dintre dinamoviștii 

băcăuani și studenții ieșeni a 
fost echilibrată doar în pri
mele 45 de minute. După 
pauză, atacul dinamovist, cu 
un Sorin Avram în mare 
formă, a reușit să depășească 
cu ușurință apărarea gazde
lor, creînd ■ numeroase faze de 
mare spectacol. Au înscris: 
Rugiubei (min. 40), Sorin 
Avram (min. 50 și 54) și 
Băluță (min. 83) pentru gazde, 
respectiv, Niță (min. 70) pen
tru studenți.

Ilie
I

IANCU — coresp. princ.

în ultimul meci din cadrul 
turneului disputat în Uniunea 
Sovietică, echipa Progresul 
București a terminat la ega
litate, 2—2 (1—1), cu forma
ția Lokomotiv Kaluga. Punc
tele bucureștenilor au fost 
înscrise de Radu Ionescu și 
Varga. Formația Progresului 
în acest ultim meci : Manta 
(Zamfir) — Constantinescu 
(Popescu), Măndoiu, Grama, 
Dumbravă (Rotaru) — Fili- 
peseu, Beldeanu — Radu Io
nescu, Racksi (Varga), Dudu 
Georgescu, Matei. Ieri dimi
neață, după întoarcerea echi
pei din turneu, am solicitat 
cîteva amănunte de la an
trenorul Victor Stânculescu.

„A fost un turneu extrem 
de util. în general, băieții 
s-au mișcat bine. Pot spune 
că am reușit să cristalizăm 
o formulă de echipă pentru 
greul campionat care ne aș
teaptă. Țin să remarc în mod 
deosebit pe Filipescu, un bă
iat de 18 ani. provenit de la 
juniorii noștri. El a fost re
velația turneului. Repet, me
ciurile din U.R.S.S. au consti-

tuiț un minunat prilej de pre
gătire, aie cărei roade se vor 
vedea, sperăm, pe parcursul 
campionatului", și-a încheiat 
scurta declarație antrenorul 
principal al „bancarilor“.

FOTBALUL DIVIZIONAR A,
LA START!

(Urmare din pag. 1)

UNIVERSITATEA CLUJ
i

Cele două divizionare A 
Cluj au susținut, luni.

din
,---- - -----un.

meci de verificare. Studenții au 
dovedit o bună pregătire fizică 
și au avut o linie de fund bine 
pusă la punct, în care au excelat 
Pexa și Solomon. în schimb, 
vechea carență a atacului — ine
ficacitatea — a ieșit din nou în 
evidență. Ceferiștii au deziluzio
nat. Noul lor cuplu de antrenori. 
Eugen Iordache — Ștefan Nagy, 
se pare că vă avea multe dureri 
de cap în noul campionat. Vic
toria studenților este pe deplin 
meritată șl a fost realizată prin

C. F. R. CLUJ 2-1 (1-1)
golurile înscrise de Munteanu 
(mln.30) și Anca (min. 51). Pen
tru ceferiști a marcat tot un... 
student, Crețu (autogol — min, 
38).UNIVERSITATEA t Moldovan 
(Totoian) — Crețu, Pexa, Solo
mon, Cîmpeanu, Munteanu, 
Anca, UifMeanu, Ardeleanu (Lici), 
Adam, Barbu.

C.F.R. : Marculcscu — S. Bre- 
tan, Dragomir, Soos, Roman 
(Burlacu). Soo, Vișan, Țegcan, 
Nichlti (Naghi), M. Bretan, Pe
trescu.

P. RADVANI — coresp.

la această repetiție generală; 
cu public, nici de unele atitu
dini nesportive. Și astfel, în 
toiul meciului Rapid—Steagul 
roșu, finala unei competiții cu 
caracter festiv, jucători de prim 
rang, ca Lupescu, Răducanu și 
Dan, au găsit nimerit, prin 
execuții de gust îndoielnic, 
să-și desconsidere echipa ad
versă, o formație pregătită de 
fostul lor antrenor, Valentin 
Stănescu, și în care evoluează, 
de curînd, un fost coechipier. 
Emil Dumitriu.

Peste 3—4 zile începe divi
zia A, întrecere de primă im
portanță în fotbalul nostru, 
spre care se îndreaptă atenția 
și speranțele tuturor. De mo
dul în care vor înțelege echi
pele noastre de dub să abor
deze competiția nr. 1 vor de
pinde, de bună seamă, și re
zultatele pe care ele le vor 
obține în noul sezon, în dife
ritele cupe europene : de felul 
în care se vor pregăti fotba
liștii noștri fruntași, folosind 
din plin partidele din campio
nat, va depinde în mare mă
sură și startul echipei națio
nale in apropiata competiție 
de amploare; cea de a IV-a 
ediție a „Cupei Henry Delau
nay", cu care este dotat cam
pionatul european.

Ultimele jocuri de verificare 
cu public, repetiția generală,' 
impun mai multă atenție în 
ceasta privință. 1

începînd 
plita, se va desfășura tradi
ționalul turneu internațional 
de volei la care participă re
prezentativele de junioare ale 
Bulgariei. Slovaciei, Poloniei 
și României (două echipe).

Programul turneului a fost 
alcătuit astfel : 26 august t
România I — România II, 
Slovacia •— Bulgaria ; 27 au
gust : România II — Slovacia, 
Bulgaria — Polonia ; 28 au
gust : Bulgaria — România II, 
România I — Polonia ; 29 au
gust : România II — Polonia, 
România I — Slovacia; 30
august: Polonia — Slovacia, 
Bulgaria — România I.

SEMNE BUNE...

DOUĂ NOI PERFORMANȚE AVIATICE

7000 de metri în cădere, cu parașuta închisă!
La aproximativ 10 000 m înălțime 

pilotul avionului reduce viteza 
motoarelor, privește 
face un semn șl 
GRIGORE BAȘTAN 
Parașuta prevăzută 
autonom de oxigen 
chis încă. Șl nu se 
decit peste 180 de 
comanda 
cuvinte. 
LIBERA, 
secundă, 
incline" 
CELSIUS 
palmares 
parașuta, 
verticală.

peste umăr, 
parașutistul 

sare în gol. 
cu complet 

nu s-a des- 
va deschide 
secunde, la 

sportivului. Cu alte 
se rulează TN ‘CĂDERE 
cu 70—80 de metri pe 
printr-o „lamă de alti- 
ia MINUS 46 GRADE 
I Baștan. care are în 
prste 2000 de salturi cu 
Ișl menține corpul pe 
evitînd plutirea, pentru

a atinge mal devreme straturile 
dense ale atmosferei. A ținut să 
realizeze acest nou record re
publican, acum în miez de vară, 
în preajmă lui 23 August, spre 
a ridica prin spectaculoasa lui 
cădere prestigiul parașutismului, 
al sportului nostru.

Calmă, punctată dc rezultate 
normale (poate cu excepția ce
lui din partida Dinamo — 
C.S.M. Sibiu, neobișnuit pen
tru o competiție de prim plan 
în care — cel puțin teoretic — 
echipele trebuie să fie de va
lori oarecum apropiate), pri
ma etapă a campionatului di
viziei A de rugby a surprins 
plăcut prin forma bună a ma
jorității formațiilor competi
toare ; o etapă în care incisi
vitatea liniilor de trelsferturi 
și contribuția pe finii eficaci
tății a înaintărilor au fost re
velatoare. Dovada cea mai con
cretă — bilanțul cifric al eta
pei este de 125:34.

Pofta de joc a divizionarelor 
A și, îndeosebi, tendința lor 
către jocul ofensiv, către efica
citate, | reprezintă tot atitea 
semne bune care pledează pen
tru succesul competiției. Tot
odată indicii că în stabilirea 
unor loturi reprezentative, în 
vederea partidelor internațio
nale din sezonul de toamnă 
(turneul României B în Franța, 
meciurile României A cu Ita
lia în deplasare și cu Franța 
acasă etc.), antrenorii care 
vor primi investitura nu vor 
avea de întîmpinat prea mari 
dificultăți.

Evident, pe 
locul I l-a 
După meciul 
care rugbyștii
făcut în compania formației 
franceze S.A. Mauleonais, a- 
cum, iată, încă o partidă domi
nată net, mai ales prin apor
tul lui Dăiciulescu, Nica, Dra- 
gomirescu, Florescu, Fugîgi,

firul eficacității, 
ocupat Dinamo, 
convingător pe 

bucureșteni l-au

Țuțuianu, Stoica și Bacîu. Toți 
aceștia ar putea figura (și pro
babil că așa se va și întîinpla) 
în oricare din echipele repre
zentative. De remarcat și în
cadrarea aproape perfectă, în 
spiritul echipei, a jucătorilor 
I. Constantin și Hulă. După 
startul vijelios pe care l-a luat, 
și, în general, după comporta
rea ei sigură, Dinamo se a- 
nunță una din principalele can
didate la titlul de campioană.

Steaua a făcut și ea scor 
la Cluj, într-o partidă în care 
Durbae, Teieșcă și Mateescu 
au spulberat speranțele gazde
lor (rugbyștii de la Agronomia) 
intr-un rezultat cît mai strîns. 
Mai greu a fost pentru Grivița 
Roșie care, la Iași, n-a putut 
fructifica decît o încercare 
transformată, în ciuda reveni
rii în echipă a 
lui Demian, și 
lent practicat 
Oblomenco.

