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STARTURILE
SPORTIVILOR ROMÂNI
Ziua de joi a fost 

destul de bogată pentru 
sportivii români. Bas
chetbaliștii au înregis
trat a doua victorie, de 
data aceasta în dauna 
formației Albaniei: 76— 
60 (37—35). Pentru echi
pa română au înscris ; 
Pîrșu (15), V. Popa (21), 
Tarău (18), Georgescu 
(8), Chivulescu (12), 
Moraru (2). Un alt suc
ces, dar obținut cu difi
cultate, ia polo : Roma
nia-Bulgaria 4—3 (0—1, 
1—1. 2—1, 1—0). în min. 
13.34 studenții noștri 
erau conduși cu 3—1, în 
urma unui joc static în 
atac și obstructionist în 
apărare. în permanență 
ei fiind în inferioritate 
numerică. Marcatori : C. 
Rusu, Popescu, CI. Rusu, 
Frîncu, respectiv, Tomov 
(2) și Sotirov. O altă 
victorie, dar fără nici un 
efort, la volei mascu
lin : România—Liban 
(3—0)... prin neprezei> 
tare 1

în turneul masculin 
de floretă participă 70 
de concurenți din 24 da 
țări. După o evoluție 
mulțumitoare in serii și 
în optimile de finală, 
Costescu, Habala și Ar- 
deleanu au fost apoi eli
minați în sferturi.

înotătorul ” " ~
a concurat 
200 m bras, 
seria a Il-a 
pe Pankin 
de 2:31,1) 
pe brazilianul 
(2:41,9) în finală a ocu
pat locul 6 într-o com
panie selectă : 1. Collela 
(SUA) 2:25,5-record al 
Universiadei 2. Pankin 
(URSS) 2:28,4, 3. Taguki 
(Japonia) 2:29,4, 4. Dirk- 
sen (SUA) 2:29,4, 5. Mar- 
ciukov (URSS) 2:32,2, 6. 
Costa (România) 2:36,1.

VINERI : polo: Ro
mânia—Suedia ;
(M) : 
slavia 
baschet (F) : URSS—Ro
mânia, volei (F) : Ro
mânia—Bulgaria. volei
(M) : România—Kuweit; 
floretă fete : turneul in
dividual ; Înot 5 Sterner, 
Balabam

TORINO, 27 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Universiada, această splendidă 
manifestare multilaterală a 
tineretului studios din lumea 
întreagă, a fost deschisă ofi
cial miercuri seara, pe Stadio 
Comunale, după ce înotătorii, 
poloiștii și baschetbaliștii ur-

variind 
de lire, 
intrarea . 
zentanților studențimii din în
treaga lume.

In sunet prelung de trorn- 
peți, pe pistă își face apariția 
un student purtind stindardul 
F.I.S.U. In urma sa, trei tir

tntre 1200 șî 0000 
așteptau emoționați 

pe stadion a repre-

va lovi de zidul alcătuit

LA RUGBY: DINAMO-TARBES 6-12(66)
Mauleo- 

vivace, 
pierdut 

formație

Stoica Încearcă să conducă balonul către buturile franceze, dar se 
din Lahaille (cu spatele). Darrique, Michel și Roch.

Sportivii francezi au lăsat o frumoasă impresie

Meciul Progresul— 
C. F. R. Cluj 

se dispută 
duminică dimineață 

pe stadionul 
Republicii

Vasile Costa 
meritoriu la 
După ce în 
l-a secondat 
(2:40,1 fată 
intrecîndu-1 

Freitas

polo . 
baschet 

România—Iugo- 
(derbyul seriei),

Inotătoarea sovietică Alia Grebenikova 
care a stabilit un nou record

200 m

ntaseră de-acum, încă în 
cursul dimineții, îndemnul ar
bitrilor : „Studenti fate 
voștri giochi !“, devenit 
mula magică la fiecare 
ceput de reuniune.

Seara, după ora 20, 
dreptunghiul de gazon încon
jurat de un inel de beton in 
care sînt găzduiți la fiecare 
evoluție a lui Juventus și 
F. C. Torino aproape 80 000 
de tifosi, se îndreptau ne- 
sfirșite coloane de mașini, un 
impresionant fluviu uman. 
Reflectoarele scăldau în lu
mină o imensă cupă, în timp 
ce două fanfare ale carabi
nierilor creau atmosfera de 
bună dispoziție, de antren. La 
ora 21,05, stadionul era plin 
pînă la refuz. Torinezii, cei 
ce putuseră să obțină biletele

i 
for- 
în-

spre

în timpul cursei in 
al Universiadei în proba de 
bras.
Telefoto : A. P. — Agerpres 

nere duc o eșarfă galbenă pe 
care este înscris anul actua
lei Universiade — 1970 — și

Hrisiache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Dinamo n-a evoluat in ma
niera jocului cu S.A. 
nais — adică ferm, 
convingător — și a 
partida cu incomoda 
franceză Tarbes, cu scorul de 
12—6. Este foarte adevărat că 
gazdele au fost net handica
pate de absența din echipă a 
valoroșilor Nica și Iftimie. Și, 
totuși, chiar în această ipostază 
nefavorabilă, Dinamo și-ar fi 
putut apropria victoria, dacă li
nia de treisferturi ar Ii acțio
nat în stilul care o caracteri
zează — ritm debordant, varie
tate în acțiuni și mai ales o 
intuiție a buturilor.

De data aceasta însă, linia

de treisferturi dinamovistă a 
fost de nerecunoscut, contând 
cînd și cînd pe Hulă (pînă la 
accidentare), I. Constantin și 
M. Niculescu, apoi pe Fugigi, 
care a jucat centru, către sfîr- 
șitul întâlnirii. în general, trei- 
sfer turtle gazdelor au acționat 
sporadic, dezlânat, cu puțină 
convingere. Iar perechea de 
mijlocași — și în special Dra
gomirescu — nu și-au găsit 
decât rareori cadența.

Singure, liniile de înaintași 
și-au făcut datoria și Îndeosebi 
Țuțuianu, Baciu, 
Iorgulescu, care

Dărăban — Iorgulescu, Țuțuia- 
mi, Fugigi (Baciu) — Flores- 
cu. Dragomirescu —■ Hulă (A- 
bribula), Abribula (Fugigi), Ni
culescu, I. Constantin — Dăi- 
ciulescu.

TARBES : Darrique, Marin, 
Lahaiiie — Vignaux, Roch — 
Anglade, Vignole, Michel — 
Terradot, De Matos — Sillie- 
rcs, Marin, Pecune, Dulou — 
Bergescau.
I

La sesizările presei, 
Comisia de competiții 
a F.R.F. a anulat pro
gramarea inițială a 
meciului PROGRESUL- 
C.F.R. CLUJ, schim- 
bîndu-i locul de des
fășurare de pe stadio
nul Progresul pe sta
dionul Republicii. Aga 
incit, jocul mai sus a- 
mintit va putea fi vi
zionat duminică dimi
neața pe „Republicii", 
de Ia ora 11.

în deschidere, de la 
ora 9,15: Progresul — 
C.F.R. Cluj (tineret-re- 
zerve).

Salutăm această mă
sură operativă a F.R.F. 
care vine in sprijinul 
spectatorilor și implicit 
al clubului Progresul 
ce luase o hotărire pri
pită.

Tiberiu STAMA

La sosirea din Suedia a luptătorilor noștri juniori

FLORI Șl ÎMBRĂȚIȘĂRI
Ieri au sosit pe peronul 

Gării de nord, venind din 
Suedia, luptătorii noștri ju
niori care au participat la 
întrecerile primei ediții a 
campionatelor europene (gre- 
co-romane și' libere).

In întâmpinarea lor au ve
nit cu buchete de flori con
ducători ai federației de spe
cialitate, antrenori, sportivi, 
rude și prieteni. După cum 
se știe, ambele competiții s-au 
încheiat cu frumoase succese 
românești: Mihai Boțilă (cat. 
56 kg — gr. r.) și Stelian 
Popescu (cat. 75 kg— l.) au 

cucerit titlurile de campioni 
continentali iar alți 5 juni
ori români au urcat pe podiu

mul de onoare Roman Co
drean (cat. -f-87 kg — gr. r.)
— medalie de argint, Alexan
dru Szabo (cat. 60 kg — gr. 
r.), Adrian Popa (cat. 70 leg
— gr. r.), Andreai Șuba (cat. 
60 kg — l.) și Marin Pîrcă- 
labu (cat. 70 kg — l.) — me
dalii de bronz.

Antrenorul federal I. Corneanu și fostul campion mondial 1. Cernea îl felicită călduros pe x,.., ,. ........ .... .
Foto; V. BAGEAC

proaspătul campion european Mihai

Dinamo București la Bologna

Toate privirile i
!

au fost îndreptate I
către internaționalii români I

Corespondență de la Cesare TRENTINI

Dărăban și
.. . . .au muncit

mult, au contrat au multă 
grămezi

ho- 
altărire jocul în 

francezilor. Dar..
Tarbes. așa cum era de 

teptat, a confirmat clasa 
o posedă. Este o echipă cu o 
tehnică aproape desăvîrșită, ex
trem de mobilă, care știe să 
dezvolte acțiuni bazate pe fan
tezie, pe subtilități. Aproape de 
fiecare dată oaspeții s-au gă
sit cu multă ușurință și spre 
deosebire de gazde au ac
ționat grupat, s-au dublat în
totdeauna, au făcut o excelen
tă demonstrație de joc colectiv.

Scorul l-au deschis oaspeții, 
printr-o splendidă încercare a- 
vînd drept autor pe Sillieres 
(min. 7). Același jucător- 
aripă va înscrie din nou, tot 
o încercare (min. 20). Dinamo 
a redus din scor prin lovitura 
de pedeapsă a lui Florescu 
(min. 26), care s-a... repetat 
în min. 39. Apoi, după pauză, 
Bergăscau — un fundaș de 
mare factură — a transformat 
o lovitură de pedeapsă. De Ma
tos (min. 60) a stabilit scorul 
final, prinir-un ;,drop“.

P, Niculescu, ajutat la mar
gine de D. Zamfir și Dragoș 
Grigorescu, a arbitrat larg, 
sancționând de puține ori of
saidurile în grămezi, mai ales 
acelea ale oaspeților.

DINAMO : Baciu (Țurlea), 
Caraiman, Stoica — Neculau.

CAMPIONATUL BALCANIC DE CĂLĂRIE
aj-
ce

La handbal feminin

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
T. S. C. BERLIN 1612 (9-7)
Ieri după-amiază pe terenul 

din parcul Dinamo a avut loc 
meciul internațional de handbal 
feminin Universitatea București 
și T.S.C. Berlin. Prima repriză, 
deosebit de spectaculoasă și echi
librată, a evidențiat forma bună 
a jucătoarelor bucureștene care 
au condus In permanență. Re

priza secundă găsește jucătoa
rele oaspete În espectativă căci 
șuturile excelente ale Simonel 
Arghir (9 goluri) și combinațiile 
subtile ale Mirelei Dragoș cu E- 
lena Dobîrceanu și Doina Ftu-coi 
făceau Inutile intervențiile porta
rului. De la oaspete le-am remar
cat pe : Uachumth șl MUler.

In deschidere Dinamo București 
— Dynamo Berlin, masculin, tl- 
neret-rezerve 11—12 (7—6).

H. A.

LA CRAIOVA PREGĂTIRILE
PENTRU A III-A ED1JIE S-AU ÎNCHEIAT

Oscar Recer, Intr-o spectaculoa
să săritură peste obstacol

CRAIOVA, 27 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
Atmosferă de sărbătoare în 
Craiova. Pînă la începerea ce
lei de a III-a ediții — prima 
găzduită de țara noastră — 
a Campionatului Balcanic de 
călărie mai sînt doar două 
zile. începînd de duminică, 
călăreți din. patru țări — 
BULGARIA, i“ ’
TURCIA și, bineînțeles, RO
MÂNIA ' " '
titlurile balcanice.

Aici, In „Cetatea Băniei", 
s-a făcut totul pentru a se 
oferi participanțilbr excelente 
condiții de antrenament și de 
concurs.

IUGOSLAVIA,

își vor disputa

La baza hipică totul pare 
nou. S-au luat toate măsurile 
ca să nu lipsească nimic. Pre
gătirile au început încă din 
toamna anului trecut, prin 
gazonarea specială a pistei de 
concurs care, la ora actuală, 
credem, satisface și cele mai 
exigente cerințe. Intensitatea 
maximă a lucrului a fost a- 
tinsă, însă, în ultimele zile 
cînd s-a trecut la rezolvarea 
problemelor de 
Grajdurile, nou 
pot adăposti în 
condițiuni peste : 
stalația de apă 
dusă pe tot terenul de con
curs, precum și la cele două 
terenuri de antrenament. Pes
te tot miroase a vopsea proas
pătă.

Cîteva cuvinte și despre 
concurenți. Călăreții români 
s-au pregătit intens pentru 
marea întrecere. Recer, VI ad 
și ceilalți s-au antrenat cu 
conștiinciozitate pentru a avea 
o comportare cît mai bună. 
Concurenții celorlalte țări, 
dintre care, amintim pe cam
pionii edițiilor trecute Engin 
Mirel (Turcia), Dimitri Sopov 
(Bulgaria), au sosit deja la 
Craiova, efectuînd primele an
trenamente.

Așadar, timp de opt zile, 
pe moderna bază hipică din 
Parcul Poporului, cei mai 
buni călăreți ai cel«r patru 
țări participante vor oferi — 
sperăm — spectatorilor Un a- 
devărat festival hipic.

amănunt, 
construite, 

foarte bune 
110 cai. In- 

a fost intro-

ȘT. GURGUI

LEAGĂNUL OINEI

O
 ină, sportul nostru național, este o creație
a. .Păstorilor. Bastonul de azi se numea 
bîtâ, căpitanul echipei — baci, formația 
de la „prindere" — ceata la păscare, sînt 
numai cîteva din denumirile vechiului joc, 
ce atestă proveniența lui din viața siînelor, 

ciobanilor, care dornici de distracție, se constituiau în 
- cc ce „chiteau" cu mingea. Și astăzi, dacă poposești

i
I

Ce are de spus Sectorul de educafie fizică 
din Ministerul invățămintului ?

