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• Impresionantă revărsare de tinerețe pe 

străzile orașului gazdă
• Baschetbaliștîî români învingători în meciul 

inaugural
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DUPĂ TURNEUL DE LA BUENOS AIRES

Florin Gheorghiu 
despre Bobby Fischer

teaua șahistă n lui 
După ce la Skoplje

OASPEȚII AU SOSIT IERI DUPĂ-AMIAZĂ

TORINO, 26 (prin telefon, de Ia trimisul nostru special). 
Fiesta torineză a început. Marți noaptea, cerul orașului a fost 
brăzdat de fasciile luminoase ale reflectoarelor, iar străzile 
■răscolite de entuziastele manifestări ale celor aproape 5000 de 
tineri și tinere, studenți sportivi sosiți aici din 63 de țări, de pe 
toate cele 5 continente, pentru a-și demonstra încă o dată 
bucuria de a trăi împreună — indiferent de meridianul de ye 
care vin — fn bună înțelegere, în pace, pentru a se întrece 
loial în competiții sportive. In această noapte orașul Torino 
n-a' dormit.

Pe străzile sale A AVUT EOG O PROCESIUNE EMOȚIO
NANTA. La statuia lui Pietro Micea — pe Corso Galileo Ferra
ris — a fost aprinsă flacăra jocurilor, pe care apoi 6 atleți ita
lieni, învingători în precedentele ediții ale Universiadei (bIVIO 
BERRUTI, ITO GIANI, ATTIBIO BRAVI, EDDY OTTOZ, RO
BERTO FRINOLLI și GIUSEPPINA LE ANE),au purtat-o pe via 
Cernaia. prin Piazza Solferino, via Teresa, Piazza San Carlo 
(unde se află înălțate drapelele de stat ale tuturor țărilor narii- 
cipante la întreceri), via Roma, Piazza Castello, pînă în via Po. 
în Cetate.

meci cu Florin!

RugbyștM de Tarbes,
Imediat după sosirea lor pe 
aeroportul internațional Oto- 
peni.

Foto: T. MACARSCHI

• Totul pentru șah
® Adevăr șl fabulație
• Bobby propune un

w
A . •

FLORIN GHEORGHIU • Ieșit din eclipsă. 
. . <‘l și-a confirmat titlul de mare maestru in

ternațional, iată-1 reușind in continuare un rezultat bun, la 
Buenos Aires, într-o companie foarte valoroasă (turneu 1 A cu 

“2 mari maeștri internaționali).
Reîntors marți din Argentina, Florin ne-a vizitat Ieri Ia re

dacție, fără intenția de a acorda un interviu, cl doar așa, ca să spună 
fobine v-am găsit". Dar, ar fi fost păcat să scăpăm prilejul. Șl, inevita
bil, a venit vorba despre BOBBY FISCHER, eroul întrecerii, realizato
rul unul scor incredibil do 15 puncte din 17 posibile. (Iar în cele patru 
remize, pe care le-a MIăsat“. campionul american a avut de asemenea 
avantaj, adversarii săi salvindu-se printr-un miracol). In istoria moder- 

o performanță asemănătoare a reușit doar Alehin, 
14 puncte din 15 posibile !

nâ a șahului, 
1330. Ia Bled :

— Prin 
■;ează, la 
lui Fischer ? — am întrebat.

ce se caracleri- 
această oră. jocul

Zeci de mii de torinezi, a- 
lături de sportivii partici- 
panți la Universiadă, au asis
tat în continuare la un excep
țional spectacol de lumină, cu
loare, sunet și jocuri de arti
ficii. Celebrul regizor de tea
tru Bruno Beneck a pus in 
scenă acest spectacol, pentru 
comemorarea a 264 de ani de 
Ia săvîrșirea faptei eroice a 
lui Pietro Micea, cel care — 
în timpul asediului cetății — 
a aruncat în aer, cu prețul 
vieții, depozitul de muniții. 
Cîntărețul popular Roberto 
Baccolo a interpretat, acompa- 
nîindu-se la ghitară, Balada 
lui Pietro Micea, pe care a 
compus-o în onoarea acestui 
eveniment.

Spre cerul Piemontului s-a 
înălțat apoi melodia. Izvorîtă 
din mii de piepturi a evocato
rului Gaudeamus igitur, de-

venit imnul Universiadei. Mo
mentul a însemnat, parcă, 
revenirea în prezent, din fer
mecătoarea incursiune istori
că. Băieții și fetele, de o mo
lipsitoare tinerețe, au dat apoi 
frîu liber veseliei. în timp 
ce plecau braț la braț, pentru 
a cuceri cu cînteo și voie ba
nă străzile orașului. ne-am 
strecurat în apropierea docto
rului Primo Nebiolo, preșe
dintele Federației Internațio
nale a Sportului Universitar, 
solicitîndu-i cîteva cuvinte 
pentru cititorii ziarului 

(,Sportul". „Este o reală feri
cire, ne-a spus d-sa.. să asiști 
la desfășurarea acestui val de 
tinerețe și bucurie, să con-

Hristacha NAUM

(Continuare fn pap. * <-«)

?— Precizie matematică, vi
teză, combativitate, o uriașă 
forță de analiză, răspunde Flo
rin. Repertoriul deschiderilor 
lui Bobby nu este din cale 
afară de bogat, dar — în 
schimb — pus la punct pînă 
în ultimul amănunt. Cu albele, 
el joacă invariabil ,,e4“, cu 
negrele „Siciliana" și „Indiana 
Nimzovici", pe care a înlocuit-o 
cu vechea lui „Indiană veche". 
La Buenos Aires el a adus 
Citeva inovații teoretice de 
mare finețe și ingeniozitate.

— Se vorbește mult în 
lumea șahului despre ca
priciile Iul Fischer, despre 
extravaganțele sale, despre 
caracterul iul ursuz, neami- 
cal. Ce este adevărat și 
este inventai din toate

‘ eestea ?
' — Greu de răspuns. Cred

îpe seama lui Bobby se și fa- 
bulează foarte mult, i se atri
buie defecte ce nu-i aparțin. 
Evident, el este un musafir 
dificil. La Buenos Aires, de 
pildă, a venit cu o întârziere 
de 3 zile și tot programul a 
•trebuit să fie schimbat. Sâm
bătă, runda începea la ora 8,30 
seara, pentru a fi respectate 
■prejudecățile religioase ale 
campionului american, adept al 
unei secta baptiste. De aseme
nea, la cererea sa a fost mo
dificată lumina pe scena tea
trului San Martin din capitala 
■Argentinei. Toate acestea ne-au 
deranjat, bineînțeles, dar eu 
personal sînt dispus să tree 
peste asemenea neajunsuri pen
tru plăcerea de a-1 urmări și

Valeria CHIOSE

ce 
a-

că
3

Xî) ,

La despărțire, Bobby Fischer 
t-a dăruit o fotografie Iul Flo
rin Gheorghiu cu următoarea de
dicație : „Toate cele bune, prie
tenului meu Florin".

Cursa Paris — București * gAir 
France"-ului a adus ieri după- 
amlază in Capitală lotul rugbyș- 
tllor de la Tarbes. In lipsa an
trenorului principal, Paul Cassag- 
ne, ușor bolnav, secundul său» 
Michel Mouliet, a avut amabili
tatea să ne comunice XV-le pa 
care îl va alinia astăzi în partida 
cu Dinamo București. Iată-1 : 
Darrique, Marin, Lahaille — Vig- 
nalix, Rocii — Anglade, Vignolo, 
Michel — Terradot, De Matos — 
Sillieres, Pecune, Marin, Dulau 
— Beregescau.

Antrenorul prim al dlnamovlș- 
tllor, Titi Ionescu, ne-a făcut, la 
rindu-l, cunoscută formația cu 
care va începe meciul cu Tarbes : 
Bariu, Caraiman, Stoica — Necu- 
lau, Dărăban — Iorgulescu, Țuțu- 
lanu, Fugigi — Florescu, Drago- 
mlrescu — Hulă, Abribula, Nicu- 
lescu, I. Constantin — Dălciules- 
cu.

MECIUL DINAMO — TARBES 
ESTE PROGRAMAT ASTAZL PE 
STADIONUL DIN ȘOS. ȘTEFAN 
CEL MARE, da Ia ora 16. (t.st.).

LOTUL FOTBALIȘTILOR JUNIORI PENTRU MECIUL 
CU ECHIPA BUDAPESTEI

„Scena” și culisele ei, văzute de corespondenții noștri din farâ
Ne mai desprt două zile de mult așteptata premieră a campionatului diviziei A, ediția 

1970/1971. în ultima vreme, ziarele au rezervat spații din ce în ce mai largi pregătirii „acto
rilor", știrilor de ultimă oră din cele 16 tabere ale elitei fotbalului romanesc. Rțndyriie ce 
urmează sînt consacrate „scenei" (și culiselor ei) pe care se vor produce fotbaliștii diviziei A.

Care este starea „la zi" a primelor 16 „scene" ale fotbalului nostru ? . . .
lată răspunsul oferit cititorilor ziarului de către corespondenții noștri din provincie.

CONSTANȚA : CLUJ t

Stadionul a trecut în mîini bune.

• (Continuare in pag. a 2-a 
la rubrică)

După cum s-a mai anunțat, duminică (stadionul Dinamo, de ia 
ora 14.30), reprezentativa noastră de Juniori, care se pregătește pentru 
Turneul speranțelor olimpice, ce va avea loc la Katowice (Polonia), va 
susține — sub titulatura de selecționata orașului București — o partidă 
de verificare in compania selecționatei de Juniori a Budapestei (de 
fapt, selecționata Ungariei).

Pentru acest, meci, antrenorii C. Ardeleanu șl V. Zavoda au con
vocat următorul lot de jucători : I. GABRIEL, V. BUCARU (portari), 
V. DOBRAU, V. SMAKANDACHE, E. SCHEEP, G. SANDU, N. CIOClR- 
LAN, N. ENACHE, GH. TRANDAFILOV (fundași), C. DONOSE, C. 
SAMAREANU, L. BOLLONY, C. DUMITRIU, M. DANILA (mijlocași), 
GH. BLEJUȘCA, V. AILENEI, M. SANDU, V. NASTASE și GH. CO
JOCARU (Înaintași).

. în urma lu&ril în adminis
trație de către clubul Farul 
a stadionului „1 Mai", se 
observi din’ partea conduce
rii clubului constințean o 
mai mare atenție In ceea ce 
privește întreținerea terenu
lui de joc, cît si a instala
țiilor aferente (vestiare, du
șuri etc.y In cursul acestei 
veri, s-au, adus îmbunătățiri 
substanțiale gazonului, s-au 
reparat dușurile și „peticit" 
tribunele cit noi gradene.

In general STADIONUL 
ESTE BINE PREGĂTIT în 
vederea deschiderii noului 
campionat, inaugurarea ur
mând să se facă duminică, cu

CRAIOVA:

prilejul meciului Farul — 
Steaua, din prima etapă a 
diviziei A. (N. TEODORESCU)

Gazonul 
biliard

o masă de

0 ACȚIUNE UTILĂ, DAR NU PESTE TOT
TRATATA CU RĂSPUNDERE

„Delfin 70", acțiune de anvergură Inițiată de Consiliul Național 
ai Organizației Pionierilor, In colaborare cu Federația română de nata- 
ție, fn scopul atragerii cit mai multor copii, pionieri si școlari In prac
ticare: Înotului, a fost primită cu mult interes nu numai in Capitală, 
ci și în multe localități din țară. Popularizarea din timp și cu mijloace 
adecvate a acestei frumoase și utile acțiuni, asigurarea cadrului orga
nizatoric (bazine, profesori, antrenori și instructori), mobilizarea 
cursanților, fie prin intermediul organizațiilor de pionieri, fie prin acela 
•1 directorilor de școli, iată premise care au contribuit Ia succesul 
acțiunii «Delfin '70“, la inițierea în întreaga țară — a unui număr a- 
preciabil de copii, astăzi purtători ai brevetului de înotător. La reușita 
acțiunii, în foarte multe cazuri, și-au adus contribuția — cum era și 

“7 °rganele sportive locale, cît și inspectoratele școlare, con
siliile pionierești. Așadar, o colaborare rodnică, multilaterală a stat la 
baza reușitei lui „Delfin ”70", în multe din cazuri. Au fost semnalate, 
însă, și situații elnd au existat discordanțe de vederi și implicit ne
reușite. Iată de ce raidui-anclietă realizat de ziar cu ajutorul unor cola
boratori și corespondenți va fi punctat ...
tule minusuri...

LA BRĂILA

cu plusuri, dar și cu des-

ARAD:

stadianului mu- 
Cluj, după cum 
tov. secretar al

UN CENTRU BINE ORGANIZAT
Municipiul Brăila n-a rămas 

în afara acțiunii „Delfin ’70". 
Dimpotrivă, prin grija organe-

lor 
nat 
sub

sportive locale a funcțio- 
un centru bine organizat 
conducerea profesorilor și

I
i
i
i
i
I
I
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I
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Un neajuns: ...tunelul 
de ieșire a jucătorilor

Bătrfnul, dar cochetul stadion 
din Arad s-a pregătit șl el ală
turi de campioni pentru noul 
sezon fotbalistic. Terenul se află 
intr-o stare excelentă, iar tribu
nelor și instalațiilor aferente li 
s-au adus îmbunătățirile nece
sare. Un neajuns îl prezintă tu
nelul de ieșire a jucătorilor cace, 
din cauza unor puțuri, se umple 
uneori cu apă. Probleme mal di
ficile sînt legate de organizarea 
medului U.T.A. — Feijenoord, 
dat fiind marele număr de spec
tatori care doresc să vizioneze 
această partidă. (ȘT. IACOR)

< „Gazonul 
nicipal din 
ne spunea 
clubului Universitatea, Titus 
Lucaciu, este impecabil; este 
o plăcere să te uiți la el ! 
Arată ca o masă de biliard. 
Deși am dori ca el să intre în 
proprietatea noastră, Admi
nistrației Bazelor Sportive 
Cluj — „proprietarul" actual 
— nu putem să-i reproșăm 
mimic. Grija pentru întreține
rea 'gazonului are egal doar

în atenția care se acordă 
creării unor condiții cît mai 
bune jucătorilor și în vestia
re (dușuri, instalații sanita
re etc.), ca și spectatorilor, 
în tribune. Repetăm, deși pe 
teren se antrenează în mod 
obișnuit nu mai puțin de 
patru echipe (cele două di
vizionare A — „U“ și C.F.R. 
Cluj.. — plus echipele de ti
neret), terenul de joc se pre-1 
zintă în cele mai bune con
diții".

BRASOV s

Stadionul Tineretului 
va avea o capacitate de 
15 000 de locuri

, La stadionul Tineretului 
din. Brașov se află în fază 
avansată de execuție. ur-

(Contlnuare în pag. a 3-a)

în gala inaugurală a „Criteriului tineretului" la box

antrenorilor Elena 
xaaidru Mititelu și 
doreseu. începute 
5 iulie, cursurile

Moha, Ale- 
Ghioccl Teo- 
la data de 
de inițiere

Raid -anchetă
r TI IIIUIMII IIIIMIimWMM—|g||,

se vor încheia la data de 5 
septembrie.

Ca de obicei, fiecare ciclu 
6e încheie cu un concurs ofi
cial, în care pe bloc-starturi 
urcă cei mai talentați dintre 
„delfini". Din ciclurile care au 
avut loc pînă acum s-au re

(Continuare în pag. « J-a)

Lucrări la stafia de oxigenare ; în rest totul este 
pus la punct

, La stadionul Central din 
Craiova, locul unde echipa , 
locală Universitatea își_ va 
disputa meciurile, cele cîteva 
„puncte negre" din apropie
rea porților au fost plomba
te și, pe tot terenul, gazonul 
este acum bun pentru joc. 
Toate instalațiile sanitare au 
fost revizuite, Iar băile și

vestiarele — vopsite în ulei. 
S-au început și sînt în curș 
de execuție lucrările la stația 
de oxigenare. Bazinul de re- 
confiortare este în funcțiune, 
ca și instalația de sonoriza
re și cronometraj. Deci cam
pionatul poate să înceapă. 
(ȘT. GURGUI)

Au fost stabilite loturile

reprezentative ale României

Pregătirile pentru campiona
tele europene de talere și skeet, 
ce vor fi găzduite la poligonul 
Tunari între 8 și 13 septem
brie, au intrat în faza finală. 
21 de țări și-au anunțat pînă 
acum participarea. 234 de țin- 
tași, număr record de partici- 
panți la edițiile campionate
lor continentale.