Jucători cu 
a fi în atenția selecționerilor 
există 
lalțe 
Stan, 
șoara.
V, Marinescu — Știința Petro
șani etc.), îneît poate fi credi
tată ideea că un XV reprezen
tativ să nu aibă în componen
ța sa în exclusivitate jucători 
de la Grivița Roșie, Dinamo 
și Steaua. Rămîne doar de vă
zut dacă evidențiații primei 
etape vor face, în continuare, 
toate eforturile pentru a con
firma.

experimenta tu- 
a jocului exce- 
de Țibuleac și

perspectiva de

însă și la nivelul celor- 
echipe (Prosi, Cinflea, 
Călărașu — „U” Tlmi- 
Maiu — Constructorul,

PE SCURT DESPRE TARBES
Istoria \clubulut din Tarbes 

este bogată, extrem de cuprinză
toare, aidoma majorității clubu
rilor franceze de rugby din Tou
louse și Pau, Perpignan și Car- 
casonne.

O curiozitate : 
șoară activitatea 
o jumătate de 
din Tarbes și-au 
gură dată titlul 
a Franței. în schimb, ei s-au 
aflat continuu în plasa liderilor, 
talonîndu-1 strîns sau. aproape 
an de an, dînd peste cap calcu
lele celor mai exigenți dintre 
specialiști. Tarbes a fost și ră- 
mîne o echipă dificilă. O echipă 
a surprizelor, cum o numește 
cronicarul sportiv cel mai le^at. 
de destinele ei, Jean Paul Rey.

Anul acesta, Tarbes a făcut 
parte din grupa G a primei divi
zii franceze de rugby, alături de 
Perpignan, Pau. Romans, Mau- 
leon, Albi și Coudom, reușind 
să cîștige toate partidele și în- 
trînd astfel în optimile de fi
nală.

Pentru turneul ce îl întreprinde 
în România, începînd de joi. 
«antrenorul Paul Cassagne va fo
losi, probabil, următorul XV : 
IWicliei — Querilhac. Dulău. Pr- 
cune, Sillierez — Mizet, Martine/- 
— Anglade, ViagnaJp, Leblanc — 
Biescas, Vigneau —• Lahaille, 
Dargeles, Abadie, Valorile rug
byștii or tarbezi le reprezintă cen
trul Pecune, aripile Querilhac și 
Sillierez și jucătorul de linia I. 
Dargeles.

Cu toate că se află în iPlină 
vacanță, rugbyștii de la Tarbes 
sînt ferm deciși să apară în 
postura unei ilustre reprezen
tante a sportului cu balonul ro
tund din Franța. Ea întoarce 
vizita pe care a făcut-o anul 
trecut la Tarbes. echipa Dinamo 
București.

prof. Camil MORȚUN
★

Rugbyștii francezi și-au anun- 
țat sosirea în Capitală pentru 
astăzi după-amiază. Oaspeții vor 
susține primul meci din cadrul 
turneului ce îl întreprind în 
țara noastră, joi 27 august, Ia 
București, pe stadionul clin șos. 
Ștefan cel Mare. Adversară — 
Dinamo. Meciul va începe la

d2?i își desfă- 
de mai bine de 
veac, rugbyștii 
apropiat o sln- 

1 de campioană 
schimb, ei

Temerarul sportiv parașutist 
Grigore Baștan.

3000 de metri, adică după 
parcurs cu parașuta închisă 
7000 m, GRIGORE BAȘTAN

La 
ce a 
circa . , _________ ________
deschide uriașa umbrelă. Un șoc 
obișnuit, o înțepătură ascuțită în

timpane șl totul reintră în.îl 
normal. De jos, colegii ți spor
tivii asociației Șoimii Buzău ÎI 
urmăresc evoluția, conversează 
chiar cu pilotul parașutei de tip 
B. G 7 adică BAȘTAN GRT- 
GORE — VARIANTA 7. ^Dia
logul de la distanță- este asi
gurat prin aparatul de radio 
emlsie-recepție al sportivului care 
comunică asistenței impresiile și, 
printre acestea, bucuria succesu
lui.

In sîîrșit, aterizarea... Florii 
călduroase strîngeri de mină, ra
portul : GRIGORE BAȘTAN ESTE 
PREȘEDINTELE COMISIEI CEN
TRALE — 
F.A.R.

DE PARAȘUTISM A 
___ și cel care raportează 
anunță că grupul de sportivi 
pentru noua tentativă de record 
programată este gata de deco
lare.

Un exemplu, o pildă de urrnat 
pentru tinerii sportivi parașutiști !

Șt acum, pe scurt, știrea par
venită din Buzău în legătură cu 
noile succese ale parașutlștilor 
sportivi.

GRIGORE BAȘTAN : salt Indi
vidual de la 9.500 de metri al
titudine, cu deschiderea intîrzlatâ 
a parașutei (180 de secunde) — 
nou record republican. Vechiul 
record : 7100 m (Tralan Dimi-
treseu-Po,na — 1051).

Salt in grup de 0 DE LA ÎNĂL
ȚIMEA DE 6 100 m, cu des
chiderea imediată a parașutei 
— nou record national (v.r. 5000 m 

1955). Performeri :
Ion Roșu, Ion 
Cercelaru, va- 
Cczar Vrela,

realizat în 
Grigore Baștan, 
Macău, Dumitru 
sile Ciocan, 
Gheorghe Văleanu. Dumitru Har- 
ghidan. Constantin Ionescu.

V. Tf.

Corespondenții noștri sînt anunțați că pentru transmiterea 
știrilor la zi, au la dispoziție în cursul după-amiezii (între 
orele 15 și 21) numai două telefoane ale redacției : 11 51 G9 
(Secția corespondenți) și 11 46 48 (pentru fotbal). Pentru 
competițiile duminicale și materialele special solicitate, co
respondenții pot folosi rețeaua noastră telefonică obișnuită.

s
Meciuri din prima etapă a 

programul concursului Pronosport de duminică.
campionatului diviziei A în

Tiberiu STAMA

O acțiune specifică pe grămada in partida Rapid — Știința Petroșani. A. NEAGU

Concursul Pronosport de 
duminică 30 august 1970, este 
așteptat cu multă nerăbdare 
de iubitorii Pronosportului.

După o vacanță binemeri
tată, în programul de concurs 
încep să apară din nou mult 
așteptatele întreceri între e- 
chipele de categoria A.

Dăm mai jos întregul pro
gram al concursului Prono
sport nr. 35 de duminică 30 
august 1970 : 1 : Jiul—U. T. 
Arad ; II : F. C. Argeș—Stea
gul roșu ; III : Petrolul—Poli
tehnica Iași ; IV : C.F.R. Timi
șoara—Universitatea Craiova; 
V t Farul—Steaua ; VI : Uni
versitatea Cluj—Rapid ; VII : 
Șantierul naval Oltenița— 
Ceahlăul Piatra Neamț;; VIII: 
Știința Bacău—Poiana Cîmpi- 
na ; IX : Metrom Brașov— 
Progresul Brăila ; X : Vago
nul Arad—Crișul Oradea: XI: 
Gloria Bistrița—Olimpia Satu- 
Mare ; XII : Metalurgistul Cu- 
gir—C.F.R. Arad ; XIII : E- 
lectroputere Craiova—Politeh
nica Timișoara.

• Plata premiilor pentru 
concursul Pronosport nr. 34 
de luni 24 august 1970, se va 
face astfel:

în Capitală: începînd de 
sîmbâtă 29 august a.c., pînă 
la 8 octombrie a.c. inclusiv.

în țară : începînd de aproxi
mativ miercuri 2 septembrie 
a.c., pînă la 8 octombrie a.c., 
inclusiv.

• Concursul Pronosport tir. 
34 din 24 august a.c. se 
omologa în ziua 
26 august a.c., în 
25 august a.c.

• Operațiunile 
tragerii LOTO din 21 au- 
a.c., și de stabilire a vîn-
la concursul

nr. 35, se vor

de 
loc

de
re a 
gust 
zării 
preș 
normal în ziua de
26 august 1970.

va 
miercuri 
de marți

omologa-

Pronoex- 
efectua 

miercuri

PBONOEXPRES 
PREMIILE CONCURSULUI NR.

34 DIN 19 AUGUST 1970

EXTRAGEREA I : Cat, a n-a : 
2 variante (10%) a 39 104 lei fle
care ; a IlI-a : 4,8 a 8 173 lei; a 
IV-a : 44,6 a 880 Iei ; a V-a î 09,35 
a 395 lei ; a Vl-a : 3 341,7 a 50 Jet-

EXTRAGEREA A II-A : Cat.
A : I variantă (50%) a 41 622 lei 
și 2 variante (10%) a 8 324 lei 
fiecare ; B : 3 a 19 424 lei ; c : 
6,1 a 9 553 lei ; D : 25.6 a 500 lei ; 
E : 345.4 a 100 lei ; F : 4 981,15
a 20 lei.

Se reportează suma de lei 
118 213 la categoria I.



CLUBURI Șl ASOCIAȚII

RAPID BUCUREȘTI

CULORI. ADRESA,
STADION LOTURI

U. T. ARAD alb roșu
str. Poetului nr. 1 
C, telefon 3915 
stadionul U.T.A.
— 15 000 de locuri

alb — vișiniu 
calea Giulești nr.
18, telefon 170301 

stadionul Giulești
16 000 de locuri

DINAMO 
BUCUREȘTI

UNIV. 
CRAIOVA

STEAUA BUCUREȘTI

UNIVERSITATEA alb-albastru
str. Săvinești nr. 
10, telefon 19511 
stadionul Central 
34 000 de lacuri

• roșu-albastru
• calea Plevnei nr.