BOLOGNA, 27 (prin telex, 
de la corespondentul nostru). 
Cei peste 25 000 de specta
tori prezenți în tribunele sau 
în jurul terenului iui „Stadio 
comunale" din Bologna nu 
s-au arătat prea încântați de 
favoriții lor, datorită înfrân
gerii, cu 2—5, înregistrată du
minica trecută în fața viole- 
ților Florentinei. Și, pentru 
că jucătorii lui Fabri au avut 
indelicateța de a ieși din ves
tiare cu un sfert de oră în
târziere, în timp ce românii 
așteptau efectuând schimburi 
de pase, la apariția gazdelor, 
spectatorii i-au primit cu un 
val de fluierături. Nemulțu
mirea publicului a găsit încă 
un prilej de manifestare, apoi, 
în prima parte a reprizei I, 
cînd Dinamo a desfășurat un 
joc curgător și strălucit, în 
timp ce echipa locală se chi
nuia în zadar să-și găsească 
coeziunea. Pînă la urmă, to-

tul s-a încheiat cu bine : a- 
vînd în vedere golurile (3, și 
toate 3 realizate de Savoldi !), 
liniștea s-a instaurat degrabă 
și, una peste alta, tifosii roș- 
albaștrilor au părăsit stadio
nul satisfăcuți.

Meci bun ? Da : viu dispu
tat, dîrz, dar tot timpul în 
limitele unei corectitudini, de 
altfel, tradițională, în întîlni- 
rile dintre cele două echipe, 
care se cunosc (sînt la a pa
tra partidă amicală în decurs 
de doi ani), care se apre
ciază și se stimează reciproc.

Miercuri seară, toate privi
rile au fost îndreptate către 
internaționalii români (Dinu, 
Deleanu, Nunweiller VI și 
Lucescu), pe de o parte, și 
către noile achiziții (Liguori, 
Rizzo și Fedele), pe de altă 
parte. Și unii, și alții au con-

(Continuare in pag. a 3-a)

Azi, la F. R. Fotbal

O IMPORTANTĂ ȘEDINȚĂ
A BIROULUI FEDERAL

După cum sîntem informați, 
azi are loc la sediul Fede
rației române de fotbal o șe
dință a Biroului federal.

Din cuprinsul ordinei de zii
— Stabilirea unor măsuri 

care să asigure buna desfășu
rare a celei de-a 53-a ediții 
a campionatului diviziei A. 
(Se va da un comunicat).

Analizarea stadiului de 
pregătire a echipelor de duh 
românești angajate în com
petițiile europene.

— Stabilirea datei și ordi
nei de zi a plenarei comite
tului federal (prevăzută a se 
ține în București în cursul 
lunii septembrie).

a < 
cete ce se .. __ w__. x. ____ z
intr-un sat de munte, vei Intîlni bâtrîni care-fi vor vorbi 
cu căldură despre jocul copilăriei și adolescenței lor, cu
noscut prin părțile Blajului sub denumirea de 
mare", în jurul Sibiului — „Fuga", la Dej — „I 
iar în Muntenia — „Hoina".

Tradiția și regulile acestui joc popular s-au transmis 
din generație în generație. Copiii și flăcăii încingeau, 
stîrnind praful de pe ulițele satelor, jocuri cu bastoa
ne confecționate dintr-o scurtătură de răchită și cu o 
minge, făcută din păr adunat cu țesala de pe vite. Vă- 
zînd jocul, cărturarii — care colindau de la un capăt 
la altul țara — au fost îneîntați de frumusețea lui și 
l-au făcut apoi cunoscut în marile orașe. Apreciatul 
om de știință. Spiru Harel, cucerit de îndrăcită joacă

I
„Malta « 

Hopăciu", I

cu mingea minusculă, a inițiat concursurile în seminarii 
. ȘÎ. licee, ca peste puțin timp, profesorul Radu S. Corbu, 

din Brăila, împreună cu un grup de colegi, să definiti
veze textul regulamentului tipărit în anul 1898.

Oină a căpătat, cu timpul, forme corppetiționale or
ganizate, atunci cînd din inițiativa unor intelectuali dir 
Crevedia Mare, Obedeni, Bolintinul din Vale și din 
alte comune de prin Vlașca au avut loc o serie de con
cursuri în perioada dintre cele două războaie mondiale, 
„în 1927, povestea odată antrenorul emerit ALEXANDRU 
RAFAILESCU, jucam în echipa comunei Crevedia Mare. 
La o tradițională competiție, care se desfășura de re
gulă în luna august, participau 15 formații din satele 
învecinate comunei Bolintinul din Vale. La întreceri era 
prezentă și echipa clubului Turda din București. Poate 
n-o să mă credeți, dar am avut impresia că pe malul 
Argeșului, pentru că acolo se țineau întrecerile, se a- 
dunase tot... județul, atît de multă lume venise să ne 
vadă".

Cu toate că era îndrăgită, oină nu s-a bucurat, însă, 
vreme îndelungată de un sprijin consistent. De-abia du
pă 23 August și, în special, în ultimele două decenii, 
oină a fost reconsiderată ca sport național, având un 
regulament bine 
la un an l„ 
finală de campionat republican sau. a „Cupei României", 
la care să nu concureze și formații sătești, dintre care 
multe au ocupat locuri fruntașe. Numele acestor for
mații figurează și pe tabloul finalei pe jară a „Cupei 
U.T.C.", care începe astăzi pe stadionul Tineretului din 
Capitală. Sîntem convinși că cele 20 de echipe finaliste, 
care reprezintă tot atîtea județe ale țării, vor furniza 
întîlniri care să intereseze pe spectaiori.

■ bine pus la punct și un calendar sportiv de 
la altul mai bogat în evenimente. N-a existat 

it răni ihhrnn crin r» Ctinoi Pnmnnipi”

Tr. IOANIȚESCU

I
I

BAZIN DE ÎNOT
PENTRU USCATUL... RUFELOR!

vecină cu indignarea — că 
în subsolul școlii se află un 
bazin de înot utilizat, în ciu
da tuturor intervențiilor, pen
tru... uscatul cearșafurilor și 
păturilor ! ?

Ni s-au părut — recunoaș-
Ovidiu IOANIȚOAIA

> Năstrușnica idee a prof. Cutean Macaveiu, 
directorul școlii generale

La sesizarea unor cetățeni 
ai cartierului, am vizitat zi
lele trecute Școala generală 
nr. 64 din București, aflată la 
o aruncătură de băț de Gara 
Ober, __ ~ 7

nr. 64 din București

■ ■ ■

Oamenli care ne sugeraseră 
să facem un scurt popas Ia 
școala amintită, părinți ai e- 
leviior ce învață acolo, ne a- 
duseseră la cunoștință — con- 
trariați, într-o stare de spirit (Continuare in pag. a B-a)
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NU SARCINI FACULTATIVE!
In activitatea 

noastră sportivă._ ______________ -
portantă deosebită o are PREOCUPAREA 
PENTRU ORGANIZAREA MUNCII 1N VE
DEREA ÎNDEPLINIRII LA TIMP ȘI ÎN 
BUNE CONDIȚIUNI A HOTĂRÎRILOR A- 
DOPTATE.

Consiliul Național pentru Educație Fizică 
și Sport care potrivit legii asigură condu
cerea și îndrumarea unitară a activității 
de educație fizică și sport, precum și fe
derațiile sportive, ca organe de specialitate 
pe ramuri de sport, au adoptat în ultima 
perioada o seamă do hotărîri de mare în
semnătate, izvorîte din necesitatea îmbu
nătățirii calitative a muncii în cele mai 
diverse domenii de activitate.

Din controlul efectuat pe teren se constată 
că unele județe se ocupă cu atenție de 
urmărirea și realizarea hotărîrilor adoptate 
de C.N.E.F.S. și de federațiile sportive. Așa, 
spre exemplu, în județul Cluj hotărîrile și 
instrucțiunile sint aduse la cunoștința bi
roului județean, a activului salariat și vo
luntar și se stabilesc măsuri concrete de 
realizare. Hotărîrea Comitetului executiv al 
C.N.E.F.S. cu privire la atletism, de pildă, 
s-a prelucrat în biroul județean cu cadrele 
de bază, cu comisia județeană de atletism 
și cu președinții de asociații sportive.

Metode bune se folosesc și la consiliul 
municipal pentm educație fizică și sport 
București, unde hotărîrile și instrucțiunile 
C.N.E.F.S. și ale federațiilor sportive sînt 
tratate cu răspundere. Acestea se prelu
crează, se stabilesc măsuri concrete și so 
urmăresc pentru a fi realizate, fiecare 
comisie, secție și activist salariat sau vo
luntar avînd precizate sarcinii© pe care 
trebuie să le îndeplinească.

PREOCUPAREA DE ANSAMBLU, PEN
TRU IȚRMARIREA ȘI MAI ALES ÎNDE
PLINIREA HOTĂRÎRILOR ADOPTATE, NU 
NE POATE ÎNSĂ SATISFACE. în județul 
Vîlcea, spre exemplu, s-a constatat că u- 
nel©/ hotărîri ale C.N.E.F.S. și federațiilor 
sportive stăteau în sertare fără să se în
treprindă ceva concret pentru realizarea 
lor. De subliniat că biroul consiliului ju
dețean nu avea cunoștință de existența 
acestor hotărîri și că, mai grav, de unele 
dintre ele, nu știau nimic nici vicepreședin
tele consiliului județean și nici metodiștii 
și comisiile județene pe ramură de sport.

S-a desprins, de asemenea, ca o stare 
de lucruri negativă, faptul că în multe 
locuri președinții asociațiilor sportive, 
secțiilor pe ramură de sport, sportivii 
cunosc conținutul hotărîrilor adoptate 
C.N.E.F.S. și ca atare participarea lor 
îndeplinirea cele-r stabilite este redusă, 
obiectivele de control cît și în planurile

desfășurată !n mișcarea 
la toate nivelele, o im-

muncă nu se are în vedere, întotdeauna, 
cuprinderea și rezolvarea problemelor din 
diferite hotărîri ale C.N.E.F.S. și federațiilor 
sportive. Așa, spre exemplu, în județul Te
leorman s-a constatat că în afară de faptul 
că hotărîrile și instrucțiunile C.N.E.F.S. și 
ale federațiilor sportive nu s© aduc Ia cu
noștință și nu se urmăresc in mod organi
zat, dar nici planurile de activitate nu re
flectă preocupări pentru realizarea aces
tora.

Se păstrează o slabă evidență a stadiului 
de realizare a hotărîrilor. Se întîmplă a- 
desea ca la un anumit control cu privire 
la stadiul realizării unor hotărîri să nu se 
poată da răspunsuri concrete și clare. Dacă 
luăm în analiză chiar tematicile ședințe
lor de birou de la unele județe desprindem 
faptul că analiza stadiului de realizare a 
diferitelor hotărîri lipsește pe perioade des
tul de lungi. Necesitatea îmbunătățirii ca
litative a muncii in toate domeniile spor
tului de masă și de performanță cere tu
turor o mai mare responsabilitate pentru 
înfăptuirea la timp și in bune condițluni 
a hotărîrilor adoptate de C.N.E.F.S. și fe
derațiile sportive. Trebuie înțeles că HOTA- 
RlRILE ADOPTATE AU UN CARACTER 
OBLIGATORIU PENTRU TOATE ORGANE
LE ȘI ORGANIZAȚIILE SPORTIVE ȘI CA 
ATARE ELE TREBUIE ÎNDEPLINITE CIT 
MAI BINE, OPERATIV, RESPECTÎNDU-SE 
SPIRITUL ȘI IDEILE FUNDAMENTALE 
CARE STAU LA BAZA LOR. In această 
ordine de idei trebuie să milităm 
a imprima mai multă disciplină la toate 
nivelele și 
a mișcării

pentru

pe întreaga filieră organizatorică 
sportive.

★
responsabilitate In îndeplinirea 
C.N.E.F.S. și ale federațiilor 

organelor locale pentru 
1 de

o mare 
Hotărîrilor 
sportive revine _____________
educație fizică și sport care răspund 
coordonarea și îndrumarea activității spor
tive pe plan local. Pentru a lichida nea
junsurile arătate în prima parte a acestui 
articol, trebuie avute în vedere cîteva 
probleme :

— Birourile consiliilor județene pentru e- 
ducație fizică șl sport au obligația ca ime
diat ce apare o hotărîre a C.N.E.F.S. sau 
a federațiilor sportive să ia măsuri pentru 
organizarea muncii în vederea aplicării în 
practică a celor stabilite.

— O atentie deosebită trebuie să se acor
de muncii do aducere la cunoștință a ho
tărîrilor, înțelegerii și interpretării lor în 
mod unitar. Astfel, hotărîrile C.N.E.F.S. și 
ale federațiilor sportive trebuie aduse la 
cunoștința birourilor consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport. Fiecare ju-

deț — în raport cu condițiile și specificul 
respectiv — are datoria de a stabili măsuri 
proprii care să ducă la soluționarea pro
blemelor cuprinse în diferite hotărîri.

— Birourile consiliilor județene pentru e- 
ducație fizică și sport, cu participarea di
rectă a organizațiilor cu atribuții în do
meniul sportului, trebuie să organizeze in
struirea activului salariat și voluntar, a 
președinților asociațiilor sportive.

— In cazul in care hotărîrea se referă 
la o anumită ramură de sport (ex. : atle
tism, fotbal, volei, baschet) atunci sînt 
necesare măsuri de convocare și instruire 
a comisiilor județene, președinților secți
ilor pe ramură de sport, antrenorilor, in
structorilor, arbitrilor și sportivilor din 
ramura de sport respectivă, stabilindu-se 
în același timp și sarcinile ce revin spre 
rezolvare pentru fiecare unitate în parte.

— Cu sprijinul inspectoratelor școlare, 
conținutul hotărîrilor care apar poate fi a- 
dus și la cunoștința tuturor cadrelor di
dactice care predau educația fizică cu pri
lejui desfășurării cercurilor pedagogice.