CULORILE CLUBULUI
abloul inedit publicat ieri de 
ziarul nostru cuprinzînd da-, 
tele celor 16 echipe divizio
nare participante la cea de 
a 53-a ediție a campio
natului național de fotbal 

produs un interes general. Printrea produs un interes general. Printre 
componentele acestei veritabile radio
grafii a echipelor concurente la invi
diatul titlu de campioană națională 
la fotbal, reproducerea insignelor clu
burilor și menționarea culorilor oficiale 
ale acestora au atras îndeosebi aten
ția, deoarece în lumea iubitorilor de 
fotbal există mulți îndrăgostiți de in
signe, de aceste miniembleme ale clu
burilor, meșteșugit îmbinate cu culo
rile cluburilor. Cîțiva colecționari s-au 
și grăbit " să ne telefoneze, ■ solicitîn- 
du-ne detalii privind modalitatea de 
procurare a insignelor și fanioanelor. 
Prea multe indicații nu am putut da. 
Știm doar că echipa Rapid, începind 
de anul trecut, difuzează contra cost 
fotografii în culori ale echipelor 
fotbaliștilor lor, insigne, fanioane 
brelocuri. De asemenea, am aflat 
Steaua a procedat ie curînd la 
In plus, a confecționat și cravate

ș> 
Și 

că 
fel.

■ • -, ' cu culorile clubului. Și în provincie există 
asemenea «Mlițări, din păcate necu
noscute, lirnițate la perimetrul intere
sului local. «f

în multe țări, în special în făriie A- 
mericii de Sud, dragostea pentru cu
lorile cluburilor, canalizată apoi la uni
son pentru culorile echipei naționale, 
îmbracă forme dintre cele mai variate. 
Una dintre cele . mai interesante, 
în afara gamei, largi de suveniruri ca 
acelea menționate mai sus, este con
fecția pe scară industrială de tricouri 
și cămăși cu culorile tuturor cluburilor, 
purtate de suporterii echipelor pe sta
dioane și chiar pe străzi, în special de 
copii. Departe de a fi o exagerare, a- 
cest mod de exprimare este original, 
cald și... molipsitor. Un astfel de gen 
de tricouri și cămăși adaptate și la 
specificul nostru ar fi un pas în plus 
fată de actualele insigne, brelocuri, 
cravate și fanioane, acestea din urmă 
rămînînd, în mod ciudat, la pînză, în 
epoca plasticului !

Toate realizările de o asemenea fac
tură, existente sau pe cale de a fi în
făptuite la noi, vor rămine fără prea 
mare efect 
la București 
de unde să 
ruri sportive 
buri din Capitală și provincie.

Pentru eficiența deplină a unor ase
menea acțiuni ar fi, însă, obligatoriu

dacă nu se vor deschide 
și apoi în )arâ magazine 
se poată cumpăra suveni- 
emanînd de la multe clu-

pentru cluburi să-și respecte culorile 
atunci cînd apar pe stadioane. Din 
experiența anilor trecuți reținem că am 
văzut multe echipe de tradiție din fot
balul nostru evoluînd cu echipament de 
culori cu totul altele decît culorile lor 
cunoscute. De ce oare ? Dacă în spor
tul cu cei mai mulți spectatori se pe
trec asemenea derogări, mai bine spus 
neglijențe, în multe alte sporturi excep
ția devine aproape regulă în această 
privință. Numai așa se poate explica 
faptul că 'a recentele Jocuri Balcanice 
de atletism de la București atleții noș
tri au concurat cu echipament de alte 
culori decît culorile tricolorului româ
nesc. O simplă bandă tricoloră pe tri
courile albe, aproape invizibilă din 
tribune, n-a dat de fel impresia repre
zentării unei echipe naționale a Ro
mâniei, care trebuie să poarte echipa
ment de culorile tricolorului drapelului 
românesc. Și din această cauză atle
ții noștri se distingeau cu mare difi
cultate dintre ceilalți concurenfi.

Să cultivăm și să iubim culorile clu
burilor sportive pentru că ele ajută la 
o legătură strînsă între spectatori și 
sportivi, cu rezonanță deplină la echi
pele reprezentative I

I. MITROFAN

I
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ȘTEFAN BOBOC
A CONFIRMAT AȘTEPTĂRILE

federației noastre deBiroul federației noastre de 
tir a definitivat loturile repre
zentative ale României pentru 
europenele de la Tunari: ta
lere aruncate din șanț: ION 
DUMITRESCU, GHEORGHE 
FLORESCU, ȘTEFAN PO- 
POVICI, AUREL IONESCU, 
VASILE TRAISTARU, GA
BRIEL SUDITU, RELI VE- 
ZEANU și, juniorul PAUL 
STANCU ; skeet : GHEORGHE 
SENCOV1CI, DUMITRU DAN- 
CIU, GLEB PINTILIE, GHEOR
GHE FLORESCU. SERGIU 
DIACONU, ION DUMITRES
CU, juniorii FLORIN IURCEN- 
CO și LUCIAN COJOCARU. 
Dintre primii șase trăgători, 
atît la talere cît și la skeet, 
vor fi alcătuite formațiile Ro
mâniei (din cite patru țintași) 
pentru probele pe echipe.

GALATI, 26 (prin telefon) — Un 
public entuziast, cifrat la apro
ximativ 2000 de persoane, a ținut 
să fie prezent în cocheta arena 
de box din localitate pentru a 
saluta pe participanții la actuala 
ediție a „Criteriului tineretului".

După festivitatea de deschidere, 
in ring au urcat „semimuștele" 
St. Boboc (Dinamo Buc.) și S. 
Tudor (P.A.L. Brăila). Șt. Boboc
— recent laureat al Dinamoviadel
— a răspuns cu calm atacurilor 
brăileanulul, șl. mult mal tehnic 
șl sigur in acțiuni, ripostînd cu 
numeroase directe șl croșee de 
stingă, a obținut victoria.

La aceeași categorie, s-au în
tâlnit Șt. Bălatu (C.P.M. Buc.) și 
R. Cozma (C.S.M. Cluj). Bucu- 
reșteanul. cu alonjă remarcabilă, 
a controlat în permanență lupta 
și a punctat (după părerea noas
tră) suficient pentru a primi de
cizia. Cu toate acestea, arbitrii 
l-au preferat pe Cozma.

La cat. cocoș, prima partidă a 
pus față în față pe M. Toni (Stea
ua) și M. Lumezeanu (U.R.A. 
Craiova). Stellstul, un puncher 
redutabil, a lovit decisiv Încă 
din primele minute. După ce a

fost numărat de două ori de 
arbitrul Ion Ștefan, Lumezeanu 
a fost trimis la colț, conducătorul 
luptei consfințind victoria iul 
Toni prin abandon, în repriza a 
doua. La aceeași categorie, I. 
Ciocoi (A.S.A. Cluj) a învins prin 
abandon în repriza a III-a Pa 
N. Agriforoaie (Nlcolina Iași).

Categoria semlușoară : C. Ho- 
duț (Olimpia Buc.) l-a învins 
detașat la puncte pe N. Păun 
(Petrolul Ploiești). La aceeași 
categorie, M. Păuniță (ElectrODu- 
tere Craiova) și N. Nicolaescu 
(Steaua) au oferit o partidă con
fuză, în care victoria la puncte 
a fost atribuită primului.

Celelalte rezultate : cat. semi- 
mijlocie : D. Moraru (Steaua) 
b.p. C. Lică (Voința Buc.), D. 
Mihalcea (Dinamo Buc.) b.k.o. I 
I. Vlad (P.A.L. Brăila); cat. mij
locie : S. Tîrîlă (Oțelul Galați) 
b.p. Fr. Salgo (Voința Cluj), Gh. 
Corolanu (Voința Satu Mare) b.p. 
A. Gheorghiu (Semănătoarea 
Buc.).

Paul IOVAN
State CONSTANTINESCU

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
ÎNCEP

LA PROBELE DE GLONȚ
ASTĂZI

De ediția Jubiliară (a 
campionatelor mondiale 
care vor avea loc in 
Phoenix (S.U.A.) ne mai 
nouă săptămini. Pînă 
trăgătorJ.1 noștri își vor continua 
pregătirile cu. multă asiduitate» 

’ unul dintre cede măi importante 
teste fiind campionatele republi
cane, care Încep azi la poligonul 
clubului Steaua*  din Domnești. 
Este vorba de ÎNTRECERILE 
PROBELOR CU GLONȚ, campio
nat național aflat Ja a XXII-a 
ediție.

40-a) a 
de tir 
orașul 

despart 
atunci,

La start vor ti prezențl cel 
mal buni trăgători. Pentru ziua 
inaugurală sînt programate pro
bele : pistol viteză 60 f (la care 
Își vor disputa întîletatea, cam
pionul lumii, Virgil Atanasiu, 
medaliatul cu argint de la J.O. 
din Mexic, Marcel Roșea, 
Ion Trlpșa), proba de armă li
beră calibru redus 60 f culcat 
și armă standard 60 f femei.

Festivitatea de deschidere a 
fost fixată pentru ora 8, iar 
concursul va începe la ora 9.

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE CAIAC-CANOE
Astăzi, primele starturi ale cam

pionatelor naționale de caiac- 
canoe deschid o pasionantă — 
sperăm și de valoare — cursă 
pentru cucerirea celor 18 titluri. 
Participă fruntașii consacrați ai 
acestui sport, dar și numeroși 
tineri cu reale posibilități de a- 
firmare, ceea ce ne Tace să ere-

9
dem că în foarte multe finale va 
fi extrem de dificil de anticipat 
ordinea clasamentului.

Reține atenția și noua formulă 
de organizare a finalelor din 
acest an, în concordanță cu pro
gramul viitoarelor competiții 
mondiale. Astfel, astăzi au loc 
întrecerile de calificare la pro-

bele olimpice, inline se vor dis
puta semifinalele șl finalele a- 
cestor probe, iar simbătă semi
finalele și finalele celorlalte pro
be. întrecerile sînt programate 
dimineața de la ora 9 și după- 
amiaza de la ora 16.

r«bra ginațgita startului Foto: A. NEAGU
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PIȘTALU

De azi, la Sibiu

lipsește 
noastre

a fi un succes, clasarea echipei României pe locul 
Ia campionatul balcanic al baschetbalistelor junioa-

oa- 
con- 
haz,

i

„JUNIOARELE NOASTRE

- ne declară prof. Gh. Benone
• 26 de aruncări liber® ratat® în meciul cu Bulgaria • Ne 

o jucătoare „gigant" • Progres evident al tinerelor 
jucătoare .• „A|utorul" dat Totului de unii antrenori

COMPONENTA ECHIPEI 
DE MOTOCROS 

PENTRU „CUPA DUNĂRII"
Etapa a doua a „Cupei Du

nării*  va avea loc sîmbătă 29 
august în orașul iugoslav Kar- 
lovac. își vor disputa întîie- 
tatea reprezentativele de mo- 
tocros alo Uniunii Sovietice, 
R. F. a Germaniei, Austriei, 
Cehoslovaciei, Ungariei, Bul
gariei și României. Țara noas
tră va fi reprezentată de Ște
fan Chițu, Aurel Ionescu, 
Cristian Dovids și Adam Cris- 
bai. Rezervă : Mihai Banu. 
Alergătorii români vor fi în
soțiți de antrenorul Gh. Io- 
niță.

I 
I

1

i FINALELE DE ZBOR LIBERI
SIBIU (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). înce- 
pînd de astăzi și pînă dumi
nică. aeroportul Turnișor din 
localitate va găzdui întreceri
le finale din cadrul campio
natelor republicane de aero- 
modele — zbor liber. La a- 
ceastă interesantă competiție 
participă un număr record de 
echipe — 25 — din întreaga 
țară. Prezenți de cîteva zile 
în oraș, pentru acomodare, 
sportivii constructori aeromo- 
deliști vor lua startul în fina
le cu modele de un ridicat 
nivel tehnic, superioare celor 
din anii preced'enți. Intere
sant este că la această în
trecere participă, alături de 
tineri, și mai vîrstnicii în 
modelism. Bunăoară, Ștefan 
Benedek, Anania Moldovea- 
nu. Petre Curtu ș.a.

Iată PROGRAMUL celor 
trei zile de concurs : 27 au
gust — planoare A 1 și A 2 ; 
28 august — propulsoare B 1 
și B 2 ; 29 august — propul
soare B 2 și motomodele ca
tegoria C 1 ; 30 august — mo- 
tomodele C 1.

ILIE IONESCU

W

Fără
secund . ........................... . _
re a constituit o performanță bună, mai ales dacă ținem 
seama că la celelalte patru ediții sportivele noastre ocu
paseră ultimul loc. Deci, un salt calitativ, îmbucurător și 
promițător, despre care i-am solicitat părerea profesorului 
GH. BENONE, antrenorul selecționatei române:

— Intr-adevăr, rezultatul 
naționalei noastre este mai 
bun decît în anii trecuți, dar 
el putea însemna un succes 
total dacă jucătoarele aveau 
o comportare la valoarea lor 
reală în partida decisivă, cu 
formația Bulgariei. în acest 
meci, însă, s-au ratat nu mai 
puțin de 26 de aruncări li
bere și multe alte aruncări 
executate în finalizarea con
traatacurilor. Se pare că sur
priza panourilor (gazdele 
Balcaniadei au anunțat că se 
va juca la panouri de cristal 
și ne-am pregătit ca atare, 
iar la Pleven erau montate 
panouri de lemn, foarte du
re), ca și ’faima baschetului 
feminin bulgar le-au des
cumpănit într-o oarecare mă
sură pe sportivele noastre, 
în orice caz, personal con
sider că puteam cuceri locul 
întii și fac această afirmație 
ținînd seama de succesele 
realizate la jocurile de veri
ficare susținute în compania 
echipelor de junioare ale Ce
hoslovaciei și Poloniei, a ce
lei de tineret a Ungariei 
și cu prilejul turneului de 
senioare dotat cu „Cupa Fe
derației", în cadrul căruia 
am învins selecționata Cu
bei.

— Apreciind spiritul re
alist cu care priviți par
ticiparea la această Bal
caniadă considerăm că lo
cul secund a fost obținut 
ca urmare a unui salt ca
litativ al tinerei generații.

— Desigur, In această pri
vință doresc să menționez, 
în primul rînd, creșterea me
diei de înălțime. România a 
avut la Pleven lotul cu cea 
maî mare medie a taliei. Pă
cat, însă, că ne lipsește o 
jucătoare „gigant" (1,90 m și 
chiar mai mult). Doresc să 
mai remarc că, față de anii 
trecuți, junioarele românce 

s-au prezentat bine pregătite 
fizic, cu o excelentă tehnică 
de conducere a balonului, au 
fost „bătăioase", făcind față 
jocului dur al formației bul
gare, au atacat bine apărarea 
în zonă (aplicată în reprize
le secunde de reprezentative
le Bulgariei și Iugoslaviei) 
și au folosit cu succes apă
rarea agresivă, in urina căre
ia au ciștigat multe mingi, 
în sfîrșit, referitor la com
portarea selecționatei noastre, 
doresc să menționez că ea 
a obținut locul I în clasa
mentul pe echipe la arun
cări libere (50% ; a doua 
clasată, Bulgaria a fost în
registrată cu 43%), că Maria 
Roșianu a primit o cupă o- 
ferită celei mai bune și mai 
tehnice jucătoare, Iar Diana 
Mihalic a fost și ea premia
tă pentru primul loc obținut 
în clasamentul individual la 
aruncări libere (100% 
11' aruncări).

— In ce măsură ați 
sprijinit de antrenorii
lorlalte echipe de juniori 
din țară in selecția 
pregătirea lotului ?

— Au fost selecționate 
cătoare de la Liceul nr.
și Rapid București și de la 
școlile sportive din Satu Ma
re și Tg. Mureș. Antrenorii 
Gh. Roșu din Brașov șl Ho
ria Pop din Cluj nu au tri
mis la lot baschetbalistele 
solicitate, iar ultimul a refu
zat chiar șl funcția de an
trenor secund tn care fusese 
numit de federație.

din

fost 
ce-

- TENIS DE MASĂ

Pe Stadionul Republicii se 
vor desfășura Sîmbătă și du
minică întrecerile celei de a 
54-a ediții a campionatelor 
naționale de atletism ale Ro
mâniei. Vor lua parte cei mai 
buni atleți din întreaga țară, 
calificați în baza unor perfor
manțe standard realizate în 
concursurile acestui sezon.

• Cercetînd listele de în
scrieri am constatat că C.A.U. 
București va fi reprezentat 
de peste 100 de atleți și atle
te, iar Dinamo București de 
43 de bărbați și 13 femei.