114, telefon 148750
• terenul Ghencea

• alb-roșu
• șos. Ștefan 

Mare nr. 7—9, 
lefon 127700

• stadionul Dinamo
— 17 500 de locuri

cel
te-

FARUL CONSTANȚA

I
I

alb-albastru 
bd. Republicii nr.
24, telefon 21370 
stadionul 1 Mai —
17 300 de locuri

UNIVERSITATEA 
CLUJ

JIUL PETROȘANI alb-negru
str. ion Creangă, 
nr. 7. telefon 1165 
stadionul Jiul — 
8 000 de locuri

STEAGUL 
ROȘU 

BRAȘOV

DINAMO BACAU

F. C. ARGEȘ 
PITEȘTI

POLITEHNICA IAȘI

■POLITEHNICA!

PROMOVĂRI. ACHIZIȚII '70, 
PLECĂRI

CONDUCĂTORI. ANTRENORI, 
MEDICI

CELE MAI BUNE
REZULTATE

e galben-negru
• str. Poenilor nr. 5. 

telefon 22020
• stadionul Tinere

tului — 14 500 de 
locuri

• roșu-alb
• str. Eliberării nr.

39, telefon 12765 
— 12844

• stadionul 23 Au
gust — 15 700 de 
locuri

alb-violet
str. Horia, Cloșca 
și Crișan nr. 15, 
telefon 14344 
stadionul 1 Mai — 
15 000 de locuri

alb-negru
Piața Păcii nr. 
1—3, telefon 22616 
stadionul Munici
pal — 26 000 de 
locuri

• alb-albastru
• str Ștefan Gheor

ghiu nr. 5. tele
fon 14349

• stadionul 23 Au
gust — 12 800 de 
locuri

PETROLUL
PLOIEȘTI SitXl

roșu-alb-galben
Stadionului 

telefon♦

24027 
stadionul

16 000
Petrolul

de locuri

C. F. R. CLUJ

PROGRESUL 
BUCUREȘTI

C. F.R. TIMIȘOARA

alb-vișiniu
Piața Victoriei nr.
17, telefon 11424 
stadionul Munici
pal — 26 000 de 
locuri

• bleu-albastru
e str. dr. Staicovici 

nr. 42. telefon 
370777

• stadionul Progresul
— 5 000 de locuri

« alb-vișiniu
• bd. Vasile Pirvan 

nr. 2, telefon 24559
• stadionul C.F.R.

— 15 000 de locuri

PORTARI: Gheorghe Gornea (24 ani), Ion Bătrîna (20)
FUNDAȘI : Gavril Birâu (24), Eugen Pojoni (27), losif Lerefer (37), La- 

dislau Broșovschi (19)
MIJLOCAȘI : Mircea Pefescu (29), Flavius Domide (24), Mircea Axenfe 

(24), Erhard Scheep (18)
ÎNAINTAȘI : Petru ochîopu (24), Otto Dembrovschi (28), Viorel Sima (20), 

Florian Dumitrescu (24), Ion Zaharia (19)
Căpitanul echipei : MIRCEA PETESCU.

PORTARI: Râducanu Necula (24), Adrian Râmureanu (24)
FUNDAȘI : Ion Pop (23), Nicolae Lupescu (29), Coe Dan (29), llie Greavu 

(33), Alexandru Cojocaru (24), Constantin Mușat (21), Octavian Nifâ (21), 
Savu Cosi ea (23)

MIJLOCAȘI: Constantin Dinu (27), Ion Dumitru (20), Marin Stelian (20), 
Iordan Angelescu (24)

ÎNAINTAȘI : Constantin Năsturescu (28), Marian Petreanu (20), Alexan
dru Neagu (22), Teofil Codreanu (29), losif Stra) (21), Nicolae Adam (21)

Căpitanul echipei: ILIE GREAVU.
PORTARI: Vasile Suciu (28), Carol Haidu (28)
FUNDAȘI : Ludovic Sătmqreanu (26), Bujor Hălmageanu (29), Marius 

Ciugarin (21), losif Vigu (24), Gheorghe Cristache (19)
MIJLOCAȘI: Dumitru Dumitriu III (25), Vasile Negrea (28), Ioan Naom (19)
ÎNAINTAȘI : Nicolae Pantea (24), Carol Creiniceanu (31), Gheorghe Jâ- 

taru II (22), Costicâ Ștefânescu (19), Anghel lordânescu (20), Dumitru 
Manea (22)

Căpitanul echipei: CAROL CREINICEANU.

PORTARI : Florin Oprea (22), Teodor Pilcâ (24), Ion Papuc (28)
FUNDAȘI : Victor Niculescu (23), Ion Velea (23), Petre Deselnicu (24), 

Constantin Bîtlan (29), Constantin Mined (30), Firu Smărăndache (17)
MIJLOCAȘI: Lucian Strîmbeanu (24), Nicolae Ivan (27), Constantin Do- 

nose (18), Adrian Boșoteanu (23)
ÎNAINTAȘI : Ion Oblemenco (25), Decebal Neagu (26), Florea Martino- 

vici (30), Ion Nifă (23), Iulian Bălan (22), Gheorghe Pareșcura (23), Ion 
Tacoi (20)

Căpitanul echipei: ION OBLEMENCO
PORTARI: Marin Andrei (30), Mircea Constantinescu (25), losif Cavai (19)
FUNDAȘI : Petre Nicolae (21), Florin Cheran (23), Cornel Dinu (22), 

Mircea Stoenescu (27), Augustin Deleanu (26), Constantin Ștefan (31), Vasile 
Dobrău (17)

MIJLOCAȘI: Radu Nunweiller VI (26), Viorel Sălceanu (25), Alexandru 
Mustejea (24), Alexandru Moldovan (21)

ÎNAINTAȘI: Petre Nu)u (27), Florea Dumitrache (22), Mircea Lucescu 
(25), Gavril Both (23), Doru Popescu (21), Ion Haidu (28)

Căpitanul echipei : MIRCEA LUCESCU.

PORTARI : Dan Ștefânescu (25), Gheorghe Popa (21)
FUNDAȘ! : Mihai Stoica (25), Constantin Mareș (25), Dumitru Anlonescu 

(25), Constantin Piesa (27), Nicolae Conslantinescu (22), Mustafa llhan (17)
MIJLOCAȘI : Dumitru Tănase (26), Constantin Koszka (33), Ion Constan- 

tinescu (21), Alexandru Badea (32)
ÎNAINTAȘI: Vasile Oprea (23), Marin Tufan (27), Dumitru Caraman (26), 

Tiberiu Kallo (26), llie Ologu (27), Enache Grămoșteanu (17)
Căpitanul echipei: CONSTANTIN MAREȘ.

PORTARI : Vasile Stan (25), Ion Florea (26)
FUNDAȘI : Ludovic Talpai (28), Alexandru Georgescu (29), Nicolae Geor- 

gevici (27), Andrei Stocker (28), Emil Dobrescu (20).
MIJLOCAȘI : Ion Sandu (28), Remus Popa (26), Dionisie Nădășan (20)
ÎNAINTAȘI : Marin Peronescu (33), Gheorghe Cotormani (27), Ion Con

stantin (24), loan Achim (25), Mihai Turcan (29), Petre Libardi (28), Alexan
dru Naidin (24)

Căpitanul echipei : PETRE LIBARDI.
PORTARI : Stere Adamache (29), Alexandru Drăgănoiu (22)
FUNDAȘI : Mihai Ivăncescu (28), Marin Olteanu (20), luliu Jenei (30), 

Leon Rusu (25), Emil Petrico (22), Ștefan Gălmeanu (25)
MIJLOCAȘI: Nicolae Pescaru (27), Francisc Balint (25), Petre Cadar (22), 

Octavian Cojocaru (23), Gheorghe Șerbănoiu (19)
ÎNAINTAȘI: Dorin Necula (27), Nicolae Florescu (20), Alexandru Gher

gheli (19), Emil Dumitriu II (27), Csaba Gyorfi (26), Liviu Drăgoi (19)
Căpitanul echipei : NICOLAE PESCARU.

PORTARI : Aristică Ghițâ (30), Constantin Fugaciu (26) 
FUNDAȘI : Bodocsa Kis (26), Mircea Nedelcu 

Alexandru Comănesjțu (27), Eugeniu Bogdan (23)
MIJLOCAȘI; Nicolae Vătafu (31), Constantin 

(23), Gheorghe Cernat (24)
ÎNAINTAȘI : Mircea Pană (22), Sorin Avram 

(26), Daniel Ene (27), Mihai Rugiubei (25), Petre 
rea (20)

Căpitanul echipei : MIRCEA NEDELCU

(34), Laurenfiu Velicu (25),

Duțan (24), Mihai Hrițcu

(29), Emeric Dembrovschi 
Băluță (27), Nicolae Flo-

PORTARI: Spiridon Niculescu (27), Marin Vintilă (23)
FUNDAȘI: Marcel Pigulea (27), Constantin Olteanu (24), Remus Vlad 

I (24), Petre Ivan II (24), Virgii Crăciunescu (24)
MIJLOCAȘI: Ion Prepurgel (23), Mircea Ștefânescu (27), Marian Popescu 

(23), Dumitru Ștefan (22), Paul Mitroi (23)
ÎNAINTAȘI : Constantin Radu (25), Ion Roșu (23), Nicolae Do'orin (23), 

Radu Jercan (25), Constantin Frățilâ (28), Ion Dobrescu (24), Ion Cîrciumă- 
rescu (27)

Căpitanul echipei : SPIRIDON NICULESCU.

l

PORTARI: Ștefan Moldovan (22), Vasile îotoianu (24), Ion Negru (22)
FUNDAȘI : Simion Crețu (22), Werner Pexa (27), Remus Cîmpeanu (31), 

Gheorghe Codrea (21), Ion Soptereanu (25), Gheorghe Solomon (32), Vasile 
Mihăilă (22)

MIJLOCAȘI: Dan Anca (23), Sdobolcz Șuti (21), Cezar Ardeleanu (24), 
Ion Munteanu I (23), Vasile Stîncel (26).