— Este foarte important ca periodic să 
se exercite control și să se analizeze sta
diul în care se îndeplinesc hotărîrile. Este 
obligatoriu ca în tematica curentă de con
trol a activului salariat și voluntar de la 
organele locale pentru educație fizică și 
sport să se cuprindă problemele concrete 
ce trebuie controlate in cluburi, asociații și 
școli sportive. Așa spre exemplu. meto
diștii care răspund de atletism trebuie să 
urmărească pe teren, pînă la rezolvarea fi
nală, hotărîrea Comitetului executiv al 
C.N.E.F.S. La fel trebuie să procedeze 
metodiștii care răspund de fotbal, de volei 
și baschet.

In același mod, cu aceeași responsabili
tate trebuie tratate și privite și hotărîrile 
proprii ale organelor locale pentru educa
ție fizică, ale cluburilor și asociațiilor spor
tive. Trebuie înțeles că preocuparea pentru 
îndeplinirea hotărîrilor este o sarcină per
manentă, o obligație profesională și nu o 
sarcină ocazională, facultativă.

Consider că și federațiile sportive trebuie 
să acționeze cu o responsabilitate sporită 
pentru a urmări și ajuta la îndeplinirea ho- 

• tăririlor.
Acț.ionînd cu mai multă răspundere și 

disciplină, la toate nivelele, putem contri
bui la ridicarea calității muncii noastre, 
la rezolvarea în timp a tuturor prevederilor 
hotărîrilor C.N.E.F.S. și ale federațiilor 
sportive.

I. POPA
șeful secție) organizare șl control 

din cadrul C.N.E.F.S.

35 DE JUCĂTORI VIZEAZĂ UN LOC ÎN ECHIPA ROMĂNIEI...
® S-a fixat lotul pentru turneul în Franj-a • Un nou campionat al școlilor profe
sionale din rețeaua Ministerului Transporturilor • Nota 10 inițiativei sucevene ! 
• Mingi de rugby — tip junior pentru toate școble

Apropiatul turneu pe care 
îl va întreprinde în Franța 
selecționata secundă de rugby 
a României trezește un viu 
interes în rîndul iubitorilor 
acestui sport. Și, evident și 
în sînul forului de speciali
tate. De altfel, pe ordinea de 
zi a ultimei ședințe a Birou
lui federal, problema lotului 
României B (și a altora, a- 
diacente ei) s-a situat pe pri
mul plan.

A fost fixat un prim lot — 
orientativ — care cuprinde 
pe următorii jucători : Linia 
I : Dinu. Baciu. Bucur, Pop, 
Mihalașcu, Ciornei, Caraiman, 
Gh. Mircea, Iorgulescu. Li
nia a II-a: Veiuda, Atana-

siu, Postolache, Șerban. Li
nia a IlI-a : Al. Pop, Dără
ban, Mielescu, Achim, Răș- 
canu, Fugigi. Jumătate la 
deschidere ; Roibașu, Matees- 
cu. Jumătate la grămadă : 
Bărgăunaș, Giugiuc, Nicules- 

Centri : Damaschin. Le- 
Sueiu, 

Teleaș- 
V. Ma-

pozitivă

CU. 
șanu, Budică. Aripi : 
Peter, Bater, Braga, 
că. Fundași : Durbac, 
rinescu.

S-a apreciat ca
inițiativa aducerii în lot a 
unor jucători eonsacrați și a- 
lături de ei a unora de per
spectivă, rugbyști foarte ti
neri. autentice talente. în a- 
cest sens există convingerea 
că actualui lot va reuși să

10 inițiativei sucevene !

ofere satisfacție, în ciuda 
faptului că în toate cazurile 
— la Borg en Bresse, Auril- 
lac și Toulon — gazdele vor 
alinia selecționate dintre 
mai redutabile, alcătuite 
exclusivitate din jucători 
funcționează în echipe 
prima ligă.

In ideea unei eficacități cât 
mai mari, antrenorul Titi Io- 
nescu a abordat problema 
necesității unui prinzător la 
valoarea celor adverși. Se 
pare însă că la acest capitol 
lotul nu este acoperit sufi
cient, chiar și cu introduce
rea lui Brumă (1,92 m) sau 
eventuala încredințare a a- 
cestei sarcini lui Dărăban. 
Realmente, în întreaga țară 
nu există prinzători experi
mentați de talia lui Demian 
sau Țuțuianu. In unanimita
te s-a hotărît ca problema 
prinzătorului să se afle în 
principal în atenția antreno
rilor coordonatori, P. Cosmă- 
nescu si Al. Paloșanu (ulti
mul uimind a fi ajutat —- 
pe perioada în care P. Cos- 
mănescu va fi plecat la co
locviul 
Dublin 
și Bd.
, Lotul 
suferi o primă triere după 
meciul cu Tarbes, care este 
programat la București în 
ziua de 3 septembrie. Apoi, 
o a doua triere urmează să 
aibă loc după meciurile eta
pei din 6 septembrie. în for
ma lui restrânsă, lotul va e- 
fectua o scurtă perioadă de 
pregătire în comun, după 
data de 7 septembrie, în ve
derea omogenizării și a pu
nerii la punct a unor teme 
tactice.
. Pe ordinea de zi a Birou
lui federal s-a aflat, de ase
menea, problema juniorilor. 
A fost evidențiată inițiativa 
organizării primului campio
nat rezervat elevilor din șco
lile profesionale ale Ministe
rului Transporturilor, care a 
însemnat o reușită deplină. 
Se preconizează un nou cam
pionat cu participarea a 39 
de echipe.
. La fel a fost remarcată 
inițiativa organizării cursului 
de instruire a profesorilor de 
educație fizică din județul 
Suceava și perspectiva per
fectării unui campionat șco
lar în acest județ. Urmare la 
această lăudabilă inițiativă —• 
care aparține prof. 
Pleșca, inspectorul 
școlar al județului 
— se fac diligente 
materializarea unor 
de campionate școlare 
rugby în 8 în municipiul 
București și în județul Ialo
mița.

în fine, se conturează tot 
mai mult posibilitatea con
fecționării unor mingi de rug
by tip junior, după un pro
totip francez și a cărui ma
triță este în lucru la Uzinele 
„Griviița Roșie". Este evident 
că rezolvarea acestei proble
me ar favoriza creșterea ver
tiginoasă a numărului de 
practicanți ai rugbyului din 
rândul școlarilor. Ceea ce ar 
echivala cu împlinirea unul 
important deziderat.

Tiberlu STAMA

cele 
în 

care 
din

TREI OPINII DESPRE TESTUL CAMPIONATELOR
Emoțiile „naționalelor” le trăiesc nu numai atleții, ci și 

antrenorii ! Ba, se poate spune, că aceștia din urmă au 
chiar mai multe emoții, ele fiind direct proporționale cu 
numărul elevilor lor care vor luat startul diferitelor probe. 
Nu mai spunem că In aceste ziie premergătoare competiției, 
antrenorii au de rezolvat și alte chestiuni : înscrierea atle- 
țiior în concurs, ședința tehnică obișnuită dinaintea orică
rei asemenea dispute, stabilirea menu-urilcr etc., 
plus, fiecare antrenor își face 
referitoare la viitoarea evoluție

înaintea startului de mîi- 
ne am abordat cîțiva antre
nori ca să-și spună părerea 
despre această ediție a cam
pionatelor republicane.
CUV1NTUL TINERILOR ATLEȚI

Gheorghe STANEL (Rapid), 
„La Balcaniadă am avut sa
tisfacția ca trei dintre ele
vii mei — Puiu, Rățoi, Doi
na Bădescu să evolueze

de la
Ureche

internațional 
de către N. 
Denischi).
amintit mai

etc. în 
calcule, tot felul de calcule 
a atleților săi.

la un nivel ridicat, cel mai 
ridicat din activitatea lor. 
Cum n-au trecut deeît puți
ne zile de la J.B. cred că ei, 
dar și alți atleți de la Ra
pid, vor concura joarte bi
ne și vor obține performanțe 
pe măsura volumului și a 
calității pregătirii efectuate. 
Sînt convins că întrecerile 
se vor desfășura la un nivel 
tehnic 
tanții 
avea 
spus".
DOUA PROBE INTERESANTE

sus va

prestigiu, la 
alte rezulta-

întotdeauna — 
oarecaan festiv.

feminine
Ia campionatul

înscrise a- 
ter-

UN NOU SEZON—CU PROBLEMELE LUI —BATE LA UȘĂ!
cișate, ci prin antrenamente 
asidue. Maestrul emerit al 
sportului Cornel Oțelea, 
proaspăt antrenor al echipei 
campioane, ne spunea, de 
pildă, că jucătorii acestei 
formații, intens solicitați în 
sezonul trecut, au abordat 
pregătirile cu multă ambiție 
și că antrenamentele, efec
tuate la București și Predeal, 
au avut un grad de intensi
tate crescut, urmărindu-se o 
intrare în formă ceva mai 
apropiată. La rîndul lor, di- 
namoviștii bucureșteni. con
duși cu exigența-i cunoscută 
de prof. Oprea Vlase, au de
monstrat că sînt bine pre
gătiți, reușind recent să în
vingă pe Dynamo Berlin. 
Vești bune am primit și de 
la Politehnica Timișoara, U- 
niversitatea Cluj și Dinamo 
Brașov. în campionatul 
minin, în a cărui primă 
pă am avut prilejul să 
mărim la București 6 
cele 10 participante la 
pută pentru titlu, s-a putut 
constata că echipele sînt pre
gătite și că în ciuda faptu
lui că unele din ele și-au 
împrospătat serios Iotul 
niversitatea București) 
loarea tehnică și tactică 
a scăzut. Iată motive 
ne îndreptățesc să așteptăm 
cu încredere noul sezon !

ferind o avanpremieră 
i prin pro

gramarea mai devreme 
săptămină a primei e- 
din campionatul femi-

Oferind o a 
interesantă

cu o 
tape 
nin de categoria A (handba
listele sînt ceva mai... gră
bite anul acesta, deoarece 
Ic așteaptă o nouă ediție a 
C.M. !) handbalul se va in
stala mai autoritar în agen
da competițîonală internă în- 
cepînd de la sfîrșitul aces
tei săptămîni. Cu acest pri
lej vor intra in întrecere 
formațiile masculine de ca
tegoria A și cele 40 de echi
pe masculine și 
participante 
categoriei B.

Este — ca 
un moment 
Se reîntilnesc pe terenurile 
— majoritatea lor do zgură 
roșie și, din păcate, încă 
foarte puține bituminizate sau 
asfaltate — ce vor progra
ma primele partide oficiale 
spectatori, arbitri, jucători 
sau jucătoare, antrenori și 
tehnicieni, toți membri ai a- 
cestei mari familii de entu
ziaști pc care o numim : 
handbalul românesc. Dinco
lo însă de aspectul sărbăto-

resc al reîntoarcerii din „va
canță", reintrarea în scenă 
a echipelor de handbal are 
și alte semnificații, unele 
dintre de mai ample și pen
tru acest motiv demne de 
a fi subliniate la începerea 
unui nou sezon de activitate. 
Ne referim, în mod deosebit, 
la faptul că excelenta com
portare a jucătorilor români 
în disputele internaționale 
ale sezonului trecut, compor
tare ce în final Ic-a adus 
laurii de campioni ai lumii, 
obligă în continuare la con
firmarea acestui 
obținerea unor 
te de valoare.

Și termenele
geodei internaționale, 
mene la care handbalul nos
tru va trebui să obțină din 
nou certificate de valoare 
sînt destule și foarte apro
piate. Să ne gindim numai 
la faptul că Steaua (mascu
lin) și Universitatea Timișoa
ra (feminin) vor trebui să se 
prezinte la startul unei noi 
ediții a C.C.E., iar echipele 
reprezentative 
făcut față unui 
gram.

Din relatările 
ților noștri, ca 
țiile purtate cu 
din antrenorii
fruntașe am înțeles că pește 

. tot noul campionat a fost 
așteptat nu cu brațele încru-

vor avea de 
încărcat pro-

coresponden- 
și din discu- 
o bună parte 

formațiilor

Backa Topolo
Răspunzînd vizitei făcute de 

echipa feminină de baschet 
Rapid, formația Backa Topolo 
din Iugoslavia se află, de ieri, 
în București, unde va efectua 
un turneu programat, de la 
2 septembrie, în sala Giulești. 
La întreceri vor lua parte, 
în afara selecționatei din 
Backa Topofo, echipele Rapid 
(div. A), Rapid (div. B) și 
Constructorul București. Pînă 
la 2 septembrie, baschetba
listele de la Backa Topolo vor 
susține cîteva meciuri de an
trenament, dintre care pri
mul va avea loc azi, de la 
ora 18, în sala Giulești, în 
compania divizionarei A Ra
pid.

IEFS - ClȘTIGĂTOAREA
TURNEULUI DE LA BRAȘOV

BRA$OV (prin telefon). 
Turneul internațional de bas
chet feminin desfășurat în 
localitate s-a încheiat cu vic
toria echipei I.E.F.S. In par
tida decisivă, susținută în 
compania formației K. 
Prushow (Polonia), studentele 
au eîștigat cu 69—43 (30—15). 
Alte rezultate: pentru locu
rile 3—4 : Voința Brașov — 
Școala sportivă Brașov 47—43 
(16—19). Pe locul 5 s-a clasat 
Constructorul București, iar 
pe locul 6 Școala sportivă nr. 
2 București.

C. GRUIA, coresp.

s.