• Asociația sportivă P.T.T. 
a înscris concurenți numai 
pentru proba de 50 km marș, 
între care trei veterani ai 
campionatelor țării : Ion Ba- 
boie, Vasile Teodosiu și Du
mitru Chios e.

• Brașoveanca Ana Sălă- 
gean, principala favorită la 
aruncarea greutății, a cîștigat

pînă acum de 16 ori consecu
tiv titlul de campioană a țării, 
stabilind astfel un adevărat 
record al competiției.

• La aruncarea greutății a 
fost înscrisă și Mihaela Peneș 
care urmează să-și facă rein
trarea după o îndelungată 
absență competițională.

• Concursurile încep sîm- 
bătă la ora 15,00 și continuă 
duminică de la ora 15,00. 
Startul în cursa de 50 km 
marș se va da duminică di
mineața la ora 6,30 !

• Cu acest prilej se vor 
decerna tricourile și medaliile 
de campioni la 21 de probe 
masculine și 13 probe femi
nine.

• Alături de seniori printre 
competitori se vor găsi și nu
meroși reprezentanți ai noii 
generații de atleți, între care 
și juniorii selecționați pentru 
„europenele" de la Paris.

privire Încrezătoare IN VIITOR

Clou-ul „duminicii sportive*  
au fost, desigur, golurile me
xicane, fotbalul. Se putea 
merge mai cu inimă pe a- 
ceastă linie. Nu. Cu o încă- 
păfînare de neînțeles, redac
ția a ales ca material de ba
ză — mofonautismul. Din 
două ore, cam un sfert a a- 
parținut acestei învîrteli 
apă,------ ‘—- x-"~ —
care

1 pe 
monotonă, fără sare, în 
un austriac era mai deș- 
decît toți ceilalți. Singu- 
momente interesante au 
defecțiunile. Atunci, 

menii căpătau un anume 
tur, aveau un oarecare 
bărcile descopereau un chi
chirez. Au fost însă prea pu
ține defecțiuni — și pînă apă
rea salcia finală sub care în- 

mal, 
inde

unor secvențe cu spectatorii 
din Rio și Roma, printre go
luri. Nebunia din Rio la go
lul lui Jair ar merita să fie 
luată în considerație de Mân
drie pentru admirabilele sale 
documentare consacrat® se
colului 20. Nu știu de unde 
a apărut acest dispreț euro
pean față de euforia latino- 
americană, în fotbal. Ne ui
tăm chiorîș la tinerii aceștia 
brazilieni care rup tricoul de 
pe Rivelino... Ei și ?

Un fel de film se lua du
minică tot de spectatori — 
găsindu-le prea multe vicii și 
cerîndu-le prea multe virtuți. 
Li se imputau huiduielile — 
care, firește, nu-s deloc exal- 
tante, dar mă întreb i fără 
ele, ce valoare or 
plauzele ?

Pătrunzind brusc pe ușa ele
gantei săli de sport din Poiana 
Brașov, un răpăit agresiv ca de 
mitralieră ne-a făcut să dăm 
grăbiți un pas înapoi. Dar, o 
rotire scurtă, cercetătoare, din 
priviri, ne-a dat motiv de liniș
tire șl îndemn de a păși mal 
departe... cu tot „schimbul de 
focuri" care continua.

La cinci mese de joc, așezate 
după o simetrie convenabilă să
lii, șase fete șl patru băieți mar
tirizau urechile antrenorilor Ella 
Constantlnescu șl Farkaș Paneth, 
cu ritmul inegal, zgomotos, efica
ce șl subtil al mingii de tenis 
de masă, Izbită șl dungată pes
te plasă cind furios, repezit, 
cind moale, llftat. Pe margini, pe 
bănci, alțl 12 jucători, așteptln- 
du-șl rlndul, priveau, comentau, 
învățau din duelurile angajate.

Tot ceea ce tenisul de masă 
românesc are sedimentat va
loric sau semnalat la orizon
tul perspectivei a fost strips 
la un loc pentru o pregătire 
de acumulare tehnică, tactică 
și fizică. Sint prezente „marile 
nume" din acest sport al 
nervilor : Maria Alexandru,
Carmen Crișan, Eleonora Mi
halca. Galeria seniorilor se 
străduia să-1 facă concurență 
atit prin sonoritatea numelor, 
cit și prin risipa de efort 
sau virtuozitate tehnică. 

Munca se dovedește rodnică. 
Toți „își fac mina"... șl ochiul 
pentru sezonul care se deschide. 
Primul obiectiv : Balcaniada. Al 
doilea, mai depărtat, dar pre
zent prin semnificație șt Impor
tanță în flecare antrenament al 
fetelor : campionatele mondiale 
din Japonia.

Alături și printre maestrele și 
maeștrii cu reputație șl ierarhie 
stabilită, adevărate modele vil, 
se învîrt, îl copiază, tl urmează 
și uneori ii încolțesc pe patru
laterul verde speranțele tenisu
lui de masă feminin și masculin, 
venite de la Șc, sportivă Buzău 
(Filimon Cornelia și Popescu Mi- 
nodora), C.S.M. Cluj (Ligia Lupu, 
Irlna Tothfalusl, Maria Sîntana, 
Cornel Gavriș, Gheorghe Bogza), 
Dinamo Craiova (Marin Flrănes- 
cu). Voința București (Mihaela 
Lunțeanu) sau Spartac București 
(Elena Condicaru).

Două dintre fete — cele 
destoinice — 
București) și 
(C.S.M. Iași), 
campionatele 
morilor.

Antrenoarea 
cu era optimistă. Ne-a 
de SERIOZITATEA PREGĂTIRI
LOR, DE TALENTUL ACESTOR 
FETE, DE PASIUNEA șl RĂBDA
REA CU CARE ASCULTA ȘI 
INVAȚA, OE FOLOSUL DEOSE
BIT AL ACESTEI ETAPE DE 
PREGĂTIRE COMUNA LA PO
IANA.

Chiar de ar fi fost mal rezer
vată, ne-am fi dat și *
seama. Ochii tuturor 
de entuziasm.

Semnele Încrederii șl 
mulul colorau și munca 
relor. Maria Alexandru — 
lata Ella — RĂMlNE O MARE 
CAMPIOANA. EGALA CU SINE,

mobilizată în cele mal grele mo
mente. Ea este secondată cu un 
succes din ce în ce mal vizibil 
de Mihalca și Crișan.

Desigur, succesele prezentului 
ne bucură. Dar și senzația per
manenței, a continuității, a in
vestițiilor făcute în viitor ne dau 
încredere.

Pregătirile de la Poiana ne~au 
lăsat această impresie.

d. »t. —

Sub semnul selecției 
PE PATRULATERELE DE LUPTĂ DE LA CÎMPULUNG

DOI SPECIALIȘTI IȘI ÎMPĂRTĂȘESC OPINIILE

DUPĂ BALCANIADA DE LA ATENA
la „C.E."

mai
Lidia Ilie (Spartac 
Nicoleta Spiridon 
erau plecate la 

europene ale ju~

Ella Constantines- 
vorbit

singuri 
scintelau

optimis- 
senloa- 
ne re

De cîteva zile, judo-ul și-a 
instalat cartierul general la 
Cîmpulung, pitoreasca gi os
pitaliera localitate unde s-au 
întîlnit, într-o pregătire co
mună (condusă de către an
trenorii Alt Bogdan, Gheor
ghe Donciu și Mihai Botez) 
30 de componenți ai loturilor 
reprezentative de seniori și 
speranțe olimpice.

Scopul principal îl consti
tuie — așa cum îl definea 
colectivul de specialiști — 
„verificarea și pregătirea spe
ranțelor olimpice, care ne vor 
reprezenta, în toamnă, la ,jCrf- 
teriul tineretului" 
tislava. Alături de 
tegorie ce deține 
tehnic superior și 
experiență competițională) și 
angajați în partide directe 
cu aceștia, cadeții noștri vor 
căpăta, pe lîngă cunoștințe și 
experiență, un alt curaj și o 
altă siguranță în concurs".

Iată explicația cere ne-a 
scutit de orice nedumerire a- 
tunci cînd am descoperit, pe 
patrulaterele de luptă, pe 
Mircea Notopol ascultîndu-1 
pe binecunoscutul N. Ezechil. 
pe Doru Hîrșan înfruntîndu-1 
pe dublul campion al senio
rilor la 80 kg, Iosif Kaupert, 
sau pe „greii*  Gheorghe Boș- 
cu și Vasile Cosma demon- 
strînd pentru tinerii care le 
reprezintă — la altă vîrstă, 
bineînțeles — categoria,

Cîmpulungul — un experi
ment de loc ușor pentru sper 
ranțele în kimQnouri, o școa
lă unde acestea își corectează 
și îmbunătățesc plasamentul, 
unde deprind — în condiții

de la Bra- 
seniori (ca- 
un bagaj 
o oarecare

de luptă — tactica ieșirii din 
situații dificile, unde își în
sușesc și perfecționează pro
cedeele tehnice, unde se aco
modează cu o disciplină apro
piată de aceea de concurs.

In ceea ce-i privește pe spe
cialiști, „etapa Cîmpulung" nu 
are numai un caracter orien
tativ, ea reprezentînd și un 
moment concret: cel al se
lecției. Astfel, corespunzător 
randamentului dat în suita de 
meciuri programate pentru 
fiecare „speranță" în parte, 
s-a conturat configurația ce
lor 5 categorii : 58 kg — C. 
Mihalca, M. Badea; 65 kg: 
D. Hîrșan, Al. Filip; 75 kg : 
C. Melnic, M. Notopol, 85 kg: 
George Hesdolfer. V. Ionescu, 
-1-85 kg : Al. Dumitru, C. Ni
cola w,

„Lista este departe de a fi 
închisă — specifică secretarul 
general al federației, prof. 
Anton Muraru. Vom urmări, 
in continuare, evoluția fiecă
ruia dintre juniorii noștri și 
atunci cînd unul va demon
stra că-și merită un loc în 
garnitura pentru Bratislava 
i-1 vom oferi fără reticență. 
După cum, cei aleși astăzi nu 
vor rămîne în lot decît dacă 
ne confirmă speranțele".

Iată o precizare ce conține, 
implicit, o dublă invitație : 
atît pentru mănunchiul de 
zperanțe olimpice, cît și pen
tru ceilalți juniori care n-au 
trecut astăzi dificila barieră 
a selecției.

Sensul ei: munca discipli
nată, conștiincioasă.

Nușa MUȘCELEANU

• înotătorii au șanse minim® 
(Aurel Urmuzescu)
• Echipa de polo se poat® 

Adalbert Szogy).

„Șanse minime pentru Înotă
tori la europene". Aceasta ost® 
concluzia desprinsă de antrenorul 
federal Aurel Urmuzescu după 
Încheierea J.B. de la Atena. 
„Intr-adevăr, ne spune el m?» 
unul dintre cel cinci Înotători vi
zați să reprezinte țara noastră la 
campionatele europene do la 
Barcelona nu au realizat timpi 
pe baza cărora să le Întrezărim 
posibilități de calificare In fi
nale. Este foarte adevărat insă 
că Marian Slavic, omul nr. 1 al 
reprezentativei, a fost din nou 
sacrificat iu Interesul echipei 
naționale, fiind obligat să ia 
startul tn 7 probe (n.r. aproape 
jumătate din cele ale concursu
lui masculin). In aceste condiții, 
rezultatele sale au fost destul 
de bune, dar nu de natură să-l 
proiecteze pe bucureștean în
tr-o finală europeană. V. Costa 
se află in revenire de formă, dar 
1:10,7 șl 2:33,4 slut cifre cu care 
nu poți trece de seriile ----- ‘
campionat european. Chiar 
Agneta Șterner, cu noile 
recorduri — S9,3 și 2:34,9 — se 
află Încă departe de fruntașele 
delfinului. Ceilalți doi sportivi, 
Gh. Lupu și Ad. Covaci, vizați 
doar în eventualitate» participă
rii cu o ștafetă mixtă (n.r. să 
reținem că acest cvartet 
învins de modesta echipă 
goslaviel la Balcaniadă), 
realizat saltul 
nori. In ceea 
comportare a 
(excepțiile au 
pul cuvenit), .... „
singură explicație : 
INSUFICIENTĂ".

La cete spuse de antrenorul 
federal A. Urmuzescu am mal 
vrea să adăugăm o altă cauză, 
care sare în ochi în mod izbi
tor. Este vorba de superficialita
tea cu care s-a tratat problema 
selecției, tntrucît la sfîrșltul în
trecerilor s-a constatat că mal 
mulți sportivi s-au complăcut 
la Atena In rol de turiști. Atra
gem atenția asupra acestui lu
cru tntructt „fenomenul" se re
petă cu o precizie matematică : 
Syracuse 1967 (echipa feminină), 
Vichy 1968, „europenele" de ju
niori de la Viena 19Ș9 (cind sin
gurul candidat cu șanse la o 
medalie, Gh. Lupu, a rămas la 
București) și acum J.B. de la 
Atena. Dar asupra acestei pro
bleme vom reveni cu un material 
mal amplu.

„Spre deosebire de lotul de Îno
tători — este de părere dr. Ad. 
Szdgy — echipa națională 
polo a avut o comportare 
bună. Dacă nu am fi jucat pri
mul meci cu Iugoslavia, cînd 
băieții erau după două nopți

de a intra în finale

clasa între primele (ase (dr.

ar fi fost 
de

_ • O
confirmă victoriile clare asupra 
Bulgariei (cu care am făcut 
doar 2—2 la ichwarzenhelde) și 
Greciei, ca și scorul record (18-1) 
din fața Turciei.

Din punct de vedere fizic, Io
tul de jucători este bine pregătit. 
Șl taetica folosită în funcție de 
adversari (zonă, combinată cu 
om Ia om) ml se pare cea mal 
nimerită. Dintre componențil lo
tului țin să evidențiez in mod 
deosebit pe Blajec, Szabo șl Zam- 
firescu, in mare progres. Foarte 
utili — Novac, Kusu șl Culineac; 
in creștere de formă — Popa și 
Mihăilescu. Din păcate. Insă, pro
blema portarului continuă să ră- 
mină deschisă. Am toată Încre
derea că la Barcelona ne vom 
situa din nou In rlndul primelor 
șase clasate".

nedormite, rezultatul 
altul. Echipa s-a comportat 
la meci, la meci mal bine.

ținui 
Și sale

să 
a fost 
a lu- 

nu au 
antre- 
slaba

scontat de 
ce privește 
celorlalți sportivi 
fost citate la ttm- 
nu găsesc declt o 

PREGĂTIRE

de 
mal

I
în nici un fel, pentru a servi 
această frumoasă inițiativă ?

Mihai BIRA

(Urmare din pag. 1)

marcat Irina Tobă, Adina Du- 
narențiu, Monica Țigaridis, 
Coste! Felea și Marinică Oda- 
giu.

De notat faptul că buna des
fășuram a cursurilor este ur
mărită cu regularitate de mc- 
todiștii C.J.E.F.S. Brăila, Gri- 
gore Rizu și Constantin Vas- 
tardis, prin intermediul cărora 
sint rezolvate și unele dificul
tăți organizatorice.

TRAIAN ENACIIE

BRAȘOV: IDEEA S-A 
PUS ÎN MIȘCARE, 

DAR...

In județul Brașov, acțiunea 
„Delfin ’70” a fost bine pri
mită, înregistrîndu-se unele re
zultate concludente. Cele 5 cen
tre de inițiere au funcționat 
In municipiul Brașov (3) și în 
orașele Făgăraș și Victoria, sub 
îndrumarea competentă a unor 
profesori sau antrenori.

La centrul Eforie din Brașov, 
conducerea cursurilor a avut-o 
prof. Ada K6nig. Aici au func
ționat două serii, lecțiile re- 
mareîndu-se printr-o bună frec
vență. La centrul Noua au 
funcționat trei serii, sub În
drumarea profesorilor Alexan
dra Erețian și Irmgard Krestel. 
Și aigi nota caracteristică a 
constituit-o interesul pentru

cursuri, o frecvență corespun
zătoare. Tot un număr de trei 
cicluri au funcționat și la 
centrul de la Bartolomeu (pro
fesori coordonatori loan Nan 
și Alexandru Lup), în condiții 
excelente, apreciate și de că
tre copii, și de către părinți. 
Faptul trebuie remarcat. Fiind
că există posibilități ca toate 
centrele amintite mai sus să 
funcționeze chiar și în prima 
decadă a lunii septembrie. E- 
vident, dacă și timpul va fi 
favorabil.

In cazul celorlalte centre de 
inițiere, situația este confuză. 
Cauza : profesorii coordonatori 
ai primelor cicluri au plecat în 
concediu, 
care să-i 
găsit.