ÎNAINTAȘI : Alexe Uifăleanu (22), Gabriel lordache (20), Mihai Adam 
(30), Dorin Barbu (24), Aurel Licâ (21), Ionel Bungău (23)

Căpitanul echipei: REMUS CÎMPEANU.
PORTARI : Gheorghe Cizic (23), Vasile Iordache (20)
FUNDAȘI: Sandor Pol (28), Corneliu Gavril (29), Vasile lanul (25), Vio

rel Ștpicescu (21), Dumitru Romilă (28) e. •
MIJLOCAȘI : Mircea Andrioaie (20), Vasile Mihăilă (28), Vasile Simio- 

naș (20), Ion Alecu (26)
ÎNAINTAȘI : l.adislau Incze IV (23), Constantin Goieac (25), Emil Lupu- 

lescu (24), Aurei Cuperman (25), Constantin Moldovsanu (27), Vasile Manca 
(21), Mihai Dănilă (18)

Căpitanul echipei : VASILE IANUL.

PORTARI: Ion Visan (24), Tudor Stelian (23), Mihai lonescu (34)
FUNDAȘI : Gheorghe Gruber (22), Dragu Bădin (23), Mihai Mocanu 

(28), Nicolae lonescu (21), Gheorghe Florea (33), Ion Constantin (19), Vale
riu Giba (23). , ,

MIJLOCAȘI : Decu Crîngașu (20), Eduard luhasz (28), Marin Moraru (25), 
Vasile Cozarec (19)

ÎNAINTAȘI: Vasile Slroie (23), Octavian Dincuță (23), Tudorel Cotigă 
(20), Gheorghe Grozea (25), Camil-Aris Oprișan (23), Vasile Iordache (22), 
Lozăr Ciucu (23)

Căpitanul echipei : MIHAI MOCANU. _______
PORTARI: Nicolae Mărculescu (24), Radu Cristea (21), Atila Lenghel(19)
FUNDAȘI: Mircea Harmat (20), Viorel Dragomir (25), Arpad Spos (37), 

loan Roman (25), Gheorghe Burlacu (24), Fanea Lozăr (21)
MIJLOCAȘI : Dragos Cojocaru (24), Viorel Vișan (18), Augustin Țegean 

(22), Marius Bretan (26),
ÎNAINTAȘI: Octavian lonescu (21), Romulus Petrescu (22), Vasile Soo 

(27), Sorin Bretan (24), Mircea Sîrbu (21), Traian Popescu (27), Ștefan 
Naghi (19)

Căpitanul echipei : ARPAD SOOS. 

PORTARI: Paul Mania (27), Victor Zamfir (31)
FUNDAȘI : Viorel Popescu (28), Aurel Măndoiu (27), Jean Grama (26), 

Nicolae Dumbravă (29), Florian Marinescu (25), Aurel Motoc (20), Radu Ro
taru (23), Adrian Constantinescu (25)

MIJLOCAȘI : Aurel Beldeanu (20), Gheorghe Filipescu (19), Dudu Geor
gescu (20), Ștefan Marinescu (23), Dumitru Popescu (28), Iordan Dinu (26)

ÎNAINTAȘI: Radu lonescu (19), Gabriel Raksi (32), Constantin Matei 
(30), Viorel Nâstase (17), losif Varga (28), Mircea Sandu (18), Ion Sandu 
(21), Ion Rotaru (24)

Căpitanul echipei : AUREL MĂNDOIU.

PORTARI : Ludovic Totar (30), Ștefan Corec (23), Vasile Gaboraș (26) 
FUNDAȘI ; Nicolae Hangan (24), Mircea Răcelescu (29), Petru Speriosu 

(25), Petru Mehedinți (20), Vasile Donca (29)
MIJLOCAȘI: Gheorghe Chîmiuc (19), Arsene Hergane (19), Constantin 

Gorduna (19)
ÎNAINTAȘI: Victor Cioroparu (23), lonițâ Periatu (23), Borislav Panici 

(24), Dumitru Seceleanu (24), Cicerone Manolache (34), Constantin Floareș 
(20), Radoslav Nestorovici (27), Marin Bojin (18), Gheorghe Marx (18)

Căpitanul echipei : LUDOVIC TATAR.

Promovări: Erhard Scheep
Achiziții >70: Ion Zaharia — 

de la Vulturii Textila Lugoj
Plecări: Ștefan Bacoș, Gheor

ghe Czako I, Ion Atodiresei, I- 
lie Moț șl Alexandru Dobal — 
toți la Vagonul Arad

Reveniri : Savu Costea 
Ia C.F.B. Cluj

Plecări : Dumitru Bujor — Spor
tul studențesc București

Plecări : Florea Voinea 
mes (Franța)

de

Ni-

de

Promovări : Firu Smarandache 
și Ion Tacoi

Achiziții ’70 : Pareșcura
la Progresul Brăila

Plecări ; Vasile Gaboraș — la 
C.F.R, Timișoara, Constantin Țană 
— la Electroputere Craiova

Achiziții ’70 : Mircea Conslan
tinescu — de la Politehnica Iași, 
Alexandru Mustețea — de Ia 
„U“ Cluj și Petre Nuțu — de 
la F. C. Argeș

Plecări ; Narcis Coman — la 
Dunărea Giurgiu, Constantin Fră- 
țilă și Virgii Crăciunesctl — am
bii la F.C. Argeș Pitești, Lazăr 
Pirvu — la C.F.R. Timișoara. Ion 
Pircălab — la Nimes (Franța) și 
Vasile Ghergheli — la Hertha (Ber
linul Occidental)

Promovări : Mustafa llhan și 
Enache Grămoșteanu. , Vasi]e Qprea —

Cluj, Nicolae Constan- 
de la Electrica Con-

Achiziții 
de la „U“ 
tinescu — 
stanța

Plecări ;
la Progresul _Bucureșth Sorin A- 
vram 
cea 
bul, 
tea, 
tre 
toți

Dumitru Popescu
la Dinamo Bacău, Mir- 

Sasu — la Fenerbahce Istan- 
Alexandru Girip, Petre Bo- 

M. Vanea, Suliman Etern, Pe- 
Biliboacă și Marin Stanca — 
la Portul Constanța

Achiziții ’70 : Mihai Turcan — 
de la F. C. Argeș.

Plecări ; Ștefan Marinescu — 
la Progresul București, Gogu Ton- 
ca — la Minerul Lupeni

Plecări : Călin Gane și Gheor
ghe Zmeu — ambii la Metrom 
Brașov. Vasllp Iordache — la Pe
trolul Ploiești, Cezar Ardeleanu 
la „U” Cluj

Promovări t Eugeniu Bogdan
Reveniri : Sorin Avram — de 

la Farul
Achiziții '70 ; Nicolae Florea — 

de la Chimia Făgăraș
Plecări : Vasile Panait — la 

C.F.R. Pașcani, Victor Verșansehi 
— la Minerul Comănești, Traian 
Popescu la C.F.R. Cluj

Achiziții ’70 : Constantin Fră- 
țilâ și Virgii Crăciunescu — am
bii de la Dinamo București. Ma
rian Popescu — do la C.F.R. Cluj, 
Paul Mitroi — de la Petrolul 
Ploiești, Ion Dnbrescu — de la 
Olimpia Satu Mare

Plecări : ion Barbu — la Be- 
silțtas Istanbul, Petre Nuțu — la 
Dinamo București, Mihai Turcan 
— la Jiul Petroșani și Dumitru 
Ivan I — la Wansee (Berlinul Oc
cidental)

Achiziții ’70 : Cezar Ardeleanu 
— de Ia Steagul roșu Brașov, Va
sile Totoianu — de la Gaz me
tan Mediaș, Vasile Stîncel de la 
C.FH. Cluj.

Plecări ; Alexandru Mustețea — 
Ia Dinamo București, Fanea La- 
z.ăr și Mircea Sîrbu — la C.F.R. 
Cluj.

Plecări : Mircea Constautlnes- 
cu — la Dinamo București, Ma
rio Contardo — la Ceahlăul P. 
Neamț

Promovări : Vasile Cozarec.
Achiziții ’70 : Vasile _Iordaelft — 

de la Steagul roșu 
Constantin — de la 
reni

Reveniri : Valeriu 
de la Metalul Plopeni

Plecări : Radu Alexiu și Tudor 
Grecu — ambii la Metalul Plo
peni. Paul Mitroi — la F.C. Ar
geș 

A
Brașov, Ion 
Flacăra Mo-

Giba

Achiziții ’70 : Mircea Sîrbu, Fa- 
nea Lazăr (ambii -de la .,U” Cluj, 
Traian Popescu 
Bacău, Gheorghe Burlacu 
la Minam?
— de

Plecări ;
,.U“ Cluj.
F. C. Argeș. Savu Costea 
pld București.

de la Dinamo 
de 

Zlatna, Mircea Harmat 
C.I.L. Gherla
Vasile Stîncel — la 

Marian Popescu — la 
la Ra-

Promovări : Viorel Năstase
Achiziții ’70 : Dumitru Popes

cu — de la Farul Constanța, Io
sif Varga și Ion Sandu — ambii 
de la Dinamo București. Ștefan 
Marinescu — de la Jiul Petro
șani, Iordan Dinu — de la Du
nărea Giurgiu. Ion Rotaru de la 

' C.S.M. Sibiu, Radu Rotaru — de 
, la Steaua București. Mircea San
du — de la Școala sportivă nr.