PROGRAMUL BALCANIADEI
DE LA BUCUREȘTI

Federația noastră de spe
cialitate ' a stabilit următorul 
program de desfășurare a cam- 
pioiiatului balcanic de baschet 
pentru seniori, găzduit, după 
cum am mai anunțat, de ca
pitala țării noastre între 23— 
27 .' ' '
ora 18: deschiderea festivă, 
ora 18,15 : Bulgaria — Grecia, 
ora 19,45 : ROMANIA — TUR
CIA; JOI, de la ora 18: Iugo
slavia — Turcia, ROMANIA 
—BULGARIA; VINERI de la 
ora 18 : Bulgaria — Turcia, 
Grecia — Iugoslavia ; SÎM- 
BATA, de la ora 18: Iugo
slavia — Bulgaria, ROMANIA 
— GRECIA; DUMINICA, de 
la ora 18: 
ROMANIA
Nosievici

Maestrul 
Nosievici a 
burg, unde 
tren, or

septembrie : MIERCURI

Turcia — Grecia,
— IUGOSLAVIA.
în Luxemburg 
sportului Dragoș 
plecat în Luxem- 
va activa ca an- 

și jucător la echipa 
^mical Sleinsel,

fe- 
eta-

(U- 
va- 
nu 

care

Veronica Stroe și Gheorghe Vasilescu 
naționalicampioni

Pe poligonul din Domnești 
a început, ieri, canonada frun
tașilor probelor cu armele cu 
glonț. Concurează 212 trăgă
tori și trăgătoare reprezentînd 
21 de cluburi și asociații din 
Capitală și provincie. Deși 
încă neaeomodați pe deplin 
cu acest poligon, mulți dintre 
țintași au reușit să se pre
zinte la un nivel corespunză
tor. Dovada, rezultatele obți
nute de primii clasați la toate 
cele trei probe din ziua inau
gurală. De asemenea, se cu
vin a fi menționate și cifrele 
înregistrate la pistol viteză de 
doi sportivi tineri : Daniel 
Marinescu și Marcel Stan.

Rezultate, armă liberă cali
bru redus 60 f culcat bărbați: 
1. GHEORGHE VASILESCU 
(Olimpia) 596 p — CAMPION 
AL ROMÂNIEI, 2. Teodor 
Ciulu (Steaua) 594 p, 3. Marin 
Marin (Metalul) 593 p, 4. Lau- 
rian Cristescu (Steaua) 591 p, 
5. Marin 
590 p, 6.
(Dinamo) 

STEAUA 
OANA A
talul 2347 p, 3. Dinamo 2343 
p, 4. IEFS 2332 p, 5. Activul 
Brașov 2307 p; armă standard

CSM
Bra- 
60 f 
Ata- 
Roș-

Carol Corbu, favoritul probei de triplu și outsider la lungime

PRINTRE CULOARE
© Comisia de 

control al dopin
gului, din Minis
terul Sănătății, 
va fi prezentă la 
întrecerile de 
sîmbătă și dumi
nică ale campio
natelor republi
cane ale seniori
lor.

® Finalele în 
probele de aler
gări pe culoare 
vor cuprinde ci
te 8 concurenți.

ridicat, că reprezen- 
tinerei generații 
un cuvint greu

vor
de

• Directorul 
de concurs al ce
lor două reuni- 

fi tov. 
Laslău.

uni va 
Florian

Nevăzuți,

Ferecatu (Dinamo) 
Gheorghe Sicorschi 
589 p, echipe: 1. 

2362 p — CAMPI- 
ROMANIEI, 2. Me-

culcat 60 f femei: 1. VERO
NICA STROE (Dinamo) 592 p 
— CAMPIOANA A ROMÂ
NIEI, 2. Edda Baia (IEFS)
590 p, 3. Ana Goreti (Olim
pia) 586 p, 4. Ioana Soare 
(I.E.F.S.) 585 p, 5. Gighia Dră-
gan (CSM Cluj) 585 p, 6. Geor- 
geta Șerban (Ncolina Iași) 584 
p, echipe : 1. IEFS 1757 p — 

CAMPIOANA A ROMÂNIEI,
2. Dinamo 1748 p, 3. 
Cluj 1732 p, 4. Activul 
șov 1718 p; pistol viteză 
(manșa I): 1—2. Virgil 
nasiu (Steaua) și Marcel
ca (Dinamo) cu cîte 297 p.
3. Daniel Marinescu (Olimpia)
294 p, 4—5. Gavrilă Maghiar 

(Dinamo) și Ion Tripșa (Di
namo) cu cîte 293 p, 6—9. Mi
hai Dumitriu (Steaua), Dan 
Iuga (Dinamo), Ștefan Popa 
(IEFS) și Marcel Stan (Steaua) 
cu cîte 292 p, echipe: 1. Di
namo (I) 1174 p, 2. Steaua (1)
1165 p, 3. Steaua (II) 1158 p,

4. IEFS 1138 p.
Programul de azi, care în

cepe la ora 8,30, cuprinde ur
mătoarele probe : armă liberă 
calibru redus 3x40 f, pistol 
viteză 60
pistol cu 
bărbați șl

f (manșa a II-a), 
aer comprimat 60 £ 
femei (două serii).

Paul GORETI

BAZIN DE
(Urmări din pag. 1)

tem — exagerate acele afir
mații, socotind puțin posibilă 
o asemenea realitate, 
cînd nenumărate sînt i 
țele ce se depun în 
construirii de noi 
pentru atragerea cit 
multor copii șl elevi 
înot, în scopul dezvoltării u- 
nei generații de oameni vigu-, 
roși și netemători.

Ajunși la fața locului, 
constatat însă, că spusele 
tățenilor sînt întru totul

acum, 
diligen- 

scopul 
bazine, 

mai 
spre

am
ce- 
fi-

e
neștiuți... aruncă
torii de ciocan 
își vor disputa 
întâietatea dumi
nică la ora 
pe stadionul 
neretului.

15, 
Ti-

de

(B și F) ca 
cele de 
4x100 m și 4x400 
m se vor desfă
șura în serii i 
tra-timp. La 
200, 400, 100 
110 mg și 
mg vor avea 

finale, 
probe

Și 
ștafetă

con-
100,
mg,
400 

i loc
serii și 
Ultimele 
prevăzute în pro
gramul celor do
uă zile se vor 
desfășura la lu
mina reflectoare-• Cursele

800 m și 1500 m

Olimpiu CONST ANTINES- 
CU-NEHOI (C.A. Roman): 
„Două probe mi se par a 
fi cele mai interesante. Una 
este cursa de 400 m, în care 
Ileana Silai, Doina Bădescu 
și Mariana Filip au cele mai 
mari șanse. Care dintre ele 
va cîștiga ? Mi-e greu s -o 
spun. Personal, aș dori ca 
Mariana, eleva mea, să trea
că prima linia de sosire. In 
orice caz, cred că, dacă vre
mea va fi bună, cîștigătoa- 
rea va realiza un rezultat 
sub 54 de secunde, poate 
chiar un nou record al ță
rii. A doua probă interesan
tă va fi aruncarea suliței 
femei, la care „puștoaicele" 
(Zirbo, ZOrgO, Moritz) emit 
pretenții la victorie".

ATENȚIE LA SĂRITURII
Baruch ELIAS (Steaua):
„Cei mai mulți dintre a- 

tleții noștri fruntași vin după 
o suită grea de concursuri. 
Unii mi se par puțin uzați. 
De aceea cred cd ia unele 
probe nu vor fi înregistrate 
rezultate cu o rezonanță deo
sebită. De altfel, nici n-ar 
fi posibil așa ceva, adică sd 
se realizeze performanțe 
maxime în fiecare concurs. 
Totuși vor exista, fără dis
cuție, și cîteva cifre despre 
care să se vorbească cu ad
mirație. In ceea ce-i privește 
pe elevii mei Corbu, Cio
chină, Zaharia, Cornelia Po
pescu sînt sigur că se vor 
impune 
undeva, 
jați de 
alergări 
dit a fi 
mițînd rezultate 
pentru triplu el este de o 
duritate periculoasă. La ora 
actuală atît Corbu cît și Cio
chină sînt insă în formă de 
record 11

din nou, deși, pe 
ei sînt dezavanta- 
pistă. Dacă pentru 
elbitexul s-a dove- 
destul de bun, per- 

obișnuite,

DE CE NU S-A OBȚINUT NICI O MEDALIE DE AUR LA LIBERE?
Recent s-a încheiat ia 

(Bulgaria) ediția a XIX-a 
de tineret) a Balcaniadei de lupte. 
Reprezentanții noștri au avut la 
aceste întreceri o comportare 
bună, ocupînd locul IE pe na
țiuni. la ambele stiluri. La greco- 
romane, concurenții români au 
fost printre animatorii competi
ției, evoluind de la egal la egal 
cu principalii lor adversari, spor
tivii bulgari și cîștigînd în final 
patru medalii de aur, una de ar
gint și cinci de bronz, acumulînd 
38V2 de puncte. Raportînd numă
rul medaliilor și al punctelor la 
cele obținute în ediția precedentă 
a Balcaniadei (IsLanbul-1969 : 4
de aur, 2 de argint și 35 p.) se 
poate trage concluzia că garni
tura de tineret de la greco-ro- 
mane se află în evident progres. 
Pentru a doua oară a devenit 
campion balcanic ION GIBU, 
care la categoria 48 kg se anunță 
pe măsura campionului mondial 
și european, Gheorghe Berceanu. 
Un pas înainte a făcut față de 
ediția 1969 a competiției și greul 
V. Dollpschi — medalie de argint 
la Istanbul, iar acum de aur. Nu 
același lucru putem spune însă 
despre fostul campion balcanic 
C. Vîrtosu (cat. 62 kg) care la 
Burgas n-a mai confirmat, cla
sîndu-se pe locul III.

Se poate afirma, deci, că re
prezentanții țării noastre la greco- 
romane (antrenori : D. Cuc și M. 
Belușicaț au lăsat o impresie 
bună la această balcaniadă și pă-

Burgas 
(a Ill-a

rerea unanimă a specialiștilor a 
fost că avem o echipă da tineret 
(sportivi pînă la 20 de ani) 
reale posibilități, lată, ’ 
ce ne declara după 
competiției arbitrul 
F.I.L.A., K. Ileubach
„La capitolul tehnică mulți dintre 
români au fost foarte buni, supe
riori bulgarilor. Cițiva dintre ei 
insă nu au forță suficientă și re
zistență pentru tot parcursul me
ciului".

La libere echipa noastră s-a 
comportat sub așteptări, cu toate 
că față de Balcaniada trecută a 
fost obținut un număr mai mare 
de puncte și de medalii (37 față 
de 33 și 8 medalii de argint față 
de 2). In schimb, reprezentanții 
noștri n-au cucerit nici un loc 
I. Singurul campion balcanic de 
anul trecut, Enaehe Panalt, s-a 
clasat pe locul 11 la categoria 
100 kg. Or, la Balcaniadă, unde 
participă doar 4—5 concurenți la 
o categorie, valoarea Internațio
nală nu poate fi exprimată deeît 
printr-o medalie de aur. nu ca 
la „europene" unde la aceeași 
greutate se confruntă 10—15 spor
tivi șl in acest fel locurile II și 
III pot fi socotite de prestigiu. 
Deci, privit prin această prismă, 
a medaliei de aur, luptătorii de 
la libere nu s-au comportat la 
înălțime. In meciurile cu princi
palii lor adversari — sportivii 
bulgari, cîștigători ai celor 10 
locuri I — ei au dat dovadă de 
unele deficiențe, ca de exemplu,

cu 
de pildă, 
încheierea 

delegat 
(R.F.G.) :

lipsă de combativitate, greșeli în 
finalizarea acțiunilor, apărare 
slabă, folosirea unui volum re
dus de procedee tehnice (lipsa 
totală aproape a atacului la pi
cioare). Doi dintre sportivii noș
tri, E. Panait și I. Dumitru (am
bii clasîndu-se pe locul III, la 
cat. 100 kg și, respectiv, la 74 
kg) au fost frustrați de către ar
bitri de cîte un punct sau două 
în meciurile lor cu concurențll 
bulgari. Aceste erori Insă n-au 
Influențat pînă la urmă deciziile 
finale, în ambele cazuri favora
bile sportivilor țării gazdă. Pă
rerea noastră este că federația 
de specialitate trebuie să anali
zeze situația luptelor libere — ne 
referim la tînăra generație — șl 
să caute să aplice din experiența 
pregătirii luptătorilor bulgari, 
care, la acest stil, sint la ora ac
tuală imbatabili. Pe lîngă cele 10 
medalii de aur, cucerite pe drept 
la Burgas, juniorii din țara ve
cină au eîștigat șl 7 locuri I la 
campionatele europene de juniori 
care au avut loc zilele trecute în 
Suedia.

T. RABȘAN

ÎNOT PENTRU USCATUL...
dele adevărului: bazinul
(60 cm X 11 m X 8 ni) ser
vește drept uscătorie, în timp 
ce instalația de dușuri, folosi
tă cindva în cadrul unei băi 
populare, deține rolul de... 
cuier pentru diversele pături, 
traverse sau covoare 1

Am vizitat — stupefiați — 
subsolul Școlii generale nr. 
64, realizînd deopotrivă posi
bilitățile optime de transfor
mare a lui înlr-o 
bază sportivă 
înotului — cu 
acțiune întinsă 
giniea anului,

reușită 
de învățare a 
o durată de 
pe toaiă lun- 

indilerentâ la

vitregia condițiilor atmosferi
ce —, cît și puținătatea efor
turilor ce ar trebui depuse 
pentru amenajarea acesteia.

Aceeași stupefacție ne-a 
încercat afară, la lumina zi
lei, afiînd că în sertarul di
rectorului — pe nume Cutean 
Maeaveiu — se află, DE TREI 
ANI, un aviz care propune 
transformarea „uscătoriei" în 
bazin de înot, prin ridicarea 
cu cîțiva centimetri a margi
nilor și prin trecerea dușuri
lor într-o încăpere alăturată, 
și că directorul nu se gră
bește cu luarea unei decizii

RUFELOR!
aibă

de
Ma- 

cărui dragoste 
este trădată și 

in care se află 
baschet și hand- 

s-ar

pentru că „nu vrea să 
bătaie de cap !‘!

Nevrînd să aibă bătaie 
cap, directorul Cutean 
caveiu — a 
pentru sport 
de paragina 
terenurile de
bal din curtea școlii 
putea, gîndim, să le dea alto
ra, bătaie de cap...