Totuși, 
cru este 
mișcare, ........ 
ciștigat mulți adepți, care vor 
rămîne credincioși natației toa
tă viața.

Desigur, acțiunea s-ar fi bu
curat de un succes sporit dacă, 
de pildă, vechiul bazin (aco
perit) din Brașov ar fi fost 
restituit destinației sale iniția
le, sau dacă apa ștrandurilor 
ar fi încălzită. In aceste cazuri, 
și la Brașov cifrele statistice 
ar fi putut atinge valori mult 
mai mari. Pînă atunci se mai 
ivește o întrebare : de ce une
le localități din județ, dotate 
cu ștranduri — Codlea și Riț- 
nov de pildă 5- n-au acționat’ /

REZULTATE FRUMOA
SE LA IAȘI

iar alți specialiști 
înlocuiască nu s-au

ed mai important lu- 
că ideea s-a pus in 
că „Delfin ’70“ și-a

EVOLUȚIE BUNA A PUGILIȘTILOR 
ROMANI LA EGER

Gorlitz: Motor-Muscelul
Cîmpulung 10-10

Intre 20 șl 23 august a 
vut loc la Eger (Ungaria) un 
turneu internațional de box, 
la care au participat spor
tivi din România, Cehoslova
cia și Ungaria. Țara noastră 
a fost reprezentată de pugi- 
liștii : A. Ursulescu, I. Lungu, 
A. Simion, I. Hodoșan și An- 
ghel Iancu. Evoluțiile sporti
vilor români au fost bine a- 
preciate de specialiști, iar re
zultatele obținute confirmă 
buna lor comportare. Aur&l 
Simion s-a clasat pe locul I 
la cat. 60 kg, I. Lungu, I. Ho- ■ 
doșan și Angliei Iancu au o- 
cupat locul II, iar A. Ursu
lescu locul III.

a-

★
box Muscelul 
întîfnit la Gor- 
formația locală

Echipa de 
Cîmpulung a 
litz (R.D.G.) 
Motor. Meciul s-a încheiat la
egalitate : 10—10.

Municipiul și județul Iași au 
răspuns prezent cu însuflețirea 
caracteristică rnoldovenilor ac
țiunii „Delfin ’70”. In munici
piul Iași, principalul centru de 
învățare a funcționat în incinta 
ștrandului, sub supravegherea 
unor cadre didactice de specia
litate, ca E. Panfil, Eugen TaL 
pan, V. Bulai, M. Ciocirlie, 
Alexandru Luca și Aurel Piv- 
niceru. Pînă la această dată, 
peste 200 de copii și școlari 
ieșeni au primit brevetul do 
înotător, pin rîndul lor se evi
dențiază ca veritabili... delfini

DOLJUL TN VACANȚĂ DE VARĂ
acțiunea „Delfin ’70" 

putut desfășura în mu- 
Craiova decît la un

Paul Babici, Constantin Ani- 
țioaei, Vasile Amuntencii. Iri- 
luța Leora, Gabriela Datcu, 
Violeta Brumaru, Maria Ani- 
țioaei ș.a. Sînt copii despre 
care s-ar putea ca in «nii vii
tori să se mai vorbească.

In județ au funcționat cen
trele de inițiere din comunele 
Andrieșeni (profesor coordona
tor Serghi Bejenaru), I’odu 
Iloaiei (Gheorghe C’ojocaru și 
Filip Onieă). Forăști-Gropnița 
(Alexandru Anania). Trisecani, 
Probota-Grozești, Ungheni și 
Luncat-Prut.

De remarcat sprijinul acordat 
acțiunii „Delfin ’70“ de către 
prof. Rornică Roman, care a 
coordonat — pe .județ — acti
vitatea centrelor de inițiere.

D. DIACONESCU

LA BACĂU — RELA-
CHE ÎN LUNA AU

GUST

Deși 
nu s-a 
nicipiul 
singur bazin, totuși s-au înre
gistrat unele rezultate mulțu
mitoare. O dată cu vacanța de 
vară, centrul a funcționat ne
întrerupt, sub Îndrumarea unor 
profesori și antrenori dintre 
cei mai pricepuțl, ca Ion Rad
ier, Cătălin Cojocaru, Paul 
Ghinju, Gheorghe Simniocanu, 
Mariana și Horia Ștef.

Dintre cel peste 100 de co
pii și școlari care au intrat in 
posesia brevetului de Înotător 
s-au evidențiat — la primei®

concursuri oficiale Ia care au 
luat parte — Adrian Crăciu- 
nescu, Elina Voicu, Mircea Ra
dovan, Raluca Barbu.

Centre asemănătoare au func
ționat și în cuprinsul județului 
Dolj, la Calafat și BăileștL

Ceea ce va favoriza sporirea 
numărului de amatori în acest 
aport de o mar® Importanță 
utilitară și socială va fi darea 
în folosință. In municipiul Cra
iova, a celor două bazine de 
Ia punctul de agrement „Hanul 
doctorului". Dar aceasta, pro
babil, în vara anului viitor..;

STEFAN GURGUI

Problema inițierii copiilor și 
școlarilor în tainele înotului 
a preocupat mult și C.J.E.F.S. 
Bacău. Iar acțiunea „Delfin ’70" 
a fost considerată în acest sena 
binevenită.

Totul a mers relativ bine 
pînă la dala de 7 august, pe
rioadă în care, prin strădania 
prof. Horia Sofrăceanu, a func
ționat un centru în municipiul 
Bacău. După aceea, însă, a in
tervenit Inspectoratul sanitar, 
care n-a mai autorizat funcțio
narea centrului din motive igie
nice. Secția de gospodărie co
munală a fost avertizată din 
timp asupra măsurilor ce tre
buie luate pentru a asigura 
apei bazinului un grad cores
punzător de potabilitate. Și, 
totuși...

ILIE IANCU

— BAZINELE TIMI
ȘORENE SÎNT ÎNCĂ 
ÎN AȘTEPTARE

In județul Timiș, organiza
ția pionierilor numără peste 
35 000 de membri. Nu se știe 
exact cîți dintre ei știu să 
inoate. Acțiunea „Delfin ’70", 
pe care cei de aici o cunosc 
prea bine, nu și-a atins decît 
parțial scopul. In județ fiin
țează un număr de 14 bazine, 
dintre care 7 în afara munici
piului Timișoara (Lugoj, Jim- 
bolia, Lovrin, Comloșul Mici

avea a- 
Li se Imputau 

bombănelilo gen: 
„habar n-au de 
fotbal I* adresate 
jucătorilor și se 
încerca satiriza
rea acestor spec
tatori înscenîn- 
du-se un dribling 
executat chiar de 
un cetățean din 
tribună... 
idee și 
suflet I 
atîta 
vreme, 
ține 
fi fost 
indignăm, 

privim amuzați și 
nu să facem’din ea un cap 
de țară. Personal, nu am în
credere în spectatorul-model, 
în spectatorul cu virtuți-stqs. 
Poate greșesc, dar în acesta 
bănuiesc mai multe vicii de
cît în cel care-i gata să rupă 
tricoul lui Dobrin după un 
gol genial sau aplaudă — 
cam fără discernămînt — o 
cruzime de-a lui Dan. Ori
cum, vicioșii ăștia au stat du
minică în ploaie, pe Republi
cii, să-l vadă pe Tamango la 
30 de metri de poartă, driblat 
de Gyorfi, mi se pare, feri
ciți nevoie mare de „numă
rul" idolului. îi omagiem pe 
acești vici.oși cînd ne e greu, 
dar cînd se înseninează ne 
uiiăm critic la ei. Și atunci 
— cine-i păcătosul?

în sfîrșit, mor să știu ce va 
face Manchester United, care 
a încasat — cu Charlton în 
echipă — patru goluri de la 
Arsenal, goluri văzute marți 
noapte. Se vor sinucide ?

Scriitorii 
fa mișto 
trîn ? Sînt

Naivă 
fără 

de 
de 

cînd

vingătorii trăgeau la 
fălcile mele au făcut 
lungi exerciții de 
căscat. în locul 
celor patru epi
soade trase la 
indigo — prefe
ram patru repor
taje filmate din 
tară, din patru 
orașe fotbalisti
ce, acum în pra
gul campionatu
lui ; reportaje cu 
tot tacîmul cu 
păreri ale antre
norilor, ale jucă
torilor și chiar
spectatorilor. Ce-ar fi fost să 
aflăm ce se întîmplă exact 
la Aradul controversat ? Sau 
să-i vedem la față și la min
te pe acești necunoscuți timi
șoreni ? (Anunț de pe acum, 
ele la bun început, că eu cu 
ei țin, să nu fiu acuzat de 
obiectivism mic-burghez I Țin 
cu ei fiindcă nu-i cunosc, dar 
pe acolo a fost Ripensia, iar 
Timișoara e orașul visurilor 
mele de bucureștean, altfel 
,progresist" I).

Dar golurile au fost minu
ne mare. Le cunoșteam — 
dar ce contează ? Cu mare 
voluptate am numărat de 
cite ori prostul ăsta de Pele 
a fost pe traiectoria goluri
lor braziliene. Foarte slab 
jucător I Au dreptate toți cei 
care zic că 
decît teatru, la Mexico... Go
lul pe piept cu cehii, șutul de 
la 50 metri, fenta din careul 
lui Banks pentru Jair, boaba 
cu capul dată lui Albertosi, 
toate astea-s teatru, mofturi 
de jucător sfîrșit! Să mă 
bată dumnezeu, dar eu l-aș 
lua pe Pele în echipa Româ
niei chiar în halul ăsta de 
decrepitudine I Poate c-ar 
mrjea băiatul, ajutat de unele 
sugestii competente de pe 
margine.

Inspirată

n-a făcut nimic,

introducerea

echipele sătesti îsi

cam 
Căci 

amar 
de 

expresia 
timpul să 
1, ci s-o 
toleranți,

englezi îl vor lua 
pe Bobby-cel-bă- 
foarte curios...

BELPHEGOR

INCEPIND DE VINERI, IN CAPITALA

DESEMNEAZĂ CAMPIOANA
Ajunsă la a treia ediție, 

„Cupa tineretului de' la sate" 
a intrat în tradiția mișcării 
sportive din 
grenînd în 
ceri mii de 
diul rural. Dintre cele 7 dis
cipline care au figurat în pro
gramul actualei ediții, doar 
trînta și oină au anul acesta 
finală pe țară, restul con
cursurilor încheindu-se la ni
velul județelor. Luptătorii ur
mează să-și desemneze în
vingătorii în luna decembrie, 
iar echipele de oină, care au 
mers din victorie în victorie, 
își vor disputa întîietatea vi
neri, sîmbătă și duminică pe 
stadionul Tineretului din Ca
pitală. Organizatorul compe
tiție^ C.C. al U.T.C., a mai 
pus fn joc un trofeu : „Cupa 
U.T.C.", care va fi atribuită 
cîștigățparei turneului final.

tara noastră, an- 
înflăcărate înțre- 
locuitori din me-'

In urma jocurilor zonale, în 
finală s-au calificat 23 ae 
echipe, care vor fi împărțite 
în două grupe preliminare : 
seria I: Biruința Gherăești 
(jud. Neamț), Viața Nouă Ol
teni (Teleorman), Drum Nou 
Radu Negru (Ialomița), Re
colta Crasna (Gorj), Secoșana 
Secoșul Turcesc (Timiș), Ener
gia Rîmnicel (Buzău), Viștea- 
na Viștea (Brașov), Avîntul 
Chiuești (Cluj), Atletica Mi- 
hăești (Vîlcea), Recolta Avră- 
meni (Botoșani). seria a Il-a: 
Avîntul Curcani (Ilfov), Drum 
Nou Boureni (Dolj), Avîntul 
Frasin (Suceava), Pacea Ti- 
țești (Argeș), Recolta Mihalț 
(Alba), Unirea Bîla (Mureș), 
Victoria Cristești (Bistrița- 
Năsăud), Independența (Ga
lați), Șiretul Suraia (Vrancea),'* ’” 
Zorii® Dragu (Sălaj).

(Urmart din pag. I)

de a juca cu el. Este un maes
tru strălucit. Un obsedat al 
șahului. Pe Fischer nu-1 pre
ocupă nimic altceva. Nu bea, 
nu fumează, nu-1 interesează 
femeile. Toată energia sa spi
rituală și fizică este consacra
tă tablei cu pătrate albe și 
negre. Cred că în momentul de 
față nimeni nu-i poate rezista 
într-o cursă de turneu. Nici 
măcar Spasski ! Pentru că 
Bobby impune un ritm infer
nal, cu seriile sale de victorii. 
La Buenos Aires a pornit cu 
10 din 11 I!

— In ce relații sîntețl cu 
marele maestru american ?

Buigăruș, Sinnioolaul Mare, 
Teremia Nouă), precum și un 
număr destul de mare de pro
fesori de educație fizică, cu
noscători ai tainelor înotului. 
Și, totuși, rezultatele sînt încă 
departe de a produce satisfac
ție.

Dacă in cuprinsul județului 
au fost inițiate cursuri la reu
șita cărora și-au adus contri
buția profesorii de specialitate, 
în schimb la Timișoara acestea 
au fost aproape inexistente. 
Este de-a dreptul de neînțeles 
cum exemplele pozitive ofe
rite de profesorii din Jimbolia 
(I. Koch), Lugoj (I. Bloc), Lo- 
vrin (H. Niess), Comloșul Mare 
(M. Sirbu și Gh. Avram) etc. 
n-a fost urmat și de colegii 
lor din orașul de reședință al 
județului. Cei 100 de membri 
ai Casei pionierilor (aparținînd 
cercurilor de turism, automo
bilism, judo și racheto-modele), 
precum și cei 75 de copii care 
s-au inițiat în cadrul clubului 
C.F.R. și al asociației sportive 
Progresul — iată cu ce se 
poate lăuda la ora actuală ora
șul de pe Bega. Firește, foar
te puțin !

Acum, în ultima parte a va
canței, bazinele timișorene aș
teaptă încă grupele de copii 
pentru inițiere. Dar cine să se 
ocupe de ei ? Cine să-i mobi
lizeze ? Sînt întrebări care pu
teau fi evitate, dacă acțiunea 
„Delfin ’70’’ ar fi fost privită 
cu răspundere de către toți 
factorii interesați.

. jp, ARCAX

împrietenit.’ 
Am analizat mult Împreună, 
mai ales variantele în care 
aveam suspiciuni. Mă număr 
printre puținii care am reușit 
să-l ademenesc într-o cafenea, 
unde am băut cjte un pahar 
de... lapte și am făcut o șuetă 
foarte plăcută. La placare. 
Bobby m-a condus la aeroport 
și mi-a propus să susținem un 
meci, eventual în România -- 
ps care este foarte curios s-o 
cunoască — sau în S.U.A. 
(Pînă acum, scorul în intîlni- 
rile Fischer — Gheorghiu este 
egal : 1VS—l*/d

— Ce condiții preconizea
ză Fischer 2

— Condițiile tehnice sînt 
foarte interesante : să se joace 
pînă la șase partide Ciștigate, 
fără să se socotească remizele.

— Ilar cele financiare p
— Acestea sînt mai dificile. 

Bobby pretinde un onorariu de 
2 000 de dolari șl premii : 8 000 
de dolari pentru învingător, 
5 000 de dolari pentru învins. 
Nu prea văd unde se poate 
găsi un organizator dispus să 
finanțeze meciul.

— Pe scurt despre evo
luția dumneavoastră... .

— Sînt mulțumit de joc, nu 
de rezultat. Fără falsă modes
tie, aș fi meritat locul II, dar 
am scăpat cîștigurl elementare 
la Najdorf, Rosetto și Szabo. 
Am fost mereu în criză de 
timp, uneori m-am simțit chiar 
obosit. Ceea ce nu mi se în- 
tîmplă de obicei.

— Și despre ceilalți con
curenți. ..

— VLADIMIR ȚUKMAKOV, 
un tînăr maestru sovietic, a 
lăsat o impresie excelentă prin 
jocul său inventiv, agresiv. No
rocul i-a zîmbit în citeva par
tide. PANNO confirmă valoa
rea sa Ia scurt timp după un 
răsunător succes în Peru. NAJ
DORF și RESHEWSKI rămîn, 
indiscutabil, „bătrînii de fier" 
ai șahului. A decepționat SMlS- 
LOV — o victorie și 16 remize.' 
Argentinianul QUINTEROS a 
îndeplinit norma de maestru 
Internațional. Concursul a fost 
tare, foarte tare. Dacă SZABO 
și BISGUIER n-au putut intra 
între primii zece...