I 2 București
Plecări : Cornel Pavîovici — la 

I Metalul Tîrgoviște, Gheorghe So- 
j angher — la Metalurgistul Cugir, 
I Neăcșu, Matelanu — la Wansee 
I (Berlinul Occidental)

Reveniri : Borislav Panici și
Dumitru Seceleanu — ambii de 
la Politehnica Timișoara

Achiziții ’70 : " "
de la Dinamo București. 
Donca — de 
Mare. Radoslav Nestorovici — 
la C.S.M. Reșița, Marin Bojin 
de la Unirea Orșova, Vasile Ga
boraș — de la Universitatea Cra
iova

Plecări : Nicolae Fodor 
Electromotor Timișoara

Lazăr Pirvu — 
Vasile 

la Minerul Baia 
de

!a

Președintele clubului: Nicolae 
BRETOTEANU

Vicepreședinta al clubului c 
Nicolae BLAGAU

Președintele secției de fotbal t 
ing, Ioan BABAU

Antrenori: Nicolae DUMITRES
CU — principal. Ion REINHARDT 
— secund

Medic : dr. Ioan BALU
Masor : Nicolao STEF

Președintele clubulu Petre CA
PRA

Vicepreședinte al clubului s 
Otto ZAHARIA

Președintele secției da fotbal: 
ing. Emil SPIREA

Antrenori : Marin BARBULES- 
CU — principal, Nicolae CRIS- 
TESCU — secund.

Medic : dr. Petre BENDIU
Masor : Gheorghe ORGA

Președintele clubului : Colonel 
Maximilian PÂNDELE

Vicepreședinte al clubului j 
Colonel Gheorghe POPESCU

Președintele secției de fotbal : 
General locotenent Petre CON
STANTINESCU

Antrenori : Ștefan COVACI — 
principal, colonel Ștefan ONISIE 
— secund

Medic : dr. Mihai PREDESCU
Masor : Mircea POPA

Președinte de onoare al clubu
lui : conf. univ. Tiberiu NICOLA

Vicepreședinte al clubului î 
Ion DOBRIȚOIU

Președintele secției de fotbal : 
prof. dr. Constantin BOTA

Antrenori : 
principal, 
secund.

Medic î
CU

Masor :

Ștefan COIDUM — 
Gheorghe NUȚESCU —

dr. Vasile FRtNCULES-

Gabi MUSTAȚA

Președintele clubului : Ion Gh. 
NAE

Președintele secției de fotbal: 
General locotenent Pamfil TATU

Secretarul secției de fotbal 5 
Gheorglie II.IU

Antrenor : Dumitru NICOLAE- 
NICUȘOR

Medic : dr. Mircea CIORTEA
Masor : Nicolae RADA

Președintele clubului : prof.
Eugen MOCANU

Președintele secției de fotbal:: 
Tudor ȘOVAILA

Antrenori : Robert COSMOC — 
principal, Emanuel HAȘOTI — 
secund.

Medic : dr. Ovidiu DINU
Masor : jNicolae NAN

Președintele asociației : Ion
CAHPINET

Secretarul asociației : Mircea
PASCU

Președintele secției de fotbal t 
ing. Oto ABRAHAM

Antrenori : Ion BALANESCU — 
principal, Viorel TALMACIU — 
secund

Medic : dr. Aurel MARILA

Ion IN-

fotbal :

Președintele clubului :
DREI

Președintele secției de 
Emillan ȘTEFÂNESCU

Vicepreședintele .secției de fot
bal : ing. Mihail BALTAG

Antrenori : Valentin STANES- 
CU — principal, Nicolae PROCA 
— secund

Medic : dr. Laurian TAUS 
Masor • Ton FURDUI

I

Președintele clubului : Roii
STRATULAT

Vicepreședinte al clubului s 
Grigore OLTEANU

Președinte de onoare al secției 
de fotbal : Ion PRUTEANU

Preșerttnlelc secției 
Franț LAZAk

Antrenori : Valeriu 
principal. Constantin 
CU — secund.

Medic : dr. Alexandru UDRES- j 
CU

Masor : Vasile MORARU

de fotbal 5

NEAGU — 
RADULES-

Președintele clubului : Paul
CONSTANDACHE

Primvicepreșr-dinte : Colonel
Gheorghe GAVRILA

vicepreședinți : Puiu RAPA-
PORT. Ioan IACOMI, Ștefan PAR- 
TENIE

Antrenori :
principal, 
secund

Medie :
Masor :

ȚEANU

Bazil MARIAN 
Leonte IANOVSCHI

dr. Paul TOMESCU 
Gheorghe CARABE-

ciubu-Președinte de onoare al 
lui : prof. Ștefan PASCV

Președintele ’ -
dr. docent Ion

Secretarul
LUCACI

Președintele 
prof. Sever GflOZE

Antrenori : Andrei ȘEPCI — 
principal, Vasile bALUȚIU — se
cund

Medic : dr. Alexandru POP
Masori : Ion MAIER și Ion MI

RO Niur

clubului : 
CIOBANU 
clubului :

secției de

prof.

Tltus

fotbal !

Președinte de onoare al clubu
lui : prof. dr. docent Constantin 
picoș

Secretarul clubului :
BERICA

Președintele secției 
prof. Tiberiu GOLGOȚIU

Antrenori : Vintilă MARDARES- 
CU — principal. Emil AVASI- 
LICHIOAIE — secund.

Medic ■ dr. Tiberiu VLAD șl dr. 
Igor DUMITRESCU

Masor : Vasile GIRBEA

Constantin

Constantin

de fotbal :

Președintele clubului : Nicolae 
PANTIUE

Președintele secției de fotbal : 
Marin UNGUREANU

Vicepreședintele secției de fot
bal : Gheorghe URICH

Antrenori : Constantin CERNA* 
IANCJ — principal Nicolae MA
RINESCU

Medic :
Masor :

— secund
dr. Vasile CRISTEA
Eugen NICULESCU

Președintele asociației : ing. Ni
colae CHERTEȘ

Președintele secției de fotbal : 
Vasile DRAGOMfKESCU

Antrenori : E. IORDACHE — 
principal ; șt. NAGY — secund

Medic : dr. Remus SIMTION
Masor : Vasile BODOCAN

Preșcdintele clubului : Ion
SFETCU

Președintele secției de fotbal : 
Ion RATOI

Antrenori : Victor STANCULES- j 
CU — principal, Alexandru CA- I 
RICAȘ — secund

Modic : dr. Nicolae STANESCU I
Masor : Andrei TUDOSE

A cîștigat) de 6 ori
campionatul i 1946—47,
1947—48, 1950, 1954,
1968—69 și 1969—70.

A cîștigat campiona
tul ediția 1966—67.

A cîștigat de 
campionatul 1 
1952, 1953, 1958, 
60, 1960—61 și 
68.

7 ori
1951, 

1959— 
1967—

în ediția 1966—67 1
locul 3.

A cîștigat de 5 ori 
campionatul t 1955, 
1961—62, 1962—63, 1963 
—64, 1964—65.

De două ori locul 4 : 
1964 —65 și 1966—67.

în ediția 1962—631
locul 2.

în ediția 1961—62 : 
locul 2.

în ediția 1967—68: 
locul 2.

În ediția 1932—33: 
locul 2 (a fost întrecu
tă în finală de Ripen- 
sia Timișoara).

în ediția 1965—66 :
locul 6.

A cîștigat de 4 ori 
campionatul : 1929—30, 
1957—58, 1958—59 și
1965—66.

In ediția 1947—48 :
locul 8.

în ediția 1901—02; 
locul 3.

Președintele clubului : Sava 
DI1AGULESCU

Pieședinte de onoare al secției 
de fotbal : ing. Iile MOROVEAN

Președintele secției de fotbal : 
ing. Constantin IANCU

Antrenori : Petru BEKER — 
principal. Carol BODO — secund

Medic : dr. Boris UMLAU
Masor : Francisc WAGNER

În ediția 1947—46 :
locul 2.



ILIE NĂSTASE SPUNE „STOP !
Accidentat la Hamburg, primul nostru tenisman iese

pentru moment, din circuitul marilor turnee
Dezinvolt și surîzător, Ilie 

Năstase — intrînd pe ușa 
redacției noastre — nu părea 
un om care aduce cu sine un 
car 
■așa 
la 
pe 
ore
nată, în țară.

de necazuri... Și totuși 
este. Ne-a spus-o chiar el, 
debutul scurtului 
care l-am avut, la
după întoarcerea,

dialog 
ci te va 
inopi-

I

■— Dacă există totuși ghi
nion, să știți că eu l-am avut 
— ne declara cu seninătatea 
omului împăcat, primul te
nisman al României. Pentru 
moment, trebuie să spun 
„stop" competițiilor. Sînt ac
cidentat.