Iar acest transfer de... ne
vralgie n-ar fi exclus să a- 
jungă Ia Sectorul de educație 
fizică din Ministerul învăță- 
mîntului. Și dacă a ajuns, ce 
are de spus ? I

Eugentiu 
general 

Suceava 
pentru 

proiecte 
de

FINALA

telefon, 
nostru).

267 DE APARATE IN 
PE ȚARĂ

SIBIU, 21 — (prin 
de la corespondentul
Ieri, pe aeroportul din loca
litate au început întrecerile 
din cadrul campionatelor na
ționale de aeromodele — zbor 
liber. Startul acestor finale pe 
țară a reunit un număr re
cord de participanți — 134
— din 38 de cluburi și aso
ciații sportive. După verifica
rea celor 267 de aparate în
scrise în concurs, joi, la ora 
9,30, a avut loc festivitatea 
deschiderii campionatelor. 
Au urmat primele patru lan
sări oficiale la categoria pla
noare A 1. Evoluind la înăl
țime, în clasamentul primei 
zile conduce — la juniori -r. 
aeromodelistul Radu Bercea
nu de la Oltul Rm, Vîlcea.' 
El este urmat de Eugen Pop 
(Tehnofrig Cluj) și Iosif Ra- 
dui (Voința Tg. Mureș). Iată 
și primii clasați în întrecerea 
seniorilor I Dumitru, Filip 
(Ind. sîrmei C. Turzii), 
Gheorghe Barbu (Cimentul 
Turda), Corneliu Uleia (Da
cia Pitești).

Astăzi se vor desfășura în
trecerile rezervate planoare- 
lor A 2. In concurs — 109 
aparate.

Iii» IONESCU

LOTO — PRONOSPORT
6 SEPTEMBRIE CONCURS EXCEPTIONAL PRONO- 

EXPRES
seâîmbrte^a1^ f.n SUt Lot°-pron®sP<W't organizează la 6 
septembrie a.c. un concurs excepțional Pronoexnres car<> 
de Tmplrtan e ?tractive deoarece beneficiază
Vid ?ns « ‘ autoturisme DACIA 1300 și MOSK-
VICI 408 cu caroserie 412, excursii a 2 locuri la Budapesta 
numeer^eCdIea.,^h?.^LUiJdU3ala cca- .« P^mii în

numere60111^25 5 extrageri de cîte 8 numere
Este firesc ca la un concurs de o ----------

fixe în’bani...........
din 45=10

—.V ea un concurs de o asemenea imnorKnfli

bmatiile „cap de pod" care vă deschid mai ușor drumul 
spre manie premii ale acestui concurs excepțional.

Vînzarea biletelor începe astăzi în întreaga țară
Sîmbătă 5 septembrie a.c. este ULTIMA ZI pentru pro

curarea biletelor.
Tragerea va avea Ioe duminică 6 septembrie a.c.
• Astăzi și mîine sînt ULTIMELE ZILE în care vă moi 

puteți depune buletinele la concursul Pronosport de dumi
nică 30 august a.c., concurs interesant și deosebit de aii c- 
tiv, prin includerea unor meciuri din prima etapă a cam
pionatului categoriei A de fotbal.

mări șansele de cîștig.
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MECIURI AMICALE
FARUL CONSTANȚA —

U.T.A. 1—2 (0—0)
PROGRESUL — TEHNO- 

METAL 4—0 (2—0)

sportul Pag. a 3-a

Stadionul „1 Mai" din Con
stanța a găzduit miercuri 
seara partida amicală dintre 
formația locală Farul și U.T.A. 
Peste 8 000 de spectatori au 
aplaudat jocul excelent al 
ambelor echipe. Constănțenii 
au avut inițiativa în majori
tatea timpului, au ratat mai 
multe ocazii, dar arădenii au 
profitat de greșelile apărăto
rilor de la Farul și au ter
minat învingători partida. Go
lurile au fost înscrise de O. 
Dembrovschi (min. 50) și Haj- 
nal (min. 85) pentru U.T.A., 
respectiv Caraman (min. 65) 
pentru Farul. A arbitrat foar
te bine Z. 
stanța.

Cu acest 
Tîlvescu a
ocazia retragerii sale din ac
tivitatea competițională.

E. PETRE, coresp.

Drăghici — Con-

prilej, jucătorul 
fost sărbătorit cu

TEXTILA BUHUȘI — 
DINAMO BACĂU 

2—6 (0—4)

Progresul a susținut ieri, 
pe stadionul din str. dr. 
Stacovioi. ultima partidă de 
verificare înaintea noului se
zon fotbalistic, avînd ca spa- 
ring-partener formația de di
vizia C Tehnometal Bucu
rești. După un joc interesant, 
cu multe faze de poartă, au 
cîștigat „bancarii" cu scorul 
de 4—0 (2—0), prin golurile 
marcate de D. Georgescu (3) 
și R. Ionescu. Antrenorul V. 
Stănculescu a rulat, în a- 
ceastă partidă, majoritatea 
componenților lotului ; Man
ta (Zamfir) — Constantines- 
cu (Rotaru), Măndoiu, Grama, 
Dumbravă, Marinescu (Fili- 
pescu), Beldeanu, R. Ionescu, 
Rakși (D. Popescu), Geor
gescu, M. Sandu.

în deschidere, echipa de 
tineret-rezerve a Progresului 
a terminat la egalitate cu 
Metalul București 2—2 (1—0).

Florin SANDU

canu) — Pop, Lupescu (Cos- 
tea), Dan, Greavu (Ștefan), 
Dinu, Dumitru, Năsturescu 
(Petreanu), Ștraț (Angelescu), 
Neagu, Angelescu (Codreanu). 
Toate schimbările au fost efec
tuate după pauză. în prima 
repriză a evoluat formația 
probabilă pentru partida de la 
Cluj. ț

Aurel PĂPĂDIE

PETROLUL — FLACĂRA
MORENI 4—0 (2—0)

i la 
Fla- 
dis- 

care 
sco-

Petrolul a întîlnit ieri 
Ploiești divizionara B 
Căra Moreni, de care a 
pus, după un joc în ■ 

.n-a forțat prea mult, cu 
rul de 4—0 (2—0). Autorii
golurilor au fost Grozea (2), 
Iuhasz și Iordache. In de
cursul partidei a fost eliminat 
jucătorul ploieștean Bădin, 
•pentru proteste la deciziile 
arbitrului.

A. VLASCEANU— 
coresp. principal

în cadrul pregătirilor pen
tru noua ediție a campionatu
lui, Dinamo Bacău a susținut 
miercuri, la Buhuși, un meci 
amical cu echipa Textila. Di- 
namoviștii au cîștigat cu sco
rul de 6—2 (4—0), prin golu
rile marcate de Rugiubei (3), 
S. Avram, Florea și D. Ene. 
Pentru Textila au înscris Gio- 
sanu și Balint.

I. VIERU, coresp.

RAPID BUCUREȘTI — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 

6—1 (1—0)

N.R. — Surprinzătoare și 
regretabilă atitudinea nespor
tivă a fotbalistului petrolist. 
O abatere în avanpremieră I 
Atenție, Bădin !

Meciul de divizia B
Electroputere Craiova-

Politehnica Timișoara
se dispută la Tg. Jiu

în ședința ținută aseară, Comi
sia centrală de competiții șl dis
ciplină a F.R. Fotbal a analizat 
incidentele petrecute după termi
narea meciului Electroputere Cra
iova — Gaz metan Mediaș șl a 
hotărît sancționarea secției de 
fotbal Electroputere cu ridicarea 
dreptului de organizare pe teren 
propriu a unei partide oficiale. 
In urma acestei hotărîrl, clubul 
craiovean a anunțat F.R. Fotbal 
că jocul Electroputere — Politeh
nica Timișoara, din etapa a treia 
a campionatului diviziei B, va 
avea loc la Tg. Jiu, cu Începere 
de la ora 12.30.

ANALIZA ACIIVITAJII
FOTBALISTICE

DIN CAPITALA
Astăzi, de la ora 18, 

sala Dinamo din Capitală 
avea loc plenara Comisiei 
municipale de fotbal, careva 
analiza activitatea desfășurată 
în anul competițional 1969/70. 
Vor participa reprezentanții 
echipelor divizionare A, B și 
C, precum și ai formațiilor 
din campionatul municipal, 
antrenori ți arbitri.

a
Bucu-

Proaspăta câștigătoare 
„Cupei municipiului ~ 
reș.ti“ și-a încheiat pregătirile 
întîlnind pe stadionul Giulești, 
într-un joc de verificare, di
vizionara O Chimia Tr. Mă
gurele, de care a dispus cu 
scorul de 6—1 (1—0), prin go
lurile marcate de Neagu <2), 
Dan (2), Năsturescu și Dinu. 
Pentru Chimia a marcat Mei- 
roșu. în această partidă echi
pa Rapid a aliniat următoarea 
formație : Kămureanu (Rădu-

CRiSUL ORADEA — 
OLIMPIA SATU MARE 

1—0 (1—0)

In. ultimul meci de verifi
care dinaintea partidei de 
duminică cu Vagonul Arad, 
localnicii au întrecut Olimpia 
Satu Mare cu 1—0 (1—0),
prin golul înscris de Matei 
(min. 34).

Vacanța a rămas în urmă, perioada pregătitoare 
s-a încheiat, noul campionat al diviziei naționale A și-a pre
gătit fila debutului pentru duminică 30 august. Dar dacă 
anul competițional are perioade de întrerupere, procesul de 
educare a sportivilor nu-și poate permite ceva similar. 
Orice încercare de a eluda acest adevăr se repercutează, 
negativ, mai devreme sau mai tîrziu, în momente de ten
siune ale campionatului.

Nu afirmăm o noutate exprimîndu-ne convingerea că vor 
începe bine campionatul tocmai acei jucători care au știut 
să păstreze cumpăna între deliciile unei vacanțe mult aș
teptate și obligațiile sportivului de performanță. Și, de 
asemenea, vor culege roadele acei antrenori care transmit 
cu tact elevilor lor credința că zilele de odihnă sînt o punte 
'•între două campionate și că reala performanță poate fi 
atinsă numai printr-un efort nedrămuit.

Dar unde poate să se desfășoare mai bine acest neîn
trerupt proces educativ, pe baza muncii de la om la om, 
al folosirii unui instrumentar 
disciplinar adecvat și obiectiv, 
decît în cadrul cluburilor și 
asociațiilor ? Trebuie să se în
țeleagă însă clar că aceste en
tități organizatorice nu mai 
pot constitui acum, în condi
țiile unei sporite responsabili
tăți, un „teren al nimănui", 
în care răspunderile 
educația să poată fi

Antrenorul, cel ce 
ză jucătorul după 
sale convingeri 
trebuie să uite că aceasta nu 
constituie începutul și sfîrșitul 
muncii sale, că în teren, în 
fața miilor de spectatori, fie
care dintre elevii săi (ca și 
carte de vizită a unui club, a unei uzine, a unui oraș și 
chiar a sa personală, ca profesor și educator. Orele, nenu
mărate, pe care antrenorul le petrece în mijlocul fotbaliș
tilor nu trebuie rupte de obligațiile profesionale și cetățe
nești pe care aceștia le au în afara terenului de joc.

Acțiunea constructivă a antrenorului se poate lesne irosi 
dacă nu este conjugată cu aceea a secției de fotbal. Din 
păcate, nu de puține ori, aceasta din urmă se limitează la 
un rol administrativ de circumstanță, sau se transformă în 
organ de recurs la care jucătorii cu firmă și tupeu ape
lează în conflictele lor cu antrenorii. Munca educativă 
rămîne un simplu deziderat dacă nu există în cadrul aces
tor celule organizatorice Cm climat de intransigență și prin
cipialitate, aplicat tuturor membrilor lor: activiști, 
trenori, jucători, suporteri. Combaterea culpelor care 
travin flagrant codului nescris al întrecerii sportive, 
măsuri educative, disciplinare, cu caracter preventiv, 
buie să vizeze așa-zisele abateri „minore* ca vedetismul,

privind 
„pasate", 
modelea- 
propriile 

tactice, nu

Dudu 
înscrie al
gol pentru 
greșul

Georgescu 
doilea 

Pro-

desconsiderarea adversarului. 
de azi poate plăzmui 
de nesocotire a eticii,

fotbal de calitate pre- 
circulară a F.R.F. adre-

impulsivitatea, grosolănia, 
Indulgența față de mica abatere 
mîine grave acte de indisciplină, 
a regulamentului sau chiar a legii.

Cerințele îndreptățite ale unui 
supun — așa cum precizează și o
sată tuturor cluburilor din țară, în preajma deschiderii a- 
cestui campionat — ASIGURAREA UNUI CADRU DE DE
PLINĂ SPORTIVITATE, ÎN CARE TALENTUL SI PRE
GĂTIREA FIECĂRUI JUCĂTOR, NOTA PERSONALA A 
ECHIPEI. SA SE POATĂ EXPRIMA PE DEPLIN. Vechiul 
adagiu „Cînd armele vorbesc, muzele tac" își găsește echi
valentul etic și pe dreptunghiul gazonat al arenei. De aceea, 
spectacolul fotbalistic trebuie ferit de orice factor care-1 
poate altera : tendința de joc dur, obstructionist, încercarea 
de- simulare și incitare a publicului, lamentările sau acu
zele reprezentanților cluburilor și ale antrenorilor adresate 

arbitrilor, denaturarea desfă
șurării partidei și vicierea re
zultatului de către conducă
torii de joc, precum și ajus
tarea „obiectivitătii" publicu
lui în funcție de interesele e- 
chipei favorite.