— Florin ne-a părăsit ve
sel, dar destul de preocupat. 
Mai are citeva zile pînă Ia 
plecarea la Olimpiadă, unde 
va evolua la prima masă 
a echipei României și-l va 
întilni, din nou, p® Flschea
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Dialog cu antrenorul federal GH. OLA, martor ocular 

la pregătirile campioanei noastre

„U T. A. VA DA ÎN CURÎND 
UN RANDAMENT SUPERIOR!

y Chiar ți fără a trăi (ches- 
(hunt de sentiment) pasio- 
r nunta numărătoare inversă 
'care marchează apropierea 
confruntării campioanei con
tinentului cu U.T.A., „suflul" 

’ acestui adevărat eveniment 
pentru soccerul românesc se 
simte tn zilele acestea mai 
\puternic, publicitatea care 
însoțește finala interconti
nentală Estudiantes — Fei- 
jenoord purtindu-ne cu gîn
dul — asociația o fac toți 
iubitorit fotbalului nostru — 
\la „marele meci al jucători
lor arădeni".

i Cum pini la prima manșă 
a întâlnirii Feijenoord — 
U.T.A. mai tint doar trei 
săptămtni, am ascultai cu 
deosebit interes observațiile 
antrenorului federal Gh. Ola, 
martor — timp de zece zile 
—- la pregătirile echipei noa- 
'stre campioane.

— Ați urmărit U.T.A, la 
antrenamente (cîte ?) și la 
(două jocuri de pregătire, cu 
C.F.R. Timișoara șl cu Elore 
jBekescsaba. Cum vi se para 
echipa AZI, sub raportul po
tențialului ?

— Asistînd Ia aproximativ 
20 de antrenamente și la 
două jocuri de omogenizare, 
cred că U.T.A, dă azi 60—70 
la sută din randamentul 
superior pe care-1 va a- 
vea peste o săptămină, două.

— înainte de a discuta cî- 
teva elemente tehnice, v-aș

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA CONCURSUL Nr. 35 
DIN 26 AUGUST 1970

EXTRAGEREA I i 39 18
11 2 5 13

FOND DE PREMII : 
436.996 lei din care 
118.213 lei report 
cat. I.

EXTRAGEREA a Il-a I 4 28
29 3 18 13 8 27
FOND DE PREMII : 283.066 

lei.
Plata premiilor la acest 

concurs se va face astfel:
In Capitală, începi nd de la 

3 septembrie a.c. pînă la 10 
octombrie a.c. inclusiv ;

In țară, începînd aproxima
tiv de luni 7 septembrie a.c. 
pînă la 10 octombrie a.c. in
clusiv.

LOTO
I PREMIILE TRAGERII DIN
j 21 AUGUST 1970
' EXTRAGEREA I: Cat lî 
1,35 var. a 54.309 lei; a Il-a: 
compusă din 8x25% a 7.969 

-lei și 3x10»/» a 3.188 lei; a 
țlll-a : 14,15 a 5.181 lei; a 
silV-a : 26,60 a 2.756 lei; a 
(V-a : 105.45 a 695 lei; a Vl-a: 
262,25 a 280 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : 
Cat. A : 0,25 variante a
100.000 lei; B : 1,35 a 41.003 
Iei; C : 5.20 a 10.645 lei; D : 

(14,20 a 3.898 lei; E: 21 a 
2.636 lei; F : 32,80 a 1.688 lei.

AMBELE EXTRAGERI : 
Categoria Z : 787,10 variante 
a 100 lei. Report cat. A 10.879 
lei.

Premiul de 100.000 lei a 
fost obținut de ENACHE ION 
din Bușteni, iar cel de 54.309 
lei de HAPREANU TUDOR 
din Corabia,
PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 34 DIN 

24 AUGUST 1970 
Categoria I : (13 rezultate) 

24.9 variante a 1.722 lei.
Categoria a Il-a ; (12 rezul

tate) 901,65 variante a 111 lei.
Premiile de categoria a 

IIT-a avînd valoarea unitară 
sub plafonul de 20 lei, con
form regulamentului nu s-au 
plătit, suma fiind redistribui
tă celor două categorii.

ÎNAINTEA DESCHIDERII STAGIUNII ÎN DIVIZIA A
r (Urmare din pag. 1) 

întreba care * * fost impre
sia dominantă cu care ați 
rămas urmărindu-l pe ară
deni ?

rnînd ca cel mai tjrzlu la 1 
septembrie să fie dată in 
folosință potcoava a doua. 
In acest fel, stadionul va a- 
vea o capacitate de peste 
15 000 de locuri. Accesul pu
blicului este înlesnit prin 
crearea a două porți de in
trare noi, dintre care una la 
(tribuna I și cealaltă în apro
pierea potcoavei. Două gru
puri sociale si două fînțlni 
arteziene construite . la tribu
na a Il-a completează dota
rea acestei baze. Terenul re- 
gazonat, dușurile și vestia
rele reamenajate, stafia de 
radioficare revăzută și re- 
cchipată — toate sînt pregă
tite și-și așteaptă primii oas
peți. /

BACĂU :
Gazonul a fost com

plet refăcut, dar masa 
presei a rămas tot în su
ferință

• In urma meciurilor dispu
tate în cursul iernii în ca
drul „Cupei orașelor tîrguri*1, 
terenul de joc din Bacău a 
avut mult de suferit. Lucrul 
cel mai important de realizat 
a fost uscarea mecanică a 
gazonului, în prezent acesta 
fiind complet refăcut, folo- 
aindu-se circa 2 600 m.p. de 
brazde. CELELALTE ANEXE 
AU

— Vreme de sece tile am 
văzut o echipă muncind cu 
o seriozitate exemplară...

— ...Iertați-mi întrerupe
rea, credeți oare că fotbaliș
tii arădeni sînt realmente 
conectați la pulsul jocului 
cu Feijenoord, apreciind Im
portanța deosebită a acestei 
întilniri ?

— Fotbaliștii de Ia U.T.A. 
priveso această intilnire ca 
pe un adevărat „meci al vie
ții"-

— ...Optică foarte nimerită, 
de altfel... Ce se lu
crează, care sînt probleme
le pe care antrenorii Dumi
trescu și Reinhardt le-au re
zolvat sau sînt pe cale să 
le soluționeze în jocul echi
pei ?

— Am să vă răspund Inși- 
rînd un punctaj de ansam
blu, a cărui îndeplinire an
trenorii și jucătorii o 
urmăresc Ia fiecare an
trenament și joc: un
dublaj mult mai atent ca 
în trecut; marcaj strict; fo
losirea pressingului de către 
atacanți, activi, în general, 
doar cînd sînt în posesia 
mingii ; sporirea randamen
tului defensiv al liniei me
diane Petescu — Axente — 
Domide, în care ultimii doi 
sînt „furați" prea mult de

Cinci minute cu Bujor Hălmăgeanu

„VREAU SĂ REClȘTIG TOT 
CE-AM PIERDUT IN VARA ASTA!

Nu l-am văzut pe Bujor 
Hălmăgeanu cîteva luni.

L-am lăsat, la mijloc de 
iunie, într-una din rezervele 
Spitalului militar, cu piciorul 
drept Îngreuiat de un bandaj 
ghipsat, urmă a unei operații 
la gleznă dintra cele mai difi
cile, mistuit de regretul de a 
nu fi putut urca in avionul de 
Mexic, da a fi ratat ceea ce 
denumea, cu amărăciune, ulti
ma lui șansă de a juca la un 
campionat mondial...

Intre timp — aflasem de ici 
de colo — Hălmăgeanu reluase 

antrenamentele, alergind de 
unul singur, ceasuri întregi, 
in pădurea Băneasa, ferit de 
ochii curioșilor, dorind să re
cupereze, să nu piardă pasul 
cu „noul val" ce bate — c,u 
ambiție șl talent —; la porțile 
echipei sale șl ale reprezenta
tivei.

A reintrat la Brașov, jucînd 
o repriză contra dinamoviști- 
lor din Bacău. A urmat, tot la 
Brașov, meciul cu Tractorul, 
consumat pînă la capăt și — 
în sfîrșit —■ reapariția, traver
sată de intervenții sigure șl 
spectaculoase, în fața publicu
lui bucureștean, în partida cu 
Rapid.

NOIRI, în prezent desfășu- 
rindu-se construcția a încă 
două vestiare pentru jucători 
și unul pentru arbitri, ce vor 
fi date în folosință la sfîrși- 
ituil lunii septembrie. Ziariș
tii, însă, au fost uitați de 
gospodarii stadionului, masa 
presei aflîndu-se tot sub tri
buna oficială, intr-un loc cu 
vizibilitate redusă. (ILIE 
IANCU).

PLOIEȘTI :
Teren bun, mediu am

biant plăcut
Gospodarii stadionului Petrolul 

au ținut să fie și de data aceas
ta la înălțime. Terenul a fost 
regazonat în fața porților și la 
centru, devenind acum uniform 
pe toată suprafața lui. Panouri
le cu reclamele din interiorul te
renului au fost revopsite, creîn- 
du-se un mediu ambiant plăcut. 
Stația de radio-amplificare a fost 
verificată, ca și cronometrai sta
dionului, Pentru asigurarea apei 
la dușuri s-a construit un bazin 
de 8 m3, care asigură în perma
nență presiunea necesară dușu
rilor. De condiții mai bune in 
noul sezon vor beneficia și zia
riștii, cărora li s-a asigurat un 
loc cu o vizibilitate mai bună, 
in centrul tribunei. (A. VLĂS- 
CEANU)

TIMIȘOARA :
Este, oare, soluția cea 

mai bună pentru publicul 
din localitate ?

Revenirea formației C.F.R. Ti
mișoara tn divizia A a ridicat 
o serie de probleme organizato
rice, în acest sens, a fost efec
tuată o redistribuire a celor cind 
vestiare, cărora li s-au adus

atac, neglijind sarcinile de 
apărare j sporirea vitezei tn 
faza de finalizare — rupîn- 
du-se ritmul uniform de joo 
al echipei pe tot terenul și 
titularizarea extremei drepte,

alegindu-se între Șchiopu, 
Sima și Dumbrcanu.

— Care sînt jucătorii cel 
mai bine puși la punct la 
ora actuală ?

— Florian Dumitrescu, du
pă părerea mea — cea mai 
în formă extremă stingă din 
țară, Gornea, Pojonl și Pe
tescu.

— Ultima întrebare ar tre
bui să i-o punem... U.T.A.-ei, 
dar i-o va pune duminică 
Jiul, la Petroșani. Să vedem 
răspunsul.

Mărim POPESCU

La sHrșltul acestui meci am 
purtat_ o discuție-fulger cu Bu
jor Hălmăgeanu, ale cărui cu
vinte le reproducem aici, așa 
cum ele ne-au fost încredin
țate.

— Piciorul nu mă mal doare 
de loc. Dar nu merge ușor. 
Am Întrerupt atîtea luni, ți-a- 
eum trebuie să muncesc de 
zece ori mai mult pentru a re
veni la linia de plutire. Știu, 
voi avea un sezon dificil, dar 
vreau să recîștig tot ce-am 
pierdut în vara asta 1

— Nu înțeleg. Ce ti recte- 
tigi !

— Intîi — forma sportivă, 
apoi — locul în echipă, în 
sfîrșit — tricoul echipei na
ționale.

— Ce șanse crezi că are 
Steaua in noul campionat 7

— Sînt convins că va urca 
pe podium. Mai mult nu În
drăznesc, avem o echipă foar
te tinără, a plecat și Voinea...

— Atunci, să schimb între
barea : cine crezi că va ieși 
campioană ?

— O echipă din provincie.
— Te glndeștl la U.T.A. 7

— Și Ia U.T.A. înainte de 
toate, însă, mă bate gîndul 
că a venit timpul ca studenții 
craioveni să-și răsplătească su
porterii cu titlul cel mare I

— Spune-mi, ce părere ai 
de Karpatl Lvov 7

— Nimeni nu a,văzut-o ju
cînd. In mod normal, însă, o 
eliminăm. In comparație cu 
fotbaliștii sovietici, care, ca o 
trăsătură generală, sînt foarte 
bine pregătiți fizic și deosebit 
de ambițioși, noi avem avanta
jul unui rafinament tehnic. 
Asta mi se pare suficient.

Ovidiu IOANIȚOAIA

cabinet medical șl o cabină pen
tru arbitri. Deoarece capacitatea 
stadionului O.HR. are doar 5 000 
de locuri In tribune, In prezent 
se lucrează la confecționarea ds 
bănet în jurul pistei de atletism, 
astfel ca numărul locurilor să 
crească cu încă 2 000, dar a că
ror vizibilitate este stînjenită de 
plasa de sirmă a gardului îm
prejmuitor. Rămîne în suspensie 
instalarea unul telefon pentru 
a se oferi corespondenților de 
presă posibilitatea de a transmite 
cronicile direct de la stadion, 
imediat după terminarea jocuri
lor.

Mulțl se întreabă, pe bună 
dreptate, de ce ogre jocurile 
de divizia A nu se desfășoară 
la Timișoara pe impunătorul 
stadion 1 Mai, unde sînt asigu
rate condiții optime de vizio
nare ? Tov. Adrian Lința, vice
președintele clubului C.F.R. Ti
mișoara, a hotărît disputarea 
jocurilor chiar în condițiile de 
care vorbeam mal sus pentru 
a nu se pierde cota de 30 la 
sută pentru teren șl pentru a 
se reduce cheltuielile de orga
nizare, mal mici la stadionul 
propriu, comparativ cu cele de 
la „1 Mal". Ne întrebăm, totuși, 
dacă aceasta este și soluția cea 
mal bună din punctul de vedere 
al spectatorilor timișoreni, care

IAȘI :
O problemă încă nerezolvată : apa pentru stropitul 

gazonului
i In scurta perioadă de ră
gaz pe care a avut-o, la sta
dionul din Copou (actualul 
proprietar — C.S.M.S. Iași) 
au fost multe probleme de 
rezolvat: s-au refăcut, prin 
insămânțare, porțiunile de 
iarbă deteriorate, au fost re
vizuite instalațiile la grupu-

Campionatul național, 
care succede competi
ției supreme a fotbalu

lui mondial, va fi influențat 
(sperăm favorabil) de eveni
mentul care l-a precedat Toa
te cele întîmplate ți văzute la 
EL MUNDIAL reprezintă o 
mare experiență, devin un 
bun comun. Toți cei ce vor să 
se sincronizeze cu pașii fotba
lului internațional sînt obli
gați, printre altele, să asimi
leze principalele valori ale 
jocului, exprimate în Mexic. 
EI Mundiaiul a reconfirmat 
unele valori cu prestigiu cla
sic în fotbal, dar care au ne
voie, din cînd in cînd, de o 
nouă demonstrație, și, alături 
de ele, a impus o serie de 
valențe noi. Nu avem inten
ția să repetăm niște bilanțuri 
mai mult sau mai puțin com
plete, dar dorim să subliniem 
necesitatea de a cerceta atent 
zestrea de idei rămasă de pe 
urma ultimului campionat 
mondial, de a o Înțelege in 
esență și de a o prelua cu un 
coeficient de specific șl de 
originalitate.

Dacă ar fi să amintim nu
mai generalizarea unei pregă
tiri atletice superlative, pres
tigiul dobîndit de către spiri
tul ofensiv și de o concepție 
tactică flexibilă și echilibra
tă, integrarea totală a jucă
torilor cu puternică persona
litate în configurația echipei, 
precum și comorile de efica
citate descoperite de brazi
lieni prin executarea inge
nioasă a loviturilor libere, 
dacă ar fi să menționăm nu
mai acestea și tot am cir
cumscrie o problematică cu 
numeroase implicații.

Capacitatea echipelor ro
mânești și potențialul fotba
liștilor noștri au nevoie de 
grefa acestor experiențe omo

Șl FOTBALUL ARE ABECEDARUL LUI!
ÎN VIZITĂ LA ȘCOALA GENERALĂ Nr. 69

Vacanța școlară nu s-a terminat încă. Mai sînt trei 
săptămini pînă ce se va auzi din nou glasul clopoțelu
lui, chemîndu-i pe elevi la învățătură. Trecînd, însă, pe 
strada Stejarului — o stradă frumoasă din cartierul 
Balta Albă — veți fi întâmpinați, în fața Școlii gene
rale nr. 69, de vesela și familiara larmă din timpul 
anului școlar. Aici, cursurile au început mai devreme. 
Nu toate, este adevărat. Dar una dintre materiile cele 
mai îndrăgite ce se predau aici, FOTBALUL, i-a atras încă 
de pe acum pe copii, i-a adus în curtea școlii, le-a um
plut inimile de bucurie, de nerăbdare, de emoții...