O știam din textul laconic 
al telegramelor de presă, dar 
voiam amănunte, 
ținut :

Le-am ob-

părea aproape. La 
începutul meciu
lui, îl dominasem 
pe Okker, luin- 
du-i primul set. 
Cu olandezul este, 
însă, foarte greu, 
întotdeauna. A- 
cum, pe terenul 
din Rothenbaum 
a fost și mai greu 
pentru mine, căci 
zgura udată de 
ploaie nu-mi con
venea de loc, fă- 
cîndu-mă să alu
nec continuu. Am 
pierdut setul doi, 
iar la al treilea 
s-a produs 
nionul de 
vorbeam la 
ceput. La o
ge dificilă, am că ■ 
zut, lovindu-mă. 
Rezultatul : întindere 
culară. Epilogul î 
noașteți. Am pierdut 

3—1, rezultat final.
— Ce a urmat ?
— Împreună cu Ion Țiriac, 

ne-am continuat itinerarul, 
concurînd la campionatele 
internaționale ale Austriei.

ghi- 
care 

in- 
min-

Hamburg a 
a continuat

nimic... Eu

— Finala de la 
fost cu pricina — 
Iliuță. Poate că se adeverește 
că atunci cind dorești prea 
mult, nu capeți
doream neapărat să mă re
vanșez în fața lui Tom Okker, 
la care pierdusem finala de 
la Bruxelles, in primăvară. 
Eram în formă, victoria mi se

PRO NUNTĂ PENTRU JOC OFENSIV • PRIMIRE ENTUZIASTĂ PE AEROPORTUL DINOSVALDO ZUBELDIA SE
4-2AIRESBUENOS

declara

L AD E 1 L A 1 1

ÎN MECI DE VERIFICARE FEIJENOORD — BOCA JUNIORS

hotel din cartierul Can- 
Duminică, fotbaliștii 

întîlnit, într-un

să o redobîndească în 
unui adversar puternic, 
cu mai puțină experi- 
internațională. „Și acea-

ASTA-SEARA, LA BUENOS AIRES

RECORDURI MONDIAIE DE NATAȚIE...
• Mark Spitz, recordman al „sutei", dar fără titlul de campion

al timpurilor noastre • Revanșa lui John Kinsella
Bălrîna piscină clin Los Ange

les, care a găzduit întrecerile 
olimpice din 1932, a cunoscut 90 
de ore ce vor rămine în istorie. 
Oricit vom căuta o cît de mică 
asemănare de-a lungul anilor cu 
sarabanda marilor performanțe, 
înregistrate in bazinul metropolei 
californlene, în cele 4 zile ale 
campionatelor S.U.A., nu vom 
reuși să găsim. Telegramele de 
presă ne-au vestit 14 modificări 
în tabela recordurilor lumii, ast
fel că, la această oră, sportivii 
nord-americani dețin cea mai 
bună performanță în 25 din cele 
29 de probe olimpice 1

Noii campioni ai „tritonilor" de 
peste Ocean sînt valori consa
crate în arena mondială a nata- 
țiel. în acest sezon, însă, ei s-au 
depășit pur și simplu, învlngînd 
granițe incredibile. Mark Sjpitz 
(20 de ani, 1,83 m — 73 kg) este 
primul înotător din lume care în
fruntă cu succes cele 52 de se
cunde ale „sutei“. Noul elev al 
lui Counsilman a parcurs dis
tanța în 51.9 (cu trei zecimi mai 
repede decît M. Wenden la J.O) 
în cadrul seriilor, pentru ca în 
finală (52.5) să fie învins de 
Frank Heckl (52,5). Și. rețineți 
bine, campionul de anul trecut, 
Don Havens (52,6 în serii), nu s-a 
calificat pentru finală... La 200 m, 
Spitz a făcut o excelentă demon
strație de mare campion, par- 
curgînd lunglmile-perechi în 57.31 
și 57,29 (!), totalul lor, 1:54,6 fiind 
la 0,3 sec. de propriul record.

Pur și simplu senzaționale sînt 
și noile recorduri ale Iul John 
Kinsella — primul om sub 16 
minute în „maratonul" celor 15 
sute — care confirmă astfel pro
nosticurile antrenorului Dan Wat- 
șon. La 18 ani, Kinsella (1,89 m 
și 86 kg), medaliat cu argint la 
j.O. din Mexic, și-a luat o stră
lucită revanșă asupra campionu
lui olimpic Mike Burton, la ca
pătul unor curse electrizante : la 
400 m, cronometrele au arătat 
4:02,8 pentru Kinsella și 4:03,3 
pentru Burton (vechiul record a- 
parținea lui Fassnacht cu 4:04.0). 
iar la 1500 m, 15:57,1 pentru Kin
sella și 15:57,3 pentru Burton 
(care deținea vechiul record eu 
16:04,5).

Cu trei titluri de campion și 
tot atîtoa recorduri și-a încheiat 
evoluția Gary Hall (19 ani, 1,78

m și 63 kg). Indiscutabil cel mai 
valoros Înotător din lume în ulti
mii ani. Noua sa carte de vizită : 
2:09,5 la 200 m mixt, 
400 m mixt (cu 59,7 
67,8 — spate, 1:22,7 - 
60.3 — craul) 1, 2:05,0 la 
delfin (după ce în serii, 
corectase vechiul record 
cu timpul de 2:05,4) și 
200 m spate (locul II).

Seria starurilor continuă 
Brian Job (19 ani, 1.80 m șl 
kg), care l-a deposedat pe sovie
ticul N. Pankin de recordul lumii 
la 200 m bras (2:25,4). mergind 
2:23,5 în serii șl. învingîndu-1 la 
mare luptă, pe R. Collela (2:24.2) 
cu 2:24,1 în finală. Și Roland 
Matthes și-a pierdut supremația 
la 200 m spate (2:06.4), în favoa
rea iul Mike Stamm, cronome
trat în 2:06.3, astfel că bătrînul 
continent nu mai deține la a- 
ceastă oră decît două recorduri 
mondiale... în sfîrșit. să mai sub
liniem media de 52,2 a ștafetei 
ele 4X100 m liber a clubului Los 
Angeles SC. pornită cu Havens 

și încheiată de Hecki In

Poate că nu trebuia să mai 
joc de loc. Întinderea suferită 
s-a agravat de la primele 
schimburi de mingi din par
tida cu australianul John Ale
xander, vechea noastră cu
noștință de la Mamaia. Dacă 
la Hamburg, am terminat 
jocul cu injecții calmante, aci, 
la Kitzbuehel, ele nu mi-au 
mai fost de folos. Am pier
dut net (n.r. 6—1, 6—1) și cam 
la fel a fost și la dublu. Acum 
revin acasă, ca să mă odih
nesc și să mă tratez.

— în asemenea 
întrebarea clasică 
de interviu nu știu 
mai poate pune : care sînt 
planurile de viitor ? ...

— Totuși — se încumetă 
Ilie Năstase — aș putea să 
spun că dacă Forest Hills 
(n.r. care începe marți) este 
probabil pierdut, pentru cele
lalte turnee din toamnă, îmi 
rezerv încă dreptul să sper. 
Imediat ce voi fi apt de joc.

Ceea ce noi i-o dorim ne- 
întîrziat.

condiții, 
de sfîrșit 
dacă se

MERCKX REÎNCEPE
SERIA...

Cursa ciclistă internațională 
desfășurată la Bussieres a fost 
cîștigată de 
(Belgia) care a parcurs 
km în 2h53:10. El a dispus la 
sprintul final de francezul 
Poulidor. Belgianul Gode- 
froot a sosit după 15 sec.

Eddy Merckx
112

NICKEL

Atletul vest-german Guen
ther Nickel se află în remar
cabilă formă. Tn cadrul unui 
concurs desfășurat pe pista 
de tartan a stadionului „Nord- 
park" din Bonn, el a realizat 
în proba de 110 m garduri 
excelentul timp de 13,5.

Olivares boxează
din nou

Campionul mondial de box 
la categoria cocoș, mexicanul 
Ruben Olivares își va pune 
titlul in joc în fața compa- . 
triotului său Chucho Castill. 
Meciul va avea loc la 16 oc
tombrie la Los Angeles. Ru
ben Olivares este neînvins in 
carieră. El a susținut 55 de 
meciuri, 20 ciștigîndu-le prin 
k.o.

Pe pista

de la Lexington
Competiția internațională 

de automobilism de la Le
xington (Ohio) a fost cîștiga
tă de Denis Hulme (Noua 
Zeelandă) care a pilotat un 
„Mclaren" m8d. El a reali
zat o medie orară de 157,810 
km. Peter Revson (S.U.A.) și 
Lothar Mostenbacher (S.U.A.) 
s-au clasat pe locurile urmă
toare. Traseul a măsurat în 
total 308 km. Hulme a con
dus tot timpul cursei.

Redacția și administrația ; sir.

4:31,0 la 
- delfin, 
bras și

200 m 
Spitz, își 
de 2:05.7 
2.06,6 la

cu
70

52.9 
51.3 !

Pe 
mai 
reații masculini 
nume mai puțin cunoscute, prin
tre care Cindy Schilling 60,4 — 
100 m liber. Ann Simmons 2:09.6
— 200 m liber, Linda Kurtz 1:16,7
— 100 m bras, Claudia Clavenger 
2:44,7 — 2no m bras și... Alice Jo
nes (17 ani), care în 24 de ore a 
stabilit noi recorduri mondiale la 
100 m (64.1) și 200 m delfin (2:19,3).