Este evident rolul mobiliza
tor pe care publicul îl joacă 
în relația sportiv-performanță. 
Tocmai de aceea nu trebuie 
admise falsele punți care se 
întind între tribună și arenă 
de către așa-zisul suporter ca
re face din fanatism o lege. 
Jucătorii „agenți" ai indisci
plinei se acordează, în aseme
nea cazuri, pe aceeași lungime 

certați cu 
Nu există

\ GÎNDURI LA ÎNCEPUT DE CAMPIONAT

Fotbalul are nevoie de un cadru 
de deplină sporliviiale din partea 

jucătorilor, antrenorilor și speclaîorilor
echipa în întregime) este o

an- 
eon- 
prin 
tre-

normele de 
nici o incom

patibilitate între a fi suporter și a fi obiectiv. Exi
gența publicului trebuie să se manifeste, deopotrivă, față 
de ambele echipe, spectatorul confruntîndu-și propriile do
rințe cu realitatea din teren. Este o datorie elementară ca 
-atiunci cînd pretinzi cuiva — jucător advers, arbitru sau 
spectator de altă părere — echitate și fair-play, să fii tu 
insuți depozitarul lor.

Derogările de la acest principiu, care provoacă incidente 
.gifave, vor fi — credem — la fel de aspru sancționate de 
către Federația română de fotbal: începînd cu pierderea 
focului cu 3—0, sau ridicarea dreptului de organizare a 
meciurilor pe teren propriu pe o perioadă de 1—10 etape 
și ajungînd pînă la excluderea din campionat.

Să nu uităm, deci, nici un moment, că pașii hotărîți pe ca- 
re-i așteptăm de lâ noul campionat în privința calității jocului 
nu pot avea elanul necesar fără întronarea unui climat de 
principialitate și exigență în tot angrenajul fotbalului ro- 
mânesc- pao| SLAVESCU

de undă . cu spectatorii 
civilizație, cu bunul simț. 
patibilltate între

DIN ITALIA, NOI AMĂNUNTE ASUPRA MECIULUI F. C. BOLOGNA-DINAMO BUCUREȘTI

Toate privirile au fost îndreptateFoto :
GEACIlie GHIȘA—coresp. principal

In. 
va

„Criteriul tineretului

CAIAC-CANOE

La startul campionatelor republicane

către internaționalii români
(Urmare din pag. 1)

firmat așteptările, primii pre- 
zentîndu-și repertoriul lor de 
clasă, ceilalți asigurîndu-și 
susținătorii asupra evoluțiilor 
lor viitoare. în ce privește pe 
Dinamo, trebuie făcută, după 
părerea noastră, o precizare : 
ni se pare că linia defensivă 
a acestei echipe n-a atins o 
eficiență liniștitoare. De fapt, 
cele 5 goluri primite în două 
meciuri vin să sprijine afir
mația noastră. Luați în par
te, Constantinescu, Cheran, 
Deleanu, Dinu și Stoenescu 
valorează mult, însă ansam
blul mașinăriei prezintă prea 
multe coridoare libere ce pot 
fi exploatate de adversar, mai 
ales cînd echipa se lansează 
în față (îndeosebi Dinu) în 
căutarea golului. De altfel, 
aceasta este o problemă pe 
care Nicușor. a încercat să o 
studieze în turneul italian 
pentru a lua măsurile nece
sare.

Iată cum s-au înscris cele 
6 goluri : în min. 7, în atacul 
lui Dinamo se infiltrează 
Dinu, care înscrie în colțul

din dreapta al porții 1 ui 
Vavassori; în min. 17, Savoldi 
reia în gol o minge respinsă 
de Constantinescu, la un șut 
al lui Rizzo; min. 28: Sălcea- 
nu, poate cel mai bun de pe 
teren, aduce avantajul echipei 
sale, după un schimb de pase 
cu același Dinu; în ultimul 
minut al reprizei, Perani face 
o cursă formidabilă, centrea
ză și Savoldi, excelent plasat, 
trimite cu capul în plasă; o 
acțiune Rizzo-Fedele (introdus 
după accidentarea lui Bulga- 
relli, survenită în timpul unei 
ciocniri cu Deleanu, Ia o 
minge înaltă) se încheie cu 
o pasă în careu la Savoldi, 
care stopează pe piept și, din 
apropiere, înscrie, în min. 52. 
în min. 63, Dinamo obține 
egalarea: cursă a lui Nun
weiller VI, lovitură de cap 
a. Iui Lucescu (aflat în ofsaid ?) 
și 3—3, rezultat care mulțu
mește pe toți și care, în esen
ță, reflectă fidel valoarea ce
lor două echipe. Joc bun, 6 
goluri, corectitudine — aces
tea sînt caracteristicile unei 
partide care a plăcut publi
cului.

__

BOLOGNA15 Vavassort — 
Roversi, Ardizzon, Crești, Jet
nicii, Gregori, Perani (Liguori 
min. 46), Rizzo, Savoldi, Bul- 
garelli (Fedele min. 52), 
Ciacci.

DINAMO 5 Constantinescu 
— Cheran, Stoenescu (Petre 
min. 80), Dinu, Deleanu, Săl- 
ceanu, Nunweiller VI, Luces- 
cu, Both, Popescu, Nuțu.

A arbitrat Francescon (Pa
dova).

Arbitrii meciurilor

etapei a treia

a campionatului

diviziei B
SERIA I

C.F.R. 
ajutat 
și V.

„CUPA TINERETULUI DE LA SATE"

SANDU MIHALCEA-REVELAȚIA
GALAȚI, 27 (prin telefon). 

Pe o vreme splendidă, B-au 
desfășurat în localitate meciu
rile programate de cea de a 
doua reuniune a „Criteriului 
tineretului" la box. Confirmind 
virtuțile demonstrate în gala 
inaugurală, și de această dată 
speranțele boxului românesc 
au oferit dispute interesante, 
unele de un Înalt nivel tehnic 
și spectacular. Dintre evoluții
le cele mai promițătoare vom 
menționa pe cele ale lui Ștefan 
Vitalios, Ion Crețu, Gheorghe 
Ciochină, Ion Adam, Eugen 
Gorea, ion Ilie și, mai ales, 
Sandu Mihalcea — tineri pu- 
giliști care au confirmat, in 
mare măsură, speranțele legate 
de viitorul lor.

Deschiderea reuniunii a fost 
făcută de partida dintre N. 
Cordoș (Voința Cluj) și M. 
Gheorghe (P.A.L. Brăila), des
fășurată într-un ritm sufocant, 
cu lovituri de o duritate ne
obișnuită.

Beneficiind de un piua de 
experiență și dovedind , mai 
multă abilitate tehnică, clujea
nul a fost declarat învingător 
la puncte.

Au urcat apoi pe treptele 
ringului Șt. Vitalios (Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Dej) și I. Ci
cea (Chimia Craiova). După ce 
a fost k. d. în primul rupd,

GALEI DE JOI
și-a revenit șl în re- 

următoare s-a dezlăn- 
atac, aducîndu-1 pe

Vitalios 
prizele 
țuit in 
craiovean în mai multe situa
ții de groggy. Greșit sfătuit 
din colț, Cicea n-a găsit cele 
mai bune metode de apărare 
și a fost abandonat de arbi
trul de ring, în ultima re
priză.

Adevărata revelație a galei 
a constituit-o, însă, dinamovis- 
tul bucureștean Sandu Mihal
cea care a încrucișat mănu
șile, în cadrul categoriei semi- 
♦jsoare, cu brăileanul Zaharia 
Stroe. Tntr-un evident pro
gres, Mihalcea a boxat rapid, 
a lovit puternic, a eschivat 
inteligent, făcînd dovada unor 
multiple calități, și obținind 
o mult aplaudată victorie la 
puncte.

Iată celelalte rezultate : Gh. 
Ciochină (P.A.L. Brăila), b. p. 
I. Aclam (Progresul București); 
E. Gorea (Dinamo Buc.) b. p. 
Gh. Ilie (Metalul Buc.) ; I. 
Creții (A.S.A. Cluj) b. ab. III 
T. Purtean (Motorul Arad) ; 
C. Hotuț (Olimpia Buc.) b. ab. 
III M. Păuniță (Electroputere 
Craiova).

Paul IOVAN
State CONSTANTINESCU

Astăzi, la Tulcea

PESTE 350 DE CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI

Ieri, Snagovul a cunoscut 
din nou atmosfera întrecerilor 
de anvergură. într-un cadru 
sărbătoresc, pe un timp favo
rabil concursurilor nautice, 
competitorii la actuala ediție 
a campionatelor naționale de 
caiac-canoe au luat startul, 
pentru început, în disputele 
rezervate calificărilor. Seriile 
s-au desfășurat sub semnul 
bunelor rezultate, a unei ma
sive participări ; PESTE 350 
DE CAIACIȘTI ȘI CANOIȘTI 
din orașele Arad, Timișoara, 
Galați, Satu Mare, Tg. Mureș. 
Brăila, Tulcea, Hunedoara, 
București. Deși fără surprize, 
întrecerile din calificări au 
evidențiat o serie de tineri

talentați, bine pregătiți, care 
au trecut cu succes acest prim 
examen.

Astăzi, începînd de Ia ora 9, 
vor avea loc semifinalele la 
toate cele 7 probe olimpice : 
K 1, K 2- fete (500 m), K 1, 
K 2, K 4, C 1, G 2 — băieți 
<1000 m). După-amiază, iubi
torii acestor sporturi vor pu
tea urmări finalele celor 7 
curse amintite, plus fondul 
la C 1, C 2 (10 000 m). Sîm
bătă, tot de la ora 9, sînt 
programate întrecerile finale 
ale probelor de K 1, K 2, 
C 1, C 2 — băieți (500 m), 
K 4 — fete (500 m), ștafeta 
K 1 4x500 m precum și în
trecerile de KI, K2, K 4 
10 000 m.

CMPIONATUt NAȚIONAL

DE VITEZĂ ÎN COASTĂ ÎNCEPE LA 5-6 SEPTEMBRIE

START IN CEA MAI MARE
COMPETIȚIE A ANULUI

20 de echipe in cursa pentru titlu! național • în concurs

formații de certă valoare ® Numeroase trofee și premii

Timp de trei zile (28, 29 și 
31 august) orașul Tulcea va 
fi gazda primei ediții a com
petiției pugilistice Întitulată

H a 11 e r e

„CUPA DE VARĂ"
0 COMPETIJIE DE AMPLOARE

„CENTURA DELTEI"
„Centura Deltei* și rezervată 
juniorilor.

Și-au anunțat prezența re
prezentativele de juniori mici 
și mari ale orașelor Galați, 
Brăila, Focșani, Bîrlad, Bacău, 
Suceava, Măcin și Tulcea.

★
Sîmbătă, de la ora 19, în 

sala Olimpia din Timișoara 
va avea loc întîlnirea inter
națională de box dintre echi
pa U. M. Timișoara și forma
ția maghiară Dozsa Kaposvar.

La începutul acestei săptă- 
mîni. comitetul de conducere 
al A.C.R. a luat în discuție 
propunerile Comisiei naționale 
sportive auto privind activita
tea competițională din această 
toamnă și a hotărît :

— Premierea celor două echi
paje românești (Gheorghe Ro
taru - Dan Kădulescu și Florin 
Popescu - Petre Vezeanu) care 
s-au comportat foarte bine in 
raliul Dunării, reușind să ocu
pe locurile 2 și 3 în 
pectivă și locul 1 
de cluburi.

— Recompensarea
24 clasați in campionatul na
țional de raliuri cu o cantitate 
de benzină echivalentă 
curgerii unei 
3 000 km.

— Participarea 
prezentative la a 
campionatului balcanic de ra-

clasa res- 
pe echipe

primilor

distanțe
par- 

de

echipei re-
8-a ediție a

Numeroșl halterofili, prin
tre care mulți fruntași, de la 
cluburile bucureștene Dinamo, 
Rapid, Steaua, Metalul și O- 
limpia se vor întrece sîmbătă 
și duminică într-o importantă 
competiție dotată cu „Cupa 
de vară". Concursul, la care 
participă seniori și juniori, 
este programat în sala Giu
lești sîmbătă de la ora 17 și 
duminică de la ora 9.

- TENIS DE MASĂ H

EDIȚIA A lll-a A
Vineri și sîmbătă, sala FIo- 

reas-ca va găzdui a treia edi
ție a „Cupei Progresul" la 
tenis de masă. La startul 
competiției vor lua parte pe

„CUPEI PROGRESUL"
lîngă sportivi bucureșteni 
o serie de jucători din Austria 
și Suedia. Jocurile vor în
cepe vineri, de la orele 9 și 
17, iar sîmbătă, de la ora 9.

Și

liuri ce urmează să se dispute, 
între 24—27 septembrie, în 
Bulgaria.

— Decalarea datelor campio
natului național de viteză în 
coastă ale cărui etape urmează 
să se desfășoare astfel :

5—6 sept. — cursa 
Hula — Mediaș

3—4 oct. — cursa de 
leac —

17-18
Mateiaș 

Deci, 
viitoare 
reintră în activitate pentru al 
doilea campionat al anului. 
Intrucît definitivarea datelor 
s-a făcut destul de tîrziu, or
ganizatorii au hotărît ca pen
tru campionatul național de 
coastă înscrierile să se poată 
face pînă la începerea reviziei 
tehnice pentru cursa de la 
Hula — Mediaș.

Această primă cursă de coas
tă, pentru a cărei bună des
fășurare pregătirile au început 
cu o recunoaștere a traseului 
efectuată ieri, va fi și un test 
util pentru marea cursă de pe 
Feleac. Spunem marea cursă, 
fiindcă întrecerea de Ia Cluj, 
aflată anul acesta la a XIt-a 
ediție, va avea din nou carac
ter internațional.

Este posibil, de altfel, ca la 
cursa de la Feleac să participe 
și o echipă de fabrică (cu cinci 
mașini) a tirmei Porsche.