Ce însemnează să-ți permită regulamentul, numai (ie, să folosești Și 
miinile, in lupta pentru posesia balonului. Micii fotbaliști privesc cu 
necaz spre portarul care io va „sufla" mingea. Și ce bine venise cen
trarea ! Foto : VASILE BAGBAC

La Școala generală nr. 69, 
pe lîngă matematică, geogra
fie, istorie etc., copiii învață 
să joace fotbal, căci progra
mul de educație fizică este 
profilat pe acest sport. Și nu 
este un program ușor. El cu
prinde, în afara celor trei ore 
săptămânale de cursuri, și trei 
antrenamente zdravene, nici 
unul din ele mai scurt de 60 
de minute. în această mică 
lume a fotbalului, antrena
mentele nu reprezintă însă o 
corvoadă, așa cum par să fie 
ele pentru cei mari, ci mo
ment de desfătare. De altfel, 
pentru cei trei profesori de 
fotbal, Ion Stoișor, Mihai Ni- 
culae și Mircea Rotărescu, 
sarcina cea mai grea nu este

ar putea veni la stadion In nu
măr mai mare de 7 000 șl care 
au dreptul să pretindă condiții 
foarte bune de vizionare a me
ciurilor. (P. ARCAN)

PETROȘANI :
Tn proiect — un nou 

stadion ! Dar pînă a- 
tunci...

Amănunte în legătură cu 
stadionul din Petroșani am 
aflat, într-o scurtă convor
bire telefonică, de la admi
nistratorul Mhiai. Ciocîrlă. 
„încă de la sfirșitul sezonu
lui trecut, terenul a fost pe 
jumătate regazonat, fiind, în 
prezent, în bună stare pen
tru joc. S-a mai făcut cîte 
ceva, dar totul Ia scară re
dusă. Motivul ? în toamnă 
sau la începutul anului vii
tor va incepe construcția u- 
nui nou stadion".

Dar pînă atunci Jiul nu 
are, după cum se vede, cele 
mai favorabile condiții...

bei conduite cetățenești a unor 
spectatori, ele trebuie însă 
din nou revizuite și lipsurile 
completate de urgență), a 
început operația de înlocuire 
» gradenelor deteriorate de 
intemperii. Pentru a remedia 
un deziderat mai vechi, toa
te fîntînile arteziene au fost

UN NOU CAMPIONAT 
ÎNTR-O NOUĂ CONJUNCTURĂ
logate prin mari rezultate, 
dar ar fi plăcut să fie evi
tată eroarea proprie unora 
care cereau să vadă in eta
pele de campionat programa
te imediat după El Mundial, 
cum învățămintele acestuia 
s-au lipit imediat de jucători 
ca marca de scrisoare. E naiv 
să se creadă că după trei 
partide Jucate acolo de o 
mină de oameni, că după cele 
văzute pe micul ecran sau ci
tite în ziare, croiala fotbaliș
tilor noștri din divizia A va 
deveni alta. Sporirea capaci
tății de efort și noile impera
tive de circulație tactică — 
mărimi corelate intre ele — 
nu se pot realiza decît tn 
cadrul unul proces de acu
mulare, deoarece presupun pe 
lingă cunoaștere mentală, 
modificări de adaptare biolo
gică.

Trebuie, de asemenea, evi
tată cealaltă extremă, con- 
stînd în prelungirea — sine 
die — a etapei de acumulare 
obscură. Pe scurt, se cuvine 
ca transferul de idei fertile 
desprinse din comportarea ce
lor mai bune echipe și celor 
mai dotați fotbaliști care au 
evoluat in Mexic, să înceapă 
și să continue energic. Cu un 
echipament de cunoștințe re
vizuit și completat, antrenorii 
au datoria să conceapă moda
lități de pr.egătire concordan
te noilor exigente. La rîndul 
lor, jucătorii au de ales între 
alternativa plafonării și dis
tanțării de modelul marilor 
jucători ai fotbalului modern 
sau cea a încercării de a se 
lansa în cursa elitelor prin- 
tr-o muncă mai dură, prin-

să-l adune pe micii fotbaliști 
la antrenamente, ci să-i con
vingă că timpul afectat aces
tui sport s-a terminat!

Pentru mulți dintre puștii 
pe care îi întîlnim în această 
dimineață de august, în curtea 
școlii, este o zi mare. Se face 
selecția pentru formarea clasei 
a V-a—prima dintre cete patru 

clase în care se. predă „fot
balul" — și pentru comple
tarea locurilor (suplimentate !) 
în cete trei clase care au avut 
pînă acum cîte 35 de elevi. 
In primul rînd. cei care vor 
șă li se. deschidă porțile a- 
cestei școli de fotbal trebuie 
să facă față unor probe de 
viteză. Apoi, ei urmează să 
arate cît de meșteri sînt în 

ționînd independent. La unul 
dintre vestiare, pardoseala a 
fost înlocuită. La fel, barele 
transversale. Din cauza lu
crărilor de alimentare- cu 
apă din oraș, o problemă 
foarte dificilă rămîne însă 
aceea de a asigura terenului 
apa necesară pentru stropit. 
(D. DIACONESCU).

In fața acestor tribune ar urma, după pierea conducerii clubului Progresul, să m 
dțspuțe țncciuri diviu* A’-Tl... :

— x # T MAC^RSClP

tr-un regim de viață mai ri
guros, servituți compensate, 
în fond, de satisfacții pe care 
ei le cunosc bine.

în altă ordine de idgl. A luat 
sfîrșit perioada cînd pregătirile 
echipei naționale Jenau exis
tența echipelor de club, cînd 
subordonarea acestora din ur
mă celei dinții era o condiție- 
obligatorie. în toate țările unde 
echipa națională este o realita
te prioritară, primii doi ani 
după încheierea campionatului 
mondial sînt anii echipelor de 
club. Sînt anii de consolidare a 
acestora, de fortificare a capa
cității lor de performanță, anii 
cînd ele au toate posibilitățile 
să realizeze rezultate ieșite din 
comun, să dobîndească și să-și 
consolideze o excelentă repu
tație internațională.

Echipele noastre pășesc in
tr-o atare perioadă. Jucăto
rii vor pleca mult mai rar și 
mult mai puțin în lotul re
prezentativ, marea majoritate 
a timpului vor fi la dispozi
ția antrenorilor de club. în 
perimetrul echipelor de reșe
dință se vor pregăti, vor juca 
și vor trăi aproape zi de zi.

într-o recentă consfătuire, 
președintele F. R. Fotbal, tov. 
Mircea Angelescu, a exprimat 
această idee, cerînd responsa
bililor de la cluburi să ob
țină maximum do randament 
eu echipele lor, în perioada 
anilor 1970—1972. Garnituri 
omogene și puternice, strate
gie de joc perfecționată, cit 
mai multe jocuri internațio
nale cu parteneri de primă 
mină, reputație generală și 
un suport financiar sănătos, 
iată ce-ar trebui să figureze

manevrarea balonului. Aces- 
< tea ar constitui, într-un fel, 

lucrarea scrisă, în timp ce 
jocul la două porți, cu care 
se încheie selecția, ar fi ora
lul. Dar, condițiile de admi
tere, ca si cete pentru frec
ventarea în continuare a șco
lii, nu se opresc aici. Ultimul 
cuvînt — de fapt, primul ! — 
îl are situația la învățătură, 
la toate ' materiile. Desigur 
matematica este mai grea și 
cere un studiu mai atent, mai 
îndelungat. Cu gîndul însă Ia 
orele de fotbal spire care n-ar 
avea altfel acces, copiii nu 
se dau bătuți nici în fața ce
lor mai dificile probleme de 
matematici.

Profesorul Mircea Rotărescu 
ne oferă în această direcție 
cifre precise : „Anul trecut. — 
care coincide cu primul an 
de existență al acestei școli, 
sprijinite, deopotrivă, de Mi
nisterul fnvățămîntului și de 
Federația Română de Fotbal 
— a constituit un test conclu
dent în această privință. 102 
dintre cei 105 elevi fotbaliști 
s-au numărat printre promo
vați. Ceilalți trei au rămas 
corigenți. Și parcă nu le ve
nea să se uite în ochii cole
gilor. M-ar bucura dacă celor 
două școli generale cu pro
gram de educație fizică pro
filat pe fotbal — a noastră și 
cea din cartierul Pajura, nr. 
138 — li s-ar adăuga un liceu 
de acest gen, așa cum există, 
de altfel, la Iași și la Bacău 
și așa cum s-a creat pentru 
alte sporturi — atletism, bas
chet și gimnastică — și în 
București. Este vorba de Li
ceul nr. 35. 

IN ATENȚIA CLUBULUI
F. R. FOTBALPROGRESUL Șl

Hotărîrea clubului Progresul 
de a juca meciurile de campio
nat pe terenul din str. dr. 
Staicovici a surprins. Pe toată 
lumea. Ce vor face cei 7—8 000 
de spectatori anticipați într-o 
tribună de 1 000 de locuri ? 
Ce vor face cei ce simpatizea
ză această echipă ? Oferă acest 
teren publicului condiții de vi
zibilitate și de confort, măcar 
elementare ? Desigur că nu.

Știm ce rațiuni au condus 
Ia această măsură. Necesitatea 
de a spori veniturile proprii 
aie clubului, aflat ca și cele
lalte în perioada de limitare 
a subvențiilor. Intenția de a 
nu mai plăti cota oficială per
cepută pentru utilizarea sta
dioanelor „23 Augușt" sau „Re
publicii". Teoretic, calculul 
pare logic. Dar credem că 
practica ii va infirma. Orice 
estimație serioasă ar fi de- 
nipnslrat că e preferabil să 
ai constant 10—15 000 de bilete 
vindute și să oferi 20 la sută 
din suma globală drept taxă 
de teren, decît să riști scăde
rea numărului de spectatori 
de dragul încasărilor integrale.

In afara aspectelor pecunia-

sub numele cît mal multor e- 
chipe de club Ia sfirșitul anu
lui 1972. Sperăm să se consu
me pentru atingerea acestor 
țeluri realiste mai multă in
teligență și mai multă ener
gie decît pînă acum.

Dorim să mai aducem în 
pragul actualității încă un 
plan esențial pentru existența 
cluburilor divizionare A. Se 
știe că din acest an au fost 
micșorate subvențiile centrale 
pentru cheltuielile compe- 
tiționale. Se știe, deopotri
vă, prevederea ca aceste sub
venții să sisteze de la 1 ia
nuarie 1970. Vidul care va 
rămîne trebuie umplut cu ve
nituri proprii. Federația a 
întreprins o serie de măsuri 
facilitatorii și se gîndește să 
le îmbogățească considerabil. 
Despre aceste aspecte vom 
scrie ulterior. Acum ne vom 
referi la necesitatea organiză
rii interne a cluburilor pentru 
a întîmpina etapa preconiza
tă. La detenta spre autonomie 
care trebuie să se manifeste 
în incinta lor. Presupunem că 
preocupări în această direcție 
or fi existînd. încă din pri
măvară, diriguitorii unor clu
buri publicau in ziarul nostru 
puncte de vedere în acest 
sens. Dar chestiunea capătă 
acum un accent mai acut, un 
aer de urgență. Nimeni nu va 
avea dreptul să se declare 
surprins cînd va trebui sa 
treacă pragul unei autonomii 
mai largi, deoarece timp de 
gîndire și de acțiune a trecut, 
destul. Sperăm să nu fi trecut 
în van.

'omulut BALABAN

Pe marginea terenului, zeci 
de copii îi urmăresc cu inte
res pe noii „recruți1*.  Sînt.„bă- 
trînii" școlii, băieții de 12, 13 
și 14 ani, care și-au însușit 
aici, anul trecut, multe dintre 
tainele acestui sport. Da pa 
acum, Gabriel Georgescu joa
că mingea pe picior, fără s-o 
lase să cadă pe pămînt, 10 și 
chiar 15 minute, Dar parcă 
Fiorin Neagu, Dragoș Culea 
și alții se lasă mai prejos ? 
Și nu numai ei ! Nu e „Balta 
Albă" cartierul care i-a dat 
fotbalului pe Iordănescu și 
Ștefănescu, de la Steaua ? Și 
asta, numai în ultimul timp. 
Atîția puști din cartier Vi
sează azi gloria de mîine. Și 
muncesc s-o cucerească, Școa
la generală nr. 69 însemnînd 
și prima treaptă spre măies
tria sportivă.

Jack BERARIU

AZI, CUPLAJ 
PE „PROGRESUL"
Astăzi, pe stadionul clubu

lui Progresul, din strada dr. 
Staicovici, se va desfășura un 
interesant cuplaj fotbalistic.

La ora 15, formația de ti- 
nerct-rezerve va primi replica 
divizionarei B, Metalul. La 
ora 17 va intra în acțiune pri
ma formație a clubului, ad
versara ei fiind divizionara 
C Tehnometal.

ro — esențiale în realitatea 
despre care scriem — se ridică 
și argumente de ordin sportiv. 
Nu există elemente care să no 
convingă că o partidă de divi
zia A va avea un cadru potri
vit pe acest teren dacă ne gîn- 
dim că ne aflăm in anul 1970 
și nu 1920, pe vremea Rom- 
comitului. Parcul în ansamblu, 
este splendid, dar colțul acela 
unde se va juca fotbal se si
tuează mult sub condițiile ori
cărui alt stadion din țară care 
găzduiește jocuri de „A“. Oare 
spectatorilor nu trebuie să li 
se ofere condiții civilizate de 
vizionare în schimbul biletului 
de intrare ? Nu mai vorbim 
despre posibilitaea unor lesni
cioase abateri de la ordine, 
de eventuale busculade și în
călcări ale normelor de sporti
vitate, cărora precaritatea ame
najărilor de acolo nu le acor
dă nici un gir.

Pentru considerentele enu
merate, propunem clubului 
Progresul să se scumpească la 
făină și nu invers. Iar fede
rației să reflecteze asupra *-  
probării ei de principiu.



ESTE SĂNĂTATEA COPIILOR
• Prezent, la București, tn calitate de reprezentant dl Consi
liului european pentru activitate extrașcolară a elevilor, dl. 
HEINZ BILLO, vicepreședinte al Comitetului executiv, profesor 
Ia gimnaziul tehnic „Friederich Ebert Schule11 din Wiesbaden 
(R. F. a Germaniei), a avut amabilitatea să ne răspundă la
cîteva întrebări referitoare la 
educația copiilor.

— Exiști „pete albe" tn 
educația multilaterală a co
piilor pe care sportul le poa
te face să dispară?

— Avînd tn vedere că ac
tivitatea consiliului nostru se 
desfășoară doar tn Europa, 
unde nu se poate vorbi d'e 
existența unor adevărate 
„pete albe", ne îndreptăm a- 
tenția asupra altor probleme 
privind educația copiilor. Noi 
avem la baza planurilor ela
borate dictonul foarte cunos
cut î „Minte sănătoasă în corp 
sănătos". Una fără alta nu 
poate exista. De aceea, apre
ciem în mod deosebit efortu
rile făcute de Uniunea So
vietică, unde se lucrează cu 
pasiune în această direcție'.. 
Pot adăuga, de asemenea, și 
preocupările organizațiilor 
specializate în educația co
piilor din S.U.A.

— Ce virtuți acordați spor
tului tn munca de educare a 
tinerei generații ?

— După opinia mea, activi
tatea sportivă poate interveni 
la fel ca și arta asupra psi
hicului copilului și asupra' 
organismului său, dezvoltîn- 
d'u-1 armonios din toate punc
tele de vedere : moral și fizic.

— Ce părere aveți despre 
locul pe care-1 ocupă educația 
fizică Ia nivelul școlilor ?

— Am avut prilejul , să mă 
conving, cu ocazia diferitelor 
vizite și discuții purtate cu o 
serie de oameni competenți 
din mai multe state, că în 
țările socialiste sportul a de
venit o latură a educației,' pe 
cînd în alte state europene, 
încă nu este înțeles bine sco
pul sportului. Să vă ofer un 
exemplu chiar din țara mea: * 
abia sub influența propagan
distică a Jocurilor Olimpice 
din 1972 s-a impulsionat acti
vitatea sportivă în landul 
und'e , eu activez ca profesor, 
acest fapt materializîndu-se 
în alocarea unor fonduri des-

prinde partidele Franța — RO
MANIA. R. F. a Germaniei — 
Iugoslavia, Italia — Spania și 
Suedia — Italia B (care înlocu
iește formația Cehoslovaciei, ne
prezentată) .

daneze Annelis'e Damm Olson,- 
cronometrată cu timpul de 2:04,5. 
La 3 000 m plat a terminat în
vingător suedezul Jan-Ingvar 
Ohlsson în 8:02,8.

fel coechipierul italianului 
Felice Gimondi, cu care a 
avut — după cum se știe — 
un serios conflict după CJM. 
de la Leicester.