Rezervele marilor campioni de 
peste Ocean sînt deosebite. Ne-o 
dovedește și faptul că vest-ger- 
manul H. Fassnacht, 
în cîteva finale — i 
£ecît cu 
2:06.9 la

lisla învingătoarelor — ceva 
puțin strălucitoare ca lau- 

cităm cîteva

, — prezent 
nu s-a ales 

un record european : 
200 m delfin 1

Ad. VASILIU

Rep.

iNTRECERI IN „MARELE
în timp ce la Cleveland, cele 

două echipe finaliste ale „Cupei 
Davis“ — S.U.A. și R. F. a Ger
manici — tșl continuă pregăti
rile în vederea celor trei zile 
de întreceri, care încep vineri, 
a luat sfîrșit un alt turneu in
ternațional de tenis înscris în 
circuitul „Marelui Premiu" 
F.I.L.T. Fără să se bucure de 
participarea cea mai selectă, 
turneul de la Haverford (Pennsyl
vania) a însemnat o etapă de 
relaxare in această cursă pentru 
acumulare de puncte.

Finala probei de simplu mas
culin a opus pe australianul Ray 
Ruffcls tînărului ' chilian Jaime 
Fillol, care continuă să se a- 
firme printre vedetele sportului

Capitala Argentinei trăiește 
astăzi un eveniment fotba
listic de primă însemnătate : 
manșa întîia a „CUPEI IN
TERCONTINENTALE".

Zeci de mii de „aficioni- 
dos“ așteaptă cu nerăbdare 
confruntarea dintre repre
zentantele fotbalului latino- 
a meri can 
bra 
argint", 
revelația soccerului de club 
de pe 
FEIJENOORD 
(Olanrta). Alte milioane 
îndrăgostiți ai fotbalului vor 
„trăi", cu siguranță, momen
tele dramatice ale întîlnirii 
în jurul aparatelor de radio 
și televiziune. Argentinienii, 
profund afectați de neaștep
tatul eșec al naționalei în 
preliminariile C.M., își pun 
mari speranțe în echipa cam
pioană, Estudiantes, care do
mină de 3 ani încoace fot
balul de club sud-american 
și care 
săi, în 
facție, 
trofeul 
titlul de cea mai bună for
mație de club din lume. 
După ce, anul trecut, studen
ții au ratat cupa., în finala 
cu Milan, ei par acum hotă-

rîți 
fața 
dar 
ență 
sta o poate face numșii ju- 
cînd ofensiv''

argumentul în virtutea că
ruia ahtrenoiul ei, austriacul 
Ernst Happel, își exprima, la 
sosire, credința în readuce
rea „Cupei intercontinentale" 
în Europa.

așteaptă cu
dintre 

fotbalului 
și european : cele- 

echipă din „orașul de.
ESTUDIANTES, și Finalele „Cupei intercontinentale"
bătrînul continent,

Rotterdam
de

0—0 și 5—11960 : REAL — Penarol
1961 : PENAROL — Benfica 0—1, 5—0 si 2—1 
1962: SANTOS — Benfica 3—2 si 5—2
1963 : SANTOS — Milan 2—4, 4—2 și ' '
1964 : INTER — Independiente 0—1, 2-
1965 : INTER — Independiente 3—0, 0- 
1966: PENAROL — Real 2—0 și 2—0 
1967 : RACING — Celtic 0—1, 2—1 și 
1968: ESTUDIANTES — Manchester U.
1969 : A.C. MILAN — Estudiantes 3—0
1970 .- Feijenoord — Estudiantes...

un 
dla. 
olandezi au 
joc de verificare, cunoscuta 
formație Boca Juniors, de 
care au dispus cu scorul de 
4—2. Estudiantes s-a antre
nat în ultimele zile' pe sta
dionul Boca Juniors (75 000 
de locuri).

Iată formațiile probabile 
pentru meciul de astă seară 
(ora 23,30 G.m.t.) :

ESTUDIANTES La Plata:
Spadaro, 
Pachame, 

Conigli-

1—0
1—0 si 1—1 

și 1—2

a adus suporterilor 
1068, suprema satis- 
aceea de a cuceri 
cel mai de preț și

cunoscutul antrenor O. Zu- 
beldia.

Feijnoord abordează finala 
cu încrederea pe care i-o 
conferă valoarea incontesta
bilă atinsă în acest an. Este

în vederea primei întîlniri, 
Feijnoord 
august la 
s-a făcut

• ziastă. Cartierul general al 
cîștigătorilor C.C.E. se află la

a sosit pe 22 
„Baires". unde i 
o primire entu-

Errea, Pagnanini, 
Tognero, Malbernat, 
Bilardo, Echecopar, 
aro, Flores, Veron.

FEIJENOORD Rotterdam : 
Treijtel, Romeijn, Laseroms, 
Israel, Van Duivenbode, Jan
sen, Basil, Wery, Kindvall, 
Van Hanegem, Moulijn.

N.R. Din cauza decalajului 
de fus orar, rezultatul me
ciului Estudiantes — Feije
noord îl vom publica în zia
rul nostru de vineri.

PREMIU ' AL TENISULUI
alb. A cîștigat totuși Rutfels 
cu 6—2, 7—6, 6—3 (s-a jucat după 
sistemul seturilor scurte „tie
break"). La feminin, în finală : 
Margaret Smith Court (Australia) 
— Pat Walkden »(R.S.A.) 6—1,
6—0.

In același timp, marii ași pro
fesioniști concurau la Fort 
Worth (Texas). învingător în fi
nală a fost australianul Rod La
ver, care a dispus de compatrio
tul său —
7—5.

• ÎN 
TELOR 
(Iugoslavia) 
tralia) 6—4, 
Niessen (R.F.G.) — E. Goolagong 
(Australia) 7—5, 6—3.

Roy Emerson cu .6—3,

FINALELE CAMPIONA- 
AUSTRIEI : Franulovici 

— Alexander (Aus- 
9—7, 6—4 : Helga

Dificultăți în organizarea
C.M. de ciclism 1971

Dln Ziirich se anunță că Fede
rația elvețiană de ciclism, însăr
cinată cu organizarea campiona
telor mondiale din anul 1971, a 
cerut Uniunii internaționale de 
ciclism autorizația de a organiza 
probele de velodrom pe o pistă 
acoperită din Ziirich, în prima 
săptămină a lunii octombrie și 
nu în luna septembrie .rum era 
inițial prevăzut. Federația elve
țiană motivează cererea sa prin 
faptul că singurul velodrom omo
logat din Elveția „Oerlîckon" din

Ziirich va fi probabil demolat, 
deoarece municipalitatea refuză 
să acorde creditul, necesar pentru 
renovarea sa.

în caz că U.I.C. nu va fi de 
.acord cu această propunere, fe
derația elvețiană se oferă să or- 

' gantzeze campionatele de pistă 
pe contul său îlitr-o țară înveci
nată. Campionatele 
șosea vor avea loc 
fost prevăzut, între 
tembrie, la Ziirich.

mondiale de 
așa cum a
2 și 5 sep-

„Cupa Europei" a confirmat superioritatea
atletelor

® Toate componentele 
Budapesta I ® Recordul

echipei
Vioricăi

întrecerile celei de a treia 
finale a „CUPEI EUROPEI" 
au atras. 5n tribunele imensu
lui Nepstadion din Budapesta, 
doar 3 000 <ie spectatori, cifră 
neașteplat de redusă față de 
marele interes stirn.it pe conti
nent de disputa celor mai bune 
selecționate feminine din Eu
ropa.

Așa cum am prevăzut, spor
tivele din R.D. Germană, care 
domină, cu autoritate, de a- 
proape doi ani. atletismul eu
ropean, au învins, fără difi
cultate. Tn cele 13 probe din 
program, noile deținătoare ale 
trofeului, au repurtat 7 victo
rii individuale, au ocupat pa
tru locuri secunde și dc două 
ori locul Ill. caz unic io isto
ria competiției. Singurele spor
tive care au 
mai dirză 
fost atletele 
maniei (cu 5 
le), clasate 
U.R.S.S., 
trofeului.

Și acum, o scurtă trecere in 
revistă a celor 120 dc minute 
atletice de la Budapesta. La 
„sută" — o surprinzătoare vic
torie

opus o rezistență 
ciștigătoarelor au 
din R.F. a Ger- 
victorii individua- 
inaintea echipei 

fostă deținătoare a

a vcst-germanci Ingriil 
.Mickler (11.3), in fața mărci 
favorite Renale Meissner (11.4). 
care a avut, inainte de start, 
o criza de apendicită. ■ Proas
păta corecordmană mondială 
s-a revanșat, insă, la 299 m 
(23.1), dispunind clar de Mic
kler (23.3) și de Balogh (23.3 
— rec. maghiar). Performantele 
sprinterelor, ca și cele ale aler
gătoarelor de 400 m (a învins 
Fischer - R.D.G. — ' 
Popkova - U.R.S.S.
doar pc locul III. cu 54.0), au 
fost influențate de un vînt pu
ternic.

Mari surprize la semlfond ; 
în cursa de 800 m, Hildegard 
Janze (R.F. a Germaniei), care 
a condus tot timpul, a rezistat 
pe ultimii metri asaltului en
glezoaicei Carey și al Barba
rei Wieck (R.D.G.), iar 

1 500 m, coechipiera ei, 
Tittel, aflată pe ultimul 
intrarea in linia dreaptă, 
tigat — datorită unui 
senzațional — chiar pe linia de 
sosire. în întrecerea hurdlere- 
lor pe distanța de 100 m, re
cordmana mondială Karin Bal
zer (R.D.G.) și-a ținut la res
pect — 13,1 față de 13,2 — pe 
predecesoarea din tabelă, po
loneza Tereza Suknicwicz.