La „bătaia” mingii, maestrul sportului Ion Munteany, căpitanul echipei 
» Avîntul Frasin clin județul Suceava

. Flacăra Moreni — 
Pașcani : I. HRISAFI, 
Ia linie de M. Popescu 
Toana (toți din București) ;

Ș.N. Oltenița — Ceahlăul 
P. Neamț: C. GHEMIGEAN, 
ajutat de A. Munich și G. 
Vasilescu II (toți din Bucu
rești) ;

A.S. Armata Tg. Mureș — 
Portul Constanța : M. BĂDU- 
1LESCU (Oradea), ajutat _de 
Oct. Calugherovici și 
(ambii din Brașov) ;

Știința Bacău — 
Cîmpina ; T. LECA, 
de T. Podaru și M. Popa (toți 
din Brăila) ;

Politehnica Galati — Meta
lul Tîrgoviște • A. MACO- 
VEI, ajutat de C. Buburuz și 
I. Frasin (toți din Bacău) ;

Dunărea Giurgiu — Meta
lul București : O. COMȘA, a- 
jutat de N. Mogoroașe șl I. 
Digă (toți din Craiova) ;

Metrom Brașov — Progre
sul Brăila : V. DUMITRES
CU. ajutat de A. Văduvescu 
Si C. Manușaride (toți din 
București) ;

Sportul studențesc Bucu
rești — Oțelul Galați: GH. 
MANOLE, ajutat de S. 
colau si Z. Drăghici (toți 
Constanța).

SERIA a n-a

de la

la Fe
Cluj
oct. — cursa

— Cîmpulung. 
la sfîrșitul săptăminii 

automobiliștii noștri

de la

ținînd seama de 
toate județele s-a 
evidentă creștere 
formațiilor parii-

Ultimele jocuri ale „Cupei 
U.T.C." la oină, întrecere care 
figurează an de an în progra
mul amplei competiții sportive 
de masă, „Cupa tineretului la 
sate", pot fi considerate, pe 
drept cuvînt, ca cea mai mare 
finală pe țară. Dacă pînă acum 
ultimul act reunea 16 echipe, 
de data aceasta organizatorii 
competiției, 
faptul că în 
înregistrat o 
a numărului
cipante la primele etape — 
au invitat la' București 20 de 
echipe, evidențiate în diferitele 
faze ale competiției. Printre 
finaliste se numără formații 
ca Avîntul Curcani (jud. Ilfov) 
— fostă campioană a țării, Bi
ruința Gherăești (Neamț) — 
deținătoarea titlului național al 
echipelor sătești, Viața Nouă 
Olteni (Teleorman), Avîntul 
Frasin (Suceava), Drum Nou 
Boureni (Dolj), Drum Nou Radu 
Negru (Ialomița) ș.a. clasate in

repetate rîndurl pe locuri frun
tașe în campionatul republican 
și „Cupa României".

In afară de titlul de cam
pioană națională a satelor' șt 
trofeul „Cupa U.T.C.", vor mai 
fi decernate cupe celei mai ti
nere echipe și celui mai tehnic 
jucător, se vor acorda premii 
în materiale și echipament 
sportiv, toți participanții vor 
primi diplome și insigne, tar 
F.R.O. va atribui o cupă echi
pei învingătoare.

Cele 20 de finaliste au fost 
împărțite în două grupe preli
minare, ai căror capi de serie 
sînt Biruința Gherăești și 
Avîntul Curcani. Se joacă pe 
patru terenuri, după următorul 
program; vineri și sîmbătă — 
între orele 9—13 și 16—19, iar 
duminică — cînd urmează să 
aibă loc turneul final — între 
orele 9—13. Cei mai buni ar
bitri din Capitală și provincie 
vor asigura buna desfășurare a 
meciurilor.

G. Pop

poiana
ajutat

Ni- 
din

Electroputere Craiova 
Politehnica Timișoara : 
SOTIR (Mediaș), ajutat, 
V. Cioc (Mediaș) și I. Falade 
(Sibiu) ;

Olimpia Oradea — Corvi- 
ntii Hunedhara ; TR. CRU- 
CEANU, ajutat de I. Oprița 
și I. Roșea (toți din Arad) ;

C.S.M. Reșița — Gaz metan 
Mediaș ; M. BIOLAN, ajutat 
de I. Bobia și V. Cilibia 
(toți din Tr. Severin) ;

Metalurgistul Cugir —C.F.R. 
Arad : AL. ALEXE, ajutat de 
I. Clucă si N. Stoiculescu 
(toți din Rm. Vîlcea);

Vagonul Arad — Crișul O- 
radea : V. TOP AN, ajutat de 
G. Vereț și E. Falko (toți 
din Cluj);

Gloria Bistrița — Olimpia 
Satu Mare: A POP, ajutat 
de T. Vass și I. Cioară (toți 
din Oradea) ;

C.S.M. Sibiu — Minerul A- 
nina: I. SOOS, ajutat de P. 
Vamoș și I. Kelemen (toți 
din Tg. Mureș) ;

U.M. Timișoara — Minerul 
Baia Mare: S. DRĂGULICT, 
(Tr. Severin), ajutat de D. 
Ofenberg (Tg. Jiu) si G Co- 
jocaru (Tr. Severin),

P. 
de



L
L.

alte șapte cu- b pancartă: pe 
care este notat numele orașu
lui italian, gazda noastră, To
rino. Un bloc de 100 de fete, 
echipate în galben și roșu, îi 

. urmează, după care — în or- 
' dine alfabetică — intră pe 
'■Stadio Comunale reprezentan

ții celor 55 de țâri sosite pînă 
acum la Universiadă. Prima 
delegație este cea a Albaniei, 
eoloana celor aproape 5 000 

• de studenți sportivi fiind în- 
i cheiată de sportivii Italiei. 
'‘Publicul, acest entuziast pu-

(Urmart din pag. 1)

&

Președintele Italiei, 
GIUSEPPE SARAGAT, 
a transmis participan- 
ților la Universiadă un 
mesaj, prin care își ex
primă sentimentele de 
satisfacție, precum și 
calda adeziune la idea
lurile tinerilor prezenți 
Ia această sărbătoare.

blic torinez, fierbinte ca soa
rele verii mpditerăneene, pri
mește fiecare solie cu salve de 
aplauze. Srințim o accelerare 
a pulsului în clipa în care își 
fațe apariția tricolorul Româ
niei și pe- pistă pășesc băieții 
și fetele noastre, salutați în
delung : „Viva Romania
-------- ?------—----------

Delegațiile au luat loc pe 
terenurile de fotbal. Fanfara, 
care a însoțit această impre
sionantă și pitorească defilare 
cu sunetele unui marș tine
resc, anunță un nou moment: 
intrarea stindardului Univer
siadei. Mătasea albă — pe 
care se află uriașa literă U 
înconjurată de cinci stele sim- 
bolizînd cele cinci continente 
— este purtată de tineri elevi 
ai școlilor militare și predată 
unui grup de opt marinari, 
aflați lingă catarg. Luminile 
stadionului se sting. Un sin
gur fascicol îmbrățișează gar
da de onoare a drapelului. 
Fanfarele reunite intonează 
imnul Universiadei, „Gaudea- 
mus igitur", în timp ce ma
rinarii înalță stindardul. Dea
supra stadionului reflectoarele 
au -realizat o feerică cupolă 
luminoasă. In jurul tribunei 
s-a aprins o pădure de lam
padare albe și roșii. Doctor 
Primo Nebioio, președintele 
F.I.S.U. și al Comisiei de or

ganizare, se adresează asis
tenței, încheindu-și astfel cu
vântarea : „Tineri studenți din 
toate țările s-au reunit aici, 
în această seară, pentru a 
afirma încă o dată că în. ini
mile lor există o mare do
rință: aceea de a se întîlni, 
de a se cunoaște, de a con
viețui într-o atmosferă de de-

BREVIAR
Au continuat Întrecerile de inot și sărituri. Iată cele 

bune rezultate de ieri : 200 m bras (in) : 1. Kick Collela (S.U.A.)
— campion 2:25,5, 2. N. Pankin (U.R.S.S.) 2:28,4. 3. Taguchl
(Japonia) 2:29,4, ...6. V. Costa (România) 2:36,4; platformă (f): 
1. G. Kovalenko (U.R.S.S.) 323,61 p — campioană ; 200 m delfin 
(m) : 1. John Ferris (S.U.A.) 2:07,8 — campion, 2. Takada
(Japonia) 2:09,2, 3. Winfield (S.U.A.) 2:10,2{ 200 m spate (m):
1. Mitch Ivey (S.U.A.) 2:09,3 — campion, 2. Campbell (S.U.A.) 
2:09,6; 100 m bras (f) : 1. Galina Stepanova (U.R.S.S.) 1:16,7 — 
campioană, 2. Alia Grebenikova (U.R.S.S.) 1:18,1, 3. Linda
Kurtz (S.U.A.) 1:18,9 ; trambulină (m) : 1. Klaus Dibiasl (Ita
lia) 564,90 p — campion, 2. J. Henry (S.U.A.) 526,53 p.

POLO : Ungaria — Belgia 14—0 (5—0. 1—9, 4—0, 4—0); U.R.S.S.
— Suedia 4—1 (1—0, 1—1, 2—0, 0—0).

BASCHET (m) : S.U.A. — Franța 112—65 ; Bulgaria — Alge
ria 116—64 ; Ungaria — Sudan 134—51.

VOLEI (f) : Italia — Haiti 3—0; U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 ; 
Japonia — Elveția 3—0 ; Brazilia — Polonia 3—0.

lume

Așa a marcat Van- Hanengem pentru Feijenoord golul egalizator la capătul unei acțiuni 
spectaculoase

Telefoto : A.P. — 'AGERPRES i

LA BUENOS AIRES, IN FINALA „CUPEI INTERCONTINENTALE'*

Vor rezista tenismann
vest-germani
pe cimentul

din Cleveland?
Amănunte inedite asupra 

calificării echipei R, F. G.
In Challenge - roundul 

„Cupei Davis"
După întreceri purtate pe toate 

cele cinci continente; a 
la potou una din cele mai ur 
mărite competiții internaționale 
- „Cupa Davis". Trofeul suprem 
al tenisului este din nou pus în 
ioc la Cleveland, unde 
S.U.A. primește vizita chăUange- 
rel sale R. F. a Germaniei. Vț>r 
suporta’ tot atît de dreu tem- 
manii vest-germam bandlcapul 
terenului de ciment, așa cum au 
făcut-o românii anul Srecut.A- 
ceasta este întrebarea la ordinea 
•zilei în tenis și speoțSUștli caută 
să prevadă răspunsul și în ulti
mul ceas. Este interesantă, in 
această temă, Părerea cotidiana- 
lui francez care ^ur
nizează amănunte suplimentare 
asupra modului în care s-au ca
lificat challengeril in finala inter- 
zone. Eliminarea Șpantei, la Dils- 
seldorf, care a părut tu*'’" 
surprinzătoare își găsește 
explicații. Vest-germanu 
bine pe ciment... Fiindcă 
jucat pe ciment, amănunt 
de extremă importanță.
citate concludente :

„Singurul punct întunecos

Pe podzumul de premiere Jocurilor
Universitare, medaliații probei de 100 m 
fluture: americanii Jerry Heidenreich și 
John Ferris, japonezul Jasuo Takada.

Telefotoi A. P. — AGERPRES

plină înțelegere, de pace și 
prietenie".

In loja sa, ministrul Carlo 
Russo rostește apoi cu voce 
gravă: „In numele guvernu

lui Republicii Italia, declar 
deschise Jocurile Universiadei 
de la Torino, ediția anului 
1970".

Respectînd ceremonialul 
Jocurilor Olimpice, pe stadion 
pătrund cinci atleți — simbo- 
lizînd, de asemenea, unitatea 
celor cinci continente ale pă- 
mintului — ducând făclii. 
Purtați de aripile euforiei ge
nerale, ei înconjoară pista și 
se îndreaptă spre tribuna a 

doua, acolo un
de în fața sim
bolului Univer
siadei se află 
cupa strălucitoa
re. O clipă de li
niște... Cei cinci 
își îndreaptă 
multan 
spre 
care irupe o fla
cără puternică, o 
dată 
plauzele celor 
80 000 de specta
tori. Salve de 
tun, lungi sunete 
de sirene vestesc 
zărilor că aici la 
Torino tineretul 
lumii, reunit în
tr-o mare și pu
ternică familie, - 
își începe biena- 

cavalereasca 
pe care 
înscrise 
cuvinte 
altius, 

La tri- 
urcă, în

si-
făcliile 

cupa din

cu a-

la, 
întrecere 
se află 
anticele 
„Citius, 
fortius". 
bună 
timp ce pe sta-

CULISE
• Cu prilejul Universiadei vor avea loc 

vor participa echipele Cubei, Italiei și 
de formația californiană din Santa

de baseball, la care
S.U.A. (reprezentată 
Monica).

două demonstrații

tuturora 
: acum

joacă 
s-a 

tactic 
iată

care

• Comentând 
turneul 
ziarul 
sport", 
nicarul 
cialitate,

de tenis, 
„Tutto- 

prin ero
de spe
ll con-

sideră pe jucăto- 
. , rul sovietic Tho

mas Lejus ca 
prim favorit, dar 
apreciază că prin-

singurii din-m • Cei Uoi clujeni, 
tre atlețil români prezenți acum 
la Torino, decatloniștii Curt So- 
coi și Andrei Șepci sînt tot tim
pul împreună, fapt care le-a a- 
tras porecla de frații siamezi. 
Unul dintre ^siamezi". Socol,

tre sportivii capa
bili de surprize 
sînt și „tenisma- 
nii din țara lui 
Țiriac și Năstase". 

ziariștilor că la Balca-declarat
nladă ar fi putut totaliza 7800 p 
dacă ar fi forțat' în ultima probă 
— 1 500 m. O va face însă la 
Universiadă, cînd speră să obțină 
un nou record al țării.

dion se aprind din nou 
reflectoarele, atletul italian 
Sergio Bello. Cu mina în drep
tul inimii, cu privirea spre 
drapelul de stat al Italiei și 
spre alăturatul stindard al 
Universiadei, el depune jură- 
mîntul in numele tuturor par- 
ticipanților : „Jurăm să parti
cipăm loial la Universiadă, 
jocuri mondiale ale sportului 
universitar, pentru gloria 
sportului studențesc, pentru 
onoarea țărilor noastre". Se 
intonează imnul de stat _ al 
Italiei. Este ora 23. Festivita
tea de deschidere a Univer
siadei a luat sfirșit.