Totodată, se anunță din 
Bruxelles că, în urma succe
sului înregistrat de Jean Pier
re Monsere la recentele cam
pionate mondiale, Federația 
belgiană de ciclism a hotărît 
să amnistieze pe toți acei 'ci
cliști sancționați pentru dife
rite motive în acest an.

★
Turneul de tenis dotat cu 

Trofeul Marlboro a început 
ieri la South Orange (Neta 
Jersey, S.U.A.). Primele rezul
tate : Laver—Lall 6—0, 6—4 ; 
Rosewall—Curtis 6—4, 6—2; 
Metreveli—Bowrey 6—3, 7—5.

WOLFGANG LOTSCH (R. 0. G.) 
NOUL LIDER ÎN „CRITERIUL

JUNIORILOR*,  LA CICLISM
CONSTANȚA, 26 (prin te

lefon, de la trimisul nostru). 
— Vîntul rece și năpraznic, 
care a bătut lateral, a operat 
6 triere necruțătoare, stabi
lind o nouă ierarhie a valori
lor de-a lungul etapei a doua, 
desfășurată pe șoseaua Negru 
Vodă, contratimp individual. 
O etapă scurtă, doar 20 km, 
dar neînchipuit de grea, la 
capătul căreia Criteriul junio
rilor a înregistrat un nou li- 

ddr, Wolfgang Lbtsch (R.D.
Germană). De data aceasta 
n-a fost suficient să știi să 
rulezi cît mai repede, ci a 
mai fost nevoie de un factor 
în plus — determinant — de 
calitatea de a înfrunta o dată 
cu acele cronometrului și a- 
cel adevărat uragan, care a 
bântuit șoseaua dobrogeană. 
O dispută acerbă, în care 
judicioasa utilizare a schim
bătorului de viteze ca și cei 
cîțiva metri sau doar centi
metri „furați*  în viraje au 
căpătat o valoare esențială. 
Din rezultatele de mai jos se 
poate observa cît de strînsă 
a fost lupta între fruntașii 
cursei.

CLASAMENTUL ETAPEI : 
1. W. LOTSCH (R.D.G.) 
30:11 (media orară 39,910 
km), 2. M. Gorke (R.D.G.) 
30:25, 3. G. Camer (CS. Brăi
la) 30:23, 4. C. Hîrjescu (C.S. 
Brăila) 30:42, 5. P. Kelemen 
(C.S. Mureșul) 30:43.

Dinamo București - Dinamo Berlin 10-9

FINALIȘTII C.C.E. LA HANDBAL ÎNVINȘI

întîlnlrea amicală de handbal; 
de Ieri, a constituit pentru elevii 
lui Oprea Vlase o utilă verificare 
înaintea începerii campionatului, 
care va avea loc duminică. Spu
nem acest lucru, că0 handbaliștil 
germani — fmaliștb la ultima 
ediție a „Cupei canțilonilor euro
peni- au căutat cu multă ambiție 
să-și dovedească clasa șl in bună 
măsură au reușit. Bueureștenli, 
mai omogeni și cu o orientare 
mal clară în joc, 'atît în atac cit 
și în apărare, au avut în perma
nență inițiativa șl avantajul pe 
tabela de marcaj, uneori la o 
diferență de 4 puncte (7—3, 8—4, 
9—5). Scor final 10—9 (7—3) pen
tru Dinamo București. Au mar-

■#
• La invitația forurilor de 

specialitate din R.F. a Germa
niei, trei tehnicieni ai hand
balului nostru au participat 
timp de două săptămini, .în 
calitate de lectori, la un curs 
internațional de antrenori care 
a avut loc în localitatea Stein- 
bach-Bresgau. Ește vorba de 
antrenorul emerit OPREA 
VLASE, maestrul emerit al 
sportului CORNEL OȚELEA și 
maestrul sportului OTO TEL
MAN. Cu acest prilej cei trei 
specialiști români au prezen
tat în fața a 120 de antrenori, 
profesori de educație fizica, 
medici sportivi, cercetători in 
domeniul educației fizice și 
sportului din R.F.G., Franța, 
Olanda și Luxemburg elemente 
tehnica și tactice ale școlii 
românești de handbal. Expu
nerile teoretice, însoțite de 6- 

influența și rolul sportului tn 

tinate construcțiilor sportive 
școlare.

— Deprinderile căpătate Ia 
orele de educație fizică pot fi 
utilizate cu folos în activita
tea profesională viitoare ?

— Desigur, sportul dezvoltă 
îiiiiiiiiiiiifiiiiiiimmiii 

Interviu cu 
prof. HEINZ BILLO — 

vicepreședinte 
al Comitetului 

executiv al Consili
ului european pentru 

activitatea extra- 
școlară a elevilor — 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*  
o serie de1 calități care îți 
sînt absolut necesare în mun- 

■ca de zi cu zi. indiferent de 
domeniul de activitate: aten
ția, puterea de concentrare, 
voința și încă multe altele, 
însă, și aici voi da din nou 
un exemplu de la noi, progra
mele școlilor profesionale, 
școli care cuprind aproape 80 
la șută din elevii țării, ' nu 
prevăd' nici o oră de educa
te fizică. Vi se pare firesc ?
Și, trebuie să revin, problema 
cardinală este sănătatea co
piilor. Să nu mai spunem că, 
dacă ar fi să urmărim modul 
cum se practică sportul la 
nivelul universităților, vom 
vedea că el este destul de fă- 
rîmițat.

— Ce urmărește Consiliul 
european pentru activitatea 
extrașcoară a elevilor prin or
ganizarea unor turnee inter
naționale școlare, cum este 
cel la care ați asistat la Bucu
rești ?

— în primul rînd, prin a- 
ceste campionate se stimu-

CLASAMENTUL GENERAL 
DUPĂ DOUA ETAPE: 1. W. 
LOTSCH 3 h 07:33, 2. M. 
Gorke 3 h 07:47, 3. G. Camer 
3 h 07:50, 4. G. Hîrjescu 3 h 
08:04, 5. P. Kelemen 3 h 
08:05.

Proba juniorilor de catego
ria a doua, desfășurată pe 10 
km a revenit talentatului elev 
din Tg. Mureș, Valentin Hoța 
(16 ani) cu timpul de 15:48 

urmat îft ordine de Z. Elekes, 
(Dezrobirea Brașov) 15:54, I. 
Nagy (C.S.M. Sluj) 16:00, V. 
Ilie (C.S. Brăila) 16:04, A. 
Ciobanu (Voința Ploiești) 
16:04.

Joi se desfășoară etapa a 
treia pe șoseaua spre Tul c°a— 
80 km.

Emil IENCEC

STUDENTELE TIMIȘORENCE 
IN IUGOSLAVIA

Echipa feminină de volei 
Universitatea Timișoara va 
pleca în Iugoslavia, unde va 
participa la un turneu inter
național organizat de Partizan 
Rijeka. După acest turneu, 
echipa timișoreană va mai 
susține încă două jocuri, unul 
la 2 septembrie, la Novi Sad, 
cu echipa locală Remski, și 
al doilea la 3 septembrie, la 
Belgrad, cu echipa campioa
nă, Steaua roșie. 

LA BUCUREȘTI
cat : Titus Moldovan (4), — ieri 
în forma bună —, Bota (2), Dan 
Marin (2), Licu, Pap pentru Di
namo București și Rost (4), Pet- 
zoled, Zeitler (2), Piatkowski, 
Pohl pentru Dynamo Berlin. Au 
arbitrat : Gh. Popescu și P. Tîrcu 
— București.

Astăzi, pe terenul Dinamo 
la ora 15.45 Dynamo Berliu va 
întîlni formația de tineret a 
clubului Dinamo București, 
iar la ora 17 va avea loc par
tida feminină T.S.C, Berlin — 
Universitatea București.

GHEORGHE RANGU
★ ★

xemplificări practice, au fost 
primite cu viu interes de către 
auditoriu, (gh. r.)

• La Arad a avut Ioc un 
turneu internațional de hand
bal la care au participat echi
pele Știința Lovrin, Gloria 
Arad, Banatul Timișoara și 

Spartakus Szarvas (R.P.U.). 
Turneul a fost cîștigat de for
mația Știința Lovrin (recent 
promovată in categoria A), 
urmată în clasament de Spar
takus și Banatul. (Șt, lacob — 
corcsp.)

• Formația sovietica de 
handbal Universitatea Kras
nodar întreprinde un turneu 
în țara noastră. In primul joc 
studenții sovietici au întîlnit 
formația Rafinăria Teleajen 
(fostă divizionară A), alcătuită 
din multe elemente tinere, de 
care a dispus cu scorul de

lează interesul pentru practi
carea diferitelor discipline 
sportive, angrenîndu-se astfel 
un număr tot mai mare de 
elevi în activitatea sportivă. 
Ideea acestor jocuri s-a năs
cut în Olanda, începutul fiind 
făcut cu handbalul, care și-a 
încheiat de curînd a VIII-a 
ediție la Bratislava ; a urmat 
voleiul, aflat la a doua edi
ție — prima desfășurindu-se 
anul trecut în Olanda și 
fiind cîștigată de echipa Șc. 
sp. 2 din București, și turneul 
de fotbal, ale cănii prime 
jocuri au fost programate la 
Kaiserslautern (R. F. a Ger- 

> maniei). Comitetul executiv 
are misiunea de a organiza a- 
ceste campionate, însă din 
lipsa bazei materiale ele se 
desfășoară într-o perioadă 
scurtă de timp.

— De curînd s-a anunțat 
că Fondul Națiunilor Unite 
pentru copii intenționează să 
organizeze, experimental, pa
ralel cu J.O. de la Miinchen, 
și Jocuri Olimpice pentru co
pii. Ce părere aveți ?

— Este o idee excelentă, Ia 
care subscriu din toată inima. 
Realizarea ei practică va 
contribui la sporirea valorică 
a activității sportive școlare 
în toate țările.

Emanuel FANTANEANU

IRENA SZEWINSKA 
REVINE PE PISTA

A revenit pe pistele de atle
tism, după o absență de 19 luni, 
Irena Kirszenstein-Szewinska, 
campioană olimpică in proba de 
209 m și fosta recordmană mon
dială la 100 Șt 200 m. Motfvul 
întreruperii activității competițio- 
nale a fost... venirea pe ltime a 
unui nou membru al familiei 
campioanei poloneze. Acum, tî- 
năra mamă și-a reluat și activi
tatea de atletă, partlcipind ia 
antrenamente de la sfîrșitui lumi 
mal. Primul ei concurs a fost 
campionatul de atletism al Po
loniei, desfășurat în primele zile 
ale lunii august. Alergind In 
ștafeta 4x100 m, ea a fost crono
metrată — lansat — cu 10,4, 
performanță care nu este Ia 
tndemina oricui.

Prima mare competiție la care 
Szewinska va lua startul este 
Universiada de la Torino. Re
cordmana poloneză a declarat că, 
In continuare, se va pregăti 
pentru Olimpiada de Ia MQnciien, 
unde speră un nou titlu, după 
care va abandona atletismul, 
dedlcîndu-se profesiunii sale și- 
micuțului Andrej. In iunie trecut, 
cu tema „Citeva probleme ale 
dezvoltării economice a țării". 
Irena Szewinska și-a susținut cu 
succes lucrarea de diplomă, ab
solvind cursurile Facultății de 
științe economice din cadrul 
Universității din Varșovia.

O carte de vizită bine garni
sită t

EXPEDIȚIE CICLIST*

Reinert Lie, locuitor al orașu
lui norvegian Stavanger, . s-a 
urcat recent pe bicicleta sa 
veche de 42 de ani pentru a 
întreprinde o călătorie de 3 000 
kilometri pînă în orașul marocan 
Casablanca. El a declarat că in
tenționează să găsească morrnîn- 
tul fratelui său, care a căzut în 
această țară nord-africană în 
curstll ultimului război mondial. 
Lie va parcurge alțl 3 000 kilo
metri pentru a se înapoia, tot 
pe bicicletă, la locuința sa, spre 
sfîrșitui acestui an. Temeritatea 
acestei expediții poate fi. înțe
leasă și mai bine dacă se ține 
seama de faptul că Reinert Lie 
este în vîrstă de... 76 de ani !

SUCCESUL PATRICIEI...

A devenit un lucru obișnuit 
îri unele țări ca fotbalul să fie 
practicat și de echipe femi
nine. In Statele Unite, insă, 
Patricia Palinkas, o profesoa
ră în vîrstă de 27 de ani din 
orașul Tampa, a devenit prima 
femeie din lume care a jucat 
într-un meci de fotbal ameri
can. Se știe cit de dur este 
acest sport, partidele închein- 
du-se adesea cu numeroși ac
cidentați. Patricia, care a apă
rut in echipa profesionistă 
„Orlando Panthers", nu a fost 
ferită de lovituri grele din par
tea adversarilor ei, jucătorii 
echipei „Bridgeport Jets". La 
un moment dat, atît ea cît și 
soțul ei, Steve, care juca în 
aceeași formație, au trebuit să

24—13. (11—6). Și jocul revan
șă a revenit tot echipei sovie
tice cu scorul de 22—14 (12—7).

• Recent, echipa feminină 
de handbal Mureșul Tg. Mu
reș, promovată anul acesta în 
prima categorie, a efectuat un 
turneu în R.D. Germană unde 
a susținut trei întilniri obți- 
nind tot ștîtea victorii. Iată 
rezultatele înregistrate de hand
balistele din Tg. Mureș : 15—9 
cu Saksenring ; 16—5 cu Dy
namo Karl Marxstadt și 23—6 
cu Lokomotiv B.S.G. Karl 
Marxstadt. (Ioan Păuș — co
respondent principal)

• De cîteva zile se află în
țara noastră una din fruntașele 
handbalului din R.D.G. — 
T.S.C. Berlin, clasată pe lo
cul III în ediția trecută a cam
pionatului țării lor. Handba
listele berlineze au luat parte 
la un turneu organizat la Bra
șov, dotat cu „Cupa Eliberă
rii11, unde au ocupat primul 
Ioc, realizînd 10—10 (3—6) cu 
formația Rulmentul Brașov, 
12—7 (7—2) cu Constructorul
Timișoara și 17—7 (9—5) cu
Chimia Oraș Victoria, cîștigind 
trofeul oferit de organizatori. 
T.S.C. Berlin a mai jucat luni 
la Făgăraș cu Chimia din lo
calitate, de care a dispus cu 
16—9 (9—4), iar marți urma
să susțină un nou joc, cu echi
pa Rulmentul, în Poiana Bra
șov, pe noul teren bituminizat. 
Din păcate, această partidă nu 
s-a mai disputat, din cauza 
timpului nefavorabil.

Din nou rege ai terenului

„ÎMPREUNĂ
CU COMPLIMENTE 

DE LA 
ION IONESCII “ 
Așa își intitulează coti

dianul belgian „Lei Sports" 
cronica meciului C.S. Bruges 
— Racing-White. Partida 
s-a terminat cu scorul de 
1—0 în favoarea primei 
echipe, gol înscris de ex
tremul stingă, Todenbusch, 
(min. 67), care a primit o 
pasâ de la 35 m de la 
compatriotul nostru Ion 
lonescu.

Fostul idol al microbiș
tilor giuleșteni, ar fi făcut, 
după cum scrie ziarul a- 
mintit, o PARTIDA SEN
ZAȚIONALĂ.

Dar, mai bine să cităm 
din ziarul apărut la Bru
xelles :

„Echipa din Bruges a 
dominat meciul de la un 
capăt la allul, în special 
sub impulsurile acestui fot
balist de clasă care este 
lonescu, DIN NOU REGE 
AL TERENULUI, care este 
nu numai un remarcabil 
tehnician, un uimitor dis
tribuitor de mingi, dar, în 
aceeași măsură, și un fi- 
nalizator de clasă".

Prih acest imens receptor de televiziune, instalat Ia Raisting 
(B.F.G.), au venit tn Europa imaginile transmise de sateliți in tim
pul disputării meciurilor campionatului mondial din Mexic. Astăzi, 
In preajma lui, puștii nu pierd ocazia de a face o strașnică partidă 
de „miuță“ in amintirea golurilor lui Pelă sau Gerd Mtiller, cu care 

l-a delectat micul ecran

primească îngrijiri ^meditfăle. 
Dar în timp ce SteVe a fost 
scos afară de pe terei, pe’hran- 
carda sanitarilor, Patricia con
tinua partida înscriind și 3 
din cele 26 de puncte ale for
mației sale.