Performera nr. 1 a concursu
lui a fost, fără îndoială, 
putata 
Heide Rosendahl,

in 53,2. iar 
s-a clasat

la
Ellen 

loc la 
a ciș- 

finiș

re- 
atletă .vest-germană, 

care, in a

din R. D. Germană
învingătoare

Viscopoleanu 
fi suferit

au urcat pe podiumul de premiere de la 
a rezistat din nou # Dacă regulamentul finalei

FOTBAL-MERIDIANE

ar derogare...

la săritura
performeră a anului (6,80 m) 
lungime

Heide Rosendahl, cea mai bună 
în

5-a încercare, a realizat 6,30 
m la lungime, la numai doi 
centimetri de recordul mondial 
al Vioricăi ViscopoleanU stabi
lit, în 1968, la Ciudad de Me
xico. Rita Schmidt și Antonina 
Lazareva au făcut mec; 
la 1,84 m, prima avind. 
un număr de sărituri mai 
decît campioană Uniunii 
vietice.

Tn domeniul aruncărilor, 
dejda Cijova (19,42 m), a 
din nou imbatabilă. în schimb, 
la disc, Karin Illgen a între- 
cut-o pc Licsel Westermann, cu 
16 cm. dincolo de granița ce
lor 61 de metri, iar la suliță, 
coechipiera ei, Ruth Fuchs, 
și-a însoțit victoria cu un nou 
record al R.D. Germane '.60.60 
m).

egal 
însă, 
mic 
So
Na- 
fost.

Ce s-ar fi întîmplat dacă 
echipa României — printr-o 
derogare de la regulament — 
ar fi fost admisă ca a 7-a fi
nalistă la Budapesta ? Pe baza 
recentelor rezultate 
caniadă, Cornelia 
Ileana Silai ar fi 
cui I în probele 
iar în ansamblu, 
țării noastre s-ar fi clasat pe 
locul IV (!), înaintea Poloniei, 
Angliei și Ungariei. Este foar
te interesant de subliniat acest 
lucru, deoarece, luna viitoa
re, atletele noastre vor întîlni, 
îh meci direct, la București, 
echipele Angliei, Ungariei, cit 
și pe cea a Poloniei.

de la Bal- 
Popeseu și 
ocupat lo- 
respeettve, 

selecționata

Federația franceză de speciali
tate a anunțat că meciul dintre 
echipele Franței și Cehoslovaciei 
va avea loc la 5 septembrie la 
Nisa. Jocul echipelor de tineret 
se va desfășura la 6 septembrie 
in orașul cehoslovac Jablonek.

★
Peste 50 000 dc spectatori au ur

mărit la Milano meciul interna
țional amical dintre echipele în- 
ternazionale Milano șl Bayern 
Milnchen. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 0—0.

★
Campionatul maghiar de fotbal 

a programat noi întîlniri. Iată 
rezultatele înregistrate : Pecs — 
Vasas 3—1 ; Szombathely — Fe- 
rencvaros 1—0 ; Szeol — Csepel 
0—1 ; Taiabanya — Gyor 2—0 ; 
Dunaujvaros — Komlo 2—0 ; Uj~ 
pest Dozsa — Dlosgyor 5—1 ; Moti
ved — Videoton 2—1. Echipa Uj- 
pest Dozsa 
deră.

continuă să fie li-

★
campionatul iugoslavA început

de fotbal. Iată principalele rezul
tate înregistrate în prima etapă : 
Partizan — Olimpia 2—0 ; Steaua 
Roșie — Maribor 1—0 : Zelezni- 
clar — Dinamo 1—0 ; Velez — 
Radnichi Nls 1—0 ; Partizan — 
Olimpia 2—0.

★
Rezultate înregistrate în cam

pionatul elvețian : Biel — Sion 
1—1 ; Chaux de Fonds — Zurich

2—2 ; Fribourg — Young Boys 
1—3; Grasshopers — Servette 
1—2 ; Lugano — Basel 1—1 ; Lau
sanne — Winterthur 4—0

★
In campionatul cehoslovac după 

4 etape, conduce, echipa Dukla 
Praga cu 6 puncte. Ea este ur
mată în clasament de TJ Gottwal- 
dov — 6 p șl ZVL Zilina — 5 p. 
Rezultate : Inter Bratislava — 
Skoda Plsen 0—1 ; Spartak 
Trnava — VSS Kosice 2—0 ; Sla
via Praga — Dukla Praga 0—3 ; 
ZVL Zilina — Slovan Bratislava 
0—0 ; TJ Gottwaldov — Tattan 
Presov 1—0.

★
Ajar Amsterdam a terminat la 

egalitate : 0—0 cu Nec Nijmegen 
in campionatul olandez de fotbal. 
Alte rezultate mai importante: 
Telstar — Sparta 
PSV Eindhoven 
Nac Breda 3—0 ;
Harlem 1—1,

★
în campionatul de fotbal

R. D. Germane s-au jucat cîteva 
meciuri : F.C. Carl Zeiss Jena — 
Sachsenring 
mo Dresda 
Magdeburg 
Lokomotiv 
Leipzig

Doi dintre juca.orii lui Feije
noord Rotterdam, Moulij 
(stingă) și Van Daele, antre- 
nindu-se pe stadionul Boca 

Juniors din Buenos Aires.
Telefoto : A. P. — AGERPRES

HOCHEIȘTII SUEDEZI $
VOR EVOLUA

Atletele Austriei
învingătoare 

la Copenhaga
La Copenhaga s-a desfășu- 
t întîlnirea internațională 

feminină de atletism dintre 
echipele Danemarcei șl Aus
triei. Oaspetele au obținut 
victoria cu 'scorul de 72—63. 
Cu acest prilej, Ilona Gusen
bauer (Austria) a trecut înăl
țimea de 1,83 m.

1—4 ; DWS 
0—1 ; Ado
Go Ahead

al

Zwikau 7—3 ; Dyna-
— Stahl Riesa 0—0 ;
— Vorwaerts 1—0; 
Leipzig — Chemie

3—0 ; Hansa Rostok — 
Wismut Aue 0—1.

Selecționata â'e hochei pe 
gheață a Suediei va sosi la 
27 august la Bratislava pen
tru a-și continua pregătirile 
în vederea noului sezon inter
național. Echipa suedeză va 
susține la 31 august un meci 
amical în compania echipei 
secunde a Cehoslovaciei, iar 
2 zile mai tîrziu va întîlni 
prima echipă a țării. Ilocheiș- 
tii suedezi vor evolua apoi în 
două partide, care vor avea 
loc la Praga.

A TREIA VICTORIE A LUI MIKKOLA

Cunoscutul automobilist fin
landez Ilannu Mikkola a cîș- 
tigat tradiționala competiție 
internațională dotată cu „CU
PA LACURILOR", desfășura
tă pe șoselele Finlandei. Han
nu Mikkola, care a avut pe

LACURILOR*
Gunnar Palm ca coechipier, a 
totalizat 16 612 puncte. El a 
pilotat un „Ford Escort". Este 
pentru a treia oară consecu
tiv cind Mikkola intră în po
sesia acestei cupe.

LA BRAȘOV, TURNEU INTERNATIONAL DE BASCHET CAMPION MONDIAL CONTESTAT!
BRAȘOV (prin telefon de la 

corespondentul nostru, Carol 
Gruia). In localitate a început 
un turneu internațional de bas-

chet feminin la care iau par
te echipele IEFS, Constructo
rul, Șc. sp. nr. 2 din Bucu
rești, Voința șj Șc.
Brașov, precum și A.S.Z. 
Pruszkow (Polonia), 
tele primelor meciuri 
rate pe terenul Voința

nr. 2 69—39
Constructorul 50—34

Azi, la Dinamo

MECI INTERNATIONAL

DE HANDBAL
Aflată în turneu 

noastră, cunoscuta
în țara 
formație 

de handbal, Dynamo Berlin, 
susține azi, cu începere de la 
ora 17. pe terenul din șoseaua 
Ștefan cel Mare, o partidă 
amicală cu echipa clubului 
Dinamo București.

La scurt timp după disputarea 
meciului de box dintre Hiroshi 
Kobayashi (Japonia) și Antonio 
Amaya (Panama), pentru titlul 
mondial profesionist la cat. u- 
șoară, decizia de victorie acor
dată japonezului este acum con
testată. Meciul a avut loc Ia To
kio și Kobayashi a fost declarat 
învingător la puncte, după 15 
reprize incerte. Uniunea de box 
din Panama a cerut redlsputarea 
meciului .afirmînd că Amaya a 
fost frustrat în mod evident da 
victorie

din 
din 

Rezulta- 
desfășu- 
: A.S.Z. 
(28—18),

sp.

— Șc. sp. 
Voința — 
(32—11).

ÎNTlLNIRE DE FOTBAL BRAZILIA-MEXIC
Din Ric d» Janeiro se anunță că naționala de fotbal a 

Mexicului a ferst invitată să susțină un meci amical în capi
tala Braziliei, cu reprezentativa acestei țări. Jocul ar urma 
să aibă loc la 30 septembrie pe stadionul Maracana. El re
prezintă un omagiu special adus publicului mexican, care 
a susținut cu ardoare pe fotbaliștii brazilieni în timpul dis
putării jocurilor turneului final al C. M.
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