Comentind această partidă 
și, în special, duritățile căro
ra a trebuit să le facă fată 
Patricia Palinkas, ziarul „IN
TERNATIONAL HERALD TRI
BUNE" scria: „O femeie, ju
cătoare de fotbal american, nn 
a întîlnit gentlemeni pe te
ren".

RECORD MONDIAL 
LA.. LIPIT TIMBRE

Un foarte Important și. în 
același timp, neobișnuit record a 
fost stabilit de către englezul 
John Pitshford, El a cîșligat 
campionatul mondial de... lipit 
mărci poștale ? ! Noul '„record
man" a reușit să lipească, în 
decurs de un minut, 221 de 
mărci poștale, adică aproximativ 
patru mărci pe secundă !

DANTURA LUI RICHARD...

Interesul canadienilor pen
tru hochei este bine cunoscut 
în lumea întreagă. Mai puțin 
cunoscut e faptul că în aceas
tă țară au apărut, în ultimii 
ani, așa-numiții „dentiști", su
porteri care colecționează cu 
răbdare dinții pierduți de ido
lii lor în disputele îndîrjiie de 
pe gheață.

Prețioasele relicve costă 
sume frumușele: un dinte al 
lui Maurice Richard —vestitul 
hocheist profesionist, supra
numit „Racheta" — costă, la 
bursa neagră, cîteva sute de 
dolari. Este ciudat, totuși, că, 
în foarte' scurt timp, pe „piață" 
s-au vîndut nu mai puțin de... 
200 de dinți proveniți din gura 
faimosului hocheist!

UN SISTEM INGENIOS
Tn Uniunea Sovietică s-a pus 

în practică un sistem inedit 
de evidență — și sancționare — 
a . infracțiunilor automobilistice. 
Bazat pe perforarea unor car
tonașe înmînate fiecărui posesor 
al unui permis de conducere,

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele gtiri-ultimele rezultate-
F. C. BOLOGNA —
BOLOGNA, 26 (prin telefon 

de la corespondentul nostru 
permanent Cesare Trentini). 
Astă-seară s-a disputat pe 
stadionul Municipal din loca
litate meciul de fotbal F. C. 
Bologna — Dinamo București, 
în prezența a peste 25.090 de 
spectatori. După un ioc viu 
disputat, de bună factură teh
nică, pasionant prin evoluția 
scorului, cele două echipe au 
terminat la egalitate : 3—3 
(2—2). Au marcat : Dinu (min. 
7), Savoldi (min. 17), Sălceanu 
(min. 28), Savoldi (min. 45),

Turneul internațional de volei
TOrLIȚA, 26 (prin telefon 

de la trimisul nostru, N. Ma- 
teescu). — Pe terenul com
plexului sportiv „Bradul" au 
început întrecerile turneului 
internațional de junioare. 
Deschiderea programului a fost 
făcută de întilnirea dintre cele 
două reprezentative ale țării 
noastre. Așa cum se prevedea,

ÎNTRECERILE UNIVERSIADEI 70
(Urmare din pag. I)

stați că tineretului ti sînt pro
prii idealurile nobile de prie
tenie^ de coexistență pașnică. 
Universiada își propune — și 
am convingerea că reușește, — 
să aducă o modestă contribu
ție la făurirea acelei omeniri 
în care fiecare dintre noi se 
va putea uita drept in ochii 
celuilalt, fără nici o umbră 
de pithnire. Prietenii noștri

PRIMELE
ALE TRICOLORILOR

Intrucît numărul participan- 
ților la Universiadă este mai 
mare dealt cel prevăzut, comi
sia de organizare a hotărit, 
(marți noaptea), ca întrecerile 
să înceapă chiar de miercuri 
dimineață. Astfel și reprezen
tanții noștri au susținut pri
mele întilniri sportive. în sala 
Q.U.S. echipa masculină de 
baschet a ROMÂNIEI a în- 
tilnit reprezentativa studențeas
că a ISRAELULUI, pe care a

acest sistem dă . (.dreptul- aitfo- 
moblllștllor la zece infracțiuni 
dp conducere sau staționare. Cînd 
fatidicul număr este atins, „făp
tașul" se vede privat automat de 
autorizația de conducere pe timp 
de un an !

RECONVERTIRE

Don Schollandcr, la Î4 de ani, 
de cinci ori campion olimpic la 
înot și încă recordman mondial 
la 200 m liber, a abandonat defi
nitiv activitatea sportivă de per
formanță. Dar, deși el este di
plomat al Universității din Yale 
(în economie politică), Schollan- 
der a preferat să rămînă cre
dincios sportului care l-a făcut 
celebru, devenind antrenor al 
unui colegiu din Portland.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Criteriul ciclist de la 

Felletin (Franța), aflat la 
cea de-a 20-a ediție, a 
fost cîștigat de olandezul 
Jan Janssen, care l-a în
vins la sprint pe belgianul 
Eddy Merckx. învingăto
rul a fost cronometrat pe 
distanța de 130 km cu 
timpul de 3 li 15:30. 
Merckx a sosit în același 
timp cu Janssen, în vreme 
ce pe locul 3, la 28 sec., 
s-a clasat italianul Bitossi.

Cursa cicliști internațională ue 
la Ambert (Franța) a fost cîști
gată de belgianul Walter Gode- 
froot, cronometrat pe distanța de 
100 km cu timpul de 2h 56.0. 
Pe locul doi, în același timp 
cu învingătorul a sosit francezul 
Groskoosk

Federația internațională de schi a 
selecționat 140 de schiori în -ve
derea repetiției olimpice care va 
avea loc în februarie 1971 la 
Sapporo (Japonia), gazda Jocuri
lor Olimpice de iarnă din anul 
1972. Președintele F.T.S., Marc 
Hodler, a soșit de cîteva zile 
în Japonia pentru a inspecta pîr- 
tiile viitoarei Olimpiade albe.

DINAMO 3-3 (2-2)
Savoldi (min. 52) și Lucescu 
■(min. 63). Cei mai buni jucă
tori de pe teren au fost: Săl
ceanu, Nunweiller, Dinu și bo- 
lognezul Savoldi.

Popicari români la Bratislava
Federația de specialitate a de

semnat pe Ildiko Zsizsik și llie 
Băiaș, membri ai loturilor națio
nale de popice, să reprezinte țara 
noastră la marele concurs inter
național de la Bratislava. La în
treceri, care vor avea ioc în zi
lele de 29 și 30 august, și-au 
anunțat participarea sportivi din 
R.D. Germană, Jugoslavia, R.F, a 
Germaniei, Austria și alte țări.

(junioare) de la Toplița 
victoria a revenit echipei Ro
mânia A cu 3—0 (10,3,4). în
vingătoarele s-au impus prin 
atacurile puternice ale Doinei 
Stoian, Carmen Puiu și Ma
rianei Petrescu. Partida ve
detă a primei zile s-a desfă
șurat intre formațiile Bulgariei 
și Poloniei. Jocul a fost echi
librat, presărat cu numeroase 

din România ne-au făcut o- 
noarea de a veni cu o delega
ție numeroasă și puternică din 
punct de vedere sportiv. Cît 
sînt de simpatizați aici, ca și 
tn întreaga Italie, puteți vedea 
din dragostea cu care i-au în
conjurat concetățenii mei pe 
stradă, la stadion, pretutindeni. 
Le doresc succes deplin româ
nilor tn întrecerile care îi aș
teaptă".

MECIURI

învins-o cu scorul de 82—5? 
(45—25). Baschetbaliștii ro
mâni au dominat clar, fiind 
susținuți de o entuziastă gale
rie torineză. Au jucat : Tarău 
(24), Popa (16), Georgescu (8), 
Pirșu (13), Ioneci (2), Zdren-

BREVIAR
• Miercuri dimineață au 

sosit la Torino, venind de la 
Atena, înotătorii români Cris
tina Balaban, Agneta Sterner 
și Vasile Costa, Călătoria din 
Grecia pînă în Italia, efectua
tă cu trenul, a durat nu mal 
puțin de 60 de ore !

• Pină acum au sosit la 
'‘universiadă 228 de ziariști din 
peste 50 de țări. Alți nume
roși reprezentanți ai presei 
vor veni la Torino după 1 
septembrie, numai pentru în
trecerile atletice, care se anun
ță de o valoare deosebită.
• In clasamentul pe meda

lii, obținute la edițiile anteri
oare, România se află pe lo
cul IX, din 78 de țări, cu 11 
medalii de aur, după U.R.S.S. 
(63), ungaria (50), Japonia (47), 
S.U.A. (46). Italia (34), R. F. 
a Germaniei (31), Anglia (13) 
ți Franța (12).

• Precedentele ediții ale U- 
nlverstadel au avut loc la To
rino in 1959, Sofia — 1961, 
Porto Alegre — 1963, Buda
pesta — 1965 Și Tokio — 1967.

ghea, Chlvulescu (8), Anasta- 
siu (2), Troacă (4), Moraru (5). 
De la învinși cea mal bună 
comportare au avut-o Asched 
(22) și Lischinski (18).

Turneul de baschet masculin 
era gata, gata să debuteze cu 
o mare surpriză : echipa IU
GOSLAVIEI, avînd în compo
nență 6 membri al formației 
naționale, a întrecut cu multă 
greutate — la un singur coș 
diferență — formația studen
țească a ALBANIEI» 74—72 
(33—33) !

In bazinul acoperit al mu
nicipiului . a fost Inaugurat șl 
turneul de polo. După trei re
prize ceva mai echilibrate, e- 
chipa U.R.S.S. a depășit pe 
cea a ROMÂNIEI, cu scorul de

In cadrul lucrărilor Co
mitetului executiv al 
F.I.S.U. s-a stabilit — 
printre altele — ca ediția 
de anul viitor a campio
natului mondial studen
țesc de handbal să aibă 
loc în cursul lunii februa
rie, în Cehoslovacia.

5—1 (1—0, 1—0, 0—1, 3—0). Au 
marcat : Gelcrman 2, Izelidze, 
Popov și Rabanov, respectiv, 
Cornel Rusu. De adăugat că, 
îndeosebi în ultima parte a 
meciului, poloiștii sovietici au 
fost în continuă mișcare, s-au 
demarcat cu ușurință șl au în
scris goluri din acțiune.

In turneul internațional masculin 
de baschet de la Tallin, selec
ționata olimpică a S.U.A. a în
trecut cu scorul de 67—64 (33—25) 
echipa de tineret a U.R.S.S. Me
ciul dintre reprezentativele R.S.S, 
Lituaniene și R.S.S. Estone a re
venit primei formații cu scorul 
de 87—75.

Proba de dublu bărbați din tur- 
eul de tenis de la St. Louis a 
țvenit cuplului Gimeno — New- 
>mbe, învingător cu 6—4, 6—2

-n partida cu perechea Laver — 
Em.erson. La simplu bărbați, La
ver l-a întrecut cu 6—3, 8—G pe 
Newcombe.

Campionatul mondial de yahting 
clasa 5,5 m continuă la Plymouth 
(Anglia). După cea de-a treia 
regată, în clasamentul general 
pe primul loc se află englezul 
Larry Marks, urmat de france
zul Pierre Gadel și englezul Pe
ter Bainbridge.

In turneul internațional de hochei 
pe gheață de la Moscova, echipa 
Sibir Novosibirsk a învins cu 
surprinzătorul scor de 6—2 (2—0,

Finala „Cupei Bulgariei" la fotbal, disputată la Sofia în 
fața a 40 000 de spectatori, a revenit echipei Levski-Spartak, 
care a învins cu 2—1 (1—0) formația Ț.S.K.A. Cerveno Zna- 
me. La „Cupa Cupelor11 va participa însă echipa Ț.S.K.A. — 
Cerveno Zname, întrucît Levski-Spartak este angajată în 
„Cupa campionilor europeni11.

faze spectaculoase și s-a în
cheiat cu victoria Bulgariei cu 
3—2 (—11, —13, 15, 9, 13).

Turneul continuă cu partide
le România (B)—Bulgaria, Slo
vacia—România (A).

SUCEAVA, 26 (prin telefon). — 
In primele partide ale turneului 
sie volei, care se dispută in lo
calitate, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : România — Echi
pa taberei federației 3—0, Con
structorul Suceava — Bulgaria 3-2.

MONSERE SI Gl- 
MONDI VOR FI CO
ECHIPIERI

Noul campion mondial de 
ciclism,,J. P. Monseră, a sosit 
aseară la Milano pentru a 
senina un contract cu firma 
„Salvarani11. El va deveni ast

FRANȚA—ROMÂNIA IN PRIMA ZI A „CUPEI VASCO
VALERIO"

Ieri a avut loc la Verona (Ita
lia), tragerea la sorți a întrece
rilor din prima zi a competiției 
de tenis dotată cu trofeul Vasco 
Valerio, rezervată echipelor de 
juniori. Programul de astăzi cu

Au început țî întrecerii^ 
la natație. Iată primii cam
pioni universitari pe 19701 
1500 m Andy Strenk (S.U.A.) 
16:43,1 ; 100 m fluture (b) 
John Ferris (S.U.A.) 57,5 : 
100 m liber (b) Frank Heckl 
(S.U.A.) 53,2 ; 200 m bras
(f) Galina Stepanova (U.R.S.S.) 
2:54,4; 100 m liber (f) Mir- 
jana Segrt (Iugoslavia) 1:00,9.

Seara tîrziu, au fost fixate 
și grupele în turneele dat 
volei. La masculin, studenții 
români vor evolua în grupa 
a III-a, alături de Liban, 
Kuweit și Coreea de Sud, iar 
la feminin — tot tn grupa 
a in-a — împreună cu e- 
chipele U.R.S.S. șl Bulgariei. 
Se califică primele două for
mații din fiecare grupă.

Joi după-amlază echipele 
noastre sînt angajate, pe trei 
planuri: la baschet (m) cu Al
bania, Ia polo cu Bulgaria și 
la volei (masculin și feminin)J

*
Aproape de miezul nopții, pe 

impunătorul Stadlo Comunale 
(80 000 de locuri), s-a încheiat 
într-un entuziasm general festi
vitatea de deschidere. Din 
cauza orei înaintate, vom relata 
amănunte de la această impre
sionantă manifestație în nu- 
mărul următor al ziarului nos
tru.

CANOTORI ROMANI LA C. M.
DIN CANADA

In oursul dimineții de astăzi, 
urmează să părăsească Capitala 
— cu destinația Canada, pentru a 
participa la campionatele mon
diale de canotaj academic de 
Ia St. Catherine (2—6 septem
brie) — sportivii Ștefan Tu
dor, Petre Ceapura, Gheorghe 
Gheorghiu, componenți ai 
echipajului de schif 2+1, secre
tarul general al F.R.C.Y.. 
Gheorghe Giurcăneanu, ți an
trenorul Dumitru Popa.

Dinamo Moscova
$1 UJpest Dozsa

In finala turneului 
de la Barcelona

MADRID, 26 (Agerpres). 
— Echipele Dinamo Mosco
va și Ujpest Dozsa Buda
pesta își vor disputa fina
la turneului internațional dc 
fotbal de la Barcelona pen
tru trofeul „Gamper". In 
semifinale, echipa Dinamo 
Moscova a surclasat cu 5—0 
(2—0) pe F.C. Barcelona, 
prin, golurile marcate de 
Estrekov, Maslov, Senin și 
Evriujihin (2). 90 000 dc
spectatori au asistat la acest 
meci în care fotbaliștii so
vietici au prestat un joc 
foarte bun. Excelent a apă 
rat veteranul Lev Iașin. In 
cea de a doua semifinală 
Ujpest Dozsa a învins cu 
3—0 (0—0) formația vest-
germană Schalke 04. Golu
rile învingătorilor au fost 
marcate de Dunai II, Faze- 
kas și Bene.

2—1, 2—1), formația cehoslovacă 
ZKL Brno. IF

Proba de aruncarea discului din 
cadrul concursului internațional 
atletic de la Viborg (Danemarca) 
a fost cîștigată de americanul 
Jay Silvester cu rezultatul de 
64.38 m. Suedezul Ricky Bruch a 
ocupat locul doi cu 64,12 m. 
Cursa de 800 m plat femei s-a 
încheiat cu victoria sportivei

PARIS, 26. — Înotătorul ar
gentinian Antonio Abertondo 
(52 ani) a sosit la Douvres, 
de unde va întreprinde tra
versarea Canalului Minecii 
de trei ori, fără oprire. Cu 9 
ani în urmă, tot Abertondo a 
reușit să traverseze Canalul 
Minecii în cele două sensuri 
fără oprire, înotind timp de 
43 de ore și 10 minute.
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