Spectatorii ii salută încă 
o dată pe participanții ce se 
retrag, în timp ce stadionul 
este aranjat pentru meciul 
internațional de fotbal ce ur
mează să se desfășoare. După 
puțin timp ■ intră pe teren 
echipele campioane ale Italiei 
și Portugaliei, în formațiile 
Cagliari : Albertosi — Mati- 
radonna, Mancin, Cera, Nico
lai, Tommasini, Domenghini, 
Nene, Gori, Greatti, Riva; 
Sporting Lisabona : Damas — 
Pedro Gomes, Hillario, Tome, 
Cale, Jose Carlos, Marinho 
(Lourenco), Manaca (Goncal
ves), Nelson, Perez, Dinis. 
Meciul, încheiat... joi la ora 
1, a fost arbitrat de Lo Bello. 
Rezultat: 1—1 (1—0). Au mar
cat Riva și Dinis.

FEIJENOORD Șl ESTU DI ANTES
EGALE ÎN PRIMA
• ARGENTINIENII CONDUCEAU CU 2 — 0 DAR...
• CALMUL Șl OFENSIVA LUI FEIJENOORD AU ADUS 
EGALAREA • LA 6 
TERDAM

SEPTEMBRIE, RETUR LA ROT-

BUENOS AIRES, 27. 
Peste 50 000 de spectatori 
urmărit miercuri seara 
stadionul „Boca Juniors"

an 
pe 

---------- .. „---------------- din 
Buenos Aires, prima „manșă" 
a finalei „Cupei interconti
nentale" la fotbal, care a 
pus față în față echipele 
Feijenoord-Rotțerdam — cîș- 
tigătoarea „Cupei campioni
lor europeni" și Estudiantes 
Ia Plata (Argentina), cam
pioana sud-americană. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—2, după ce 
la pauză gazdele conduceau 
cu 2—1. Corespondenții 
gențiilor internaționale 
presă remarcă în cronicile 
lor că rezultatul este echita
bil. Ei subliniază că în pri
ma parte a partidei jucătorii 
echipei gazdă au dominat 
mai mult, dovedindu-se su
periori. In partea a doua a

a- 
de

Din nou schimbare de lider in criteriul juniorilor

• •
MISCHEL GORKE (R.D.G.)

PE PRIMUL LOC
(prin te-CONSTANȚA, 27 

lefon, de la trimisul nostru). 
Nu, hoțărît nu așa pot fi de
tronați niște lideri de certă 
valoare (W. Lotzsch, M. Gdr- 
ke), doar prin spo.rad.ice ten
tative de evadare. Acțiunile 
întreprinse solitar și fără con
vingere nu-i poit deranja pe 
lideri. Oare juniorii noștri de 
categoria I — marea majori
tate dintre ei la seniori în 
următorul an — nu au știut 
că niște adversari, oricît 
ne-am scuza noi „îs buni, 
domnule", pot fi totuși prinși

MANȘA

or putea să umbrească această 
victorie, amplu meritată pe te- 
rerit de Bungert Kuhnke, ra- 
mine procedeul dlscutabU folosit 
de gazde pentru a schim
ba tn ultimul moment suprafața 
de joc. Desigur, regulamentul 
Cupei Davls (depășit în multe 
puncte) lasă țării organizatoare 
libera alegere a terenului. Gaz
dele, conștiente de avantajul 
pentru pc un teren rapid, 
aveau deci dreptul de a alege 
court-ul care le convenea. Dor, 
tn aceste condiții, ei aveau da
toria de a-l construi la timp, 
pentru a permite adversarilor si 
se antreneze de la sosire. Ini
țial. intilnirea trebuia disputată 
pe gazonul unui stadion de fot
bal. pentru a putea fi folosită 
capacitatea mai mare a tribu
nelor sale. Gazonul, din cauza 
calității sale necorespunzătoare 
pentru tenis, a fost insă refuzat 
de secretarul comitetului de or
ganizare a Cupel Davis. Șl a- 
tuncl, în ultimă instanță, gazdei» 
au hotărlt construirea, pe ace
lași stadion, a unui court de ci
ment, în 55 de ore I Decizie tar
divă, deoarece nu rămtneau de
alt două zile de antrenament pa 
suprafața destinată meciurilor.

Toate acestea au avut darul 
să exaspereze pe. spanioli, dar 
— în același timp — a provocat 
criticile puollctdui și ale presei 
vest-germane, chiar. Să precizăm 
că precedentele intUniri din Cupa 
Davis disputate la Dusseldorf 
au avut loc totdeauna pe co
chetele terenuri cu zgură roșie 
de la Rocliusclub, In condițiile 
amintite, victoria echipei vest- 
germane a fost netă fără »- 
c'nivoc".

Curios, însă. în meciul inaugu
ral tînărul Manuel Orantes rea
liza o mare surpriză, învingîn- 
du-l pe W. Bungert.

„Cina Orantes părăsea terenul 
în aplauzele frenetice ale cara
vanei de spectatori spanioli — 
scrie într-o altă cronică ziarul 
parizian — aceștia erau convinși 
ed echipei lor li se deschiseseră 
porțile spre victorie. Dar pe cit ci
mentul nu favortzase pe Bungert, 
intr-atît el avea să fie aliat lui 
Kăhnlce. Sd nu uităm că acesta 
îl învinsese deja pe Santana la 
Wimbledon, pe gazon, iar la 
Johannesburg, pe ciment.

Pentru meciul de pe Rhelnsta- 
dion, Santana a adoptat o tac
tică adecvată terenului rapid, dar 
care nu corespunde de fapt ma
nierei sale de joc, nici posibili
tăților sale actuale. El a tncer 
cat, intr-adevăr, să vină la atac 
după flecare serviciu. Efort pe 
care nu l-a mai putut susține 
fizicește tn setul patru. In reali
tate, el iși pierduse marea șansă 
în setul trei (la egalitate) cind 
a ratat un setbal la 6—5 și alte 
trei la 0—8 în favoarea sa".

Santana învins în prima zi, cu
plul spsntol decimat de vigoarea 
vest-germanilor în partida de du
blu, apoi o ultimă victorie a lui 
Ktihnke șt în fața Iul Oranies, 
au definitivat succesul actualilor 
chaUangeri. Să vedem dacă pe 
cimentul de la Cleveland ei se 
vor simți tot atît de bine ca pe 
Rhelnstadlon...

de
ar» 
re- 
s-a 
de

meciului, fotbaliștii olandezi 
au profitat de faptul că ar
gentinienii au jucat nervos 
și, evoluînd cu mult calm, 
au pus stăpînire pe joc.

Scorul a fost deschis în 
minutul 6 de gazde, care au 
marcat prin Echecopar. Bi- 
lardo a executat o lovitură 
de pedeapsă de la 16 m, ba
lonul a ricoșat, s-a înălțat, 
și Echicopar bine plasat l-a 
expediat cu capul în poarta 
lui Treijtel, care nu a făcut 
o partidă bună în prima ju
mătate a meciului. După nu
mai 4 minute, la un corner 
executat de Conigliaro, por
tarul olandez a ezitat să ia
să și să blocheze. Veron a 
speculat această greșeală a 
lui Treijtel și a trimis min
gea în plasă. Olandezii nu 
s-au descurajat cu toate că 
au fost conduși cu 2—0. în 
minutul 21. ei au redus din 
handicap datorită lui Kind- 
vall. Acesta a avut cîteva 
„un-doi‘‘-uri cu Moulijn,' ca 
apoi, după o spectaculoasă 
șarjă să înscrie ou siguranță.

După pauză, oaspeții au 
jucat mai organizat. Fotbaliș
tii olandezi au ratat două 
mari ocazii prin Hanengcm 
și Wery. Cîteva contraatacuri 
periculoase au pus la grea 
încercare pe Feijenoord, în
să portarul Treijtel, mai in
spirat, a știut să blocheze la 
timp. In continuare, echipa 
din Rotterdam s-a menținut 
în ofensivă. In minutul 66 
Ia o centrare a lui Hasil, Van

Hanengem a reluat cu capul, 
aducind egalarea.

în ultimul sfert de oră al 
partidei, ritmul jocului a 
venit infernal. Echipele 
atacat pe rînd, însă fără 
zultat, astfel că meciul 
încheiat cu un rezultat
egalitate. Returul va avea loc 
la 6 septembrie la Rotterdam.

Arbitrul Rudi Glockner 
(R.D. Germană) a condus 
bine un meci desfășurat în 
limitele sportivității. El a 
fost ajutat la tușe de Sbar- 
della (Italia) și Teschner 
(R.F. a Germaniei). Au jucat 
formațiile: Estudiantes : Er- 
rea, Pagnanini, Spadaro, Tog- 
nero, Malbernat, Bilardo, Pa- 
chame, Flores, Conigliaro,' 
Echecopar, Veron. Feije
noord : Treijtel, Romeijn, Is
rael, Laseroms, Van Duiven- 
bonde, Hasil, Jansen, Van 
Hanengem, Wery, Kindvall,' 
Moulijn.

Fotbal meridiane
• Echipa maghiară Ujpest 

Doza» a cîștigat competiția in
ternațională de la Barcelona; 
dotată cu trofeul „Juan Gamper". 
In finală, fotbaliștii maghiari au 
învins cu scorul de 3—1 (2—1) e- 
chipa sovietică Dinamo Moscova.

p

pe picior greșit, pot fi sufo
cați la un moment dat dacă 
se întreprind evadări repe
tate, bine organizate, cu de
plină convingere în cite 2, 3, 
4 alergători, iar plutonul îi 
lasă pe lideri să ducă greul 
după fugari ?

Dar aici au predominat am
bițiile și interesele unor an
trenori, care sperau ca elevii 
lor să „ciupească" ceva la 
linia de sosire. Pe asta au 
mizat, evident, și cei doi va
loroși steliști frații Gavrilă — 
buni sprinteri — care au stat 
„la cutie" și în cele din urmă, 
n-au izbutit nimic. Astfel, 
un pluton de 40 de persoane 
a fost dominat de 4—5 spor
tivi germani care le-au ser
vit o admirabilă lecție 
ciclism.

Clasamentul etapei : I. 
Kobisch (R.D.G.) 79 km
2 h 12:35 (m.o. 35,800 km), 

Budea 
4. P.

• Intr-un meci tur contînd pen
tru preliminariile competiției 
„Cupa cupelor", la Dublin, e- 
chlpa cehoslovacă Gottwaldov a 
învins cu scorul de 2—1 forma
ția irlandeză Bohemians.

ZIUA A DOUA Ă TURNEULUI INTERNATIONAL
DE VOLEI JUNIOARE

200 m SPATE
(2:26,9)

ANDREA GYARMATY

RECORDMANĂ
EUROPEANĂ

LA

în cadrul cam
pionatelor Unga
riei, Andrea Gy- 
armanty a rein
trat în posesia 
recordului euro
pean la 200 m 
spate, înotînd 
distanța în 2:26,9. 
Alte rezultate : 
A. Hargitay 
29,6 — 1500 
liber, Borloy 
13,9 — 200

17:
m
2: 
m 

spate, M. Csin- 
ger 2:15,0 — 200 
Hargitay 2:13,4 — 200 m del
fin, Agnes Kaczander 2:50,8 
— 200 m bras și Andrea 
Gyarmaty 2:28,3 — 200 m 
delfin, toate noi recorduri 
naționale ale Ungariei.

Ștafeta de 
Barcelona.

m mixt, A.

IN PERSPECTIVĂ, UN MECI
JOSE URTAIN
RAY PATERSSON

în prezent, se duc tratative 
ca deținătorul centurii euro
pene 4e box la cat. grea, 
Jose Ibar Urtain (Spania), 
să-l întâlnească într-un meci 
amical pe americanul de cu
loare Ray Patersson, fratele 
fostului campion al lumii, 
Floyd Patersson. Meciul ar 
urma să aibă loc la 5 septem
brie la Valencia.

VICTORIE A RUGBYȘT1LOR DE
EAST LONDON, 27 (Ager

pres). — Echipa franceză de 
rugby Paris Universite Club 
(P.U.C.) și-a continuat turneul 
fn Republica Sud-Africană, 
jucînd la East London cu e- 
chipa Universității din loca-

4x100 m liber a Ungariei este priucipgja favorită la „europenele” de la 
De la stingă la dreapta : Magda Patoh, Andrea -Gyarmaty, Edith Kovacs 

și Judit Turoczy.

ATLETII CEHOSLOVACI CONDUC LA OSLO
OSLO, 27 (Agerpres). — Pe 

stadionul „Bislet" din Oslo 
a început întîlnirea interna
țională de atletism dinrre 
echipele Norvegiei și Ceho-

NOU RECORD UNIONAL

slovaciei. După prima zi, sco
rul este de 61—45 puncte în 
favoarea oaspeților. Cîteva re
zultate mai importante : înăl
țime : Palkowski (C) 2,10 m; 
suliță: Kolas (C) 76,40 m; 
triplusalt: Fischer 16,01 m ; 
10 000 m: Risa (Norvegia) 
29 :20,0.

de

D. 
în

2. M. Gorke, 3. V. 
(Dezrobirea Brașov), 
Klaus (R.D.G.) — și pluto
nul, toți în același timp.

Clasamentul general: 1.
GORKE 5 h 20:07, 2. Lotzsch 
5 h 20:08, 3. Camer (O.S. Brăila) 
5 h 20:25, 4. Hîrjescu 
Brăila) 5 h 20:39, 5. 
men (C.S. Mureșul) 5 h 
6. Kobisch 5 h 20:52.

Vineri, ultima etapă, 
circuit în Piața Ovidiu 
Constanța.

(C.S.
Kele-
20:40,

pe 
din

Emil IENCEC

TOPLIȚA, 27 : (prin telefon, 
de la Nicolae MATEESCU). 
In cea de a doua zi a turneu
lui internațional de volei ju
nioare, întîlnirea principală a 
programului a pus față în față 
echipele României A și Slova
ciei. După un început mai 
slab, reprezentantele noastre 
și-au revenit, au jucat mai 
aproape de valoarea reală și 
au cîștigat cu 3—2 (—7, 14, 6, 
—10, 6). Partida a durat aproa
pe două ore și a fost răsplă
tită deseori cu aplauze. O im
presie deosebită au lăsat Nar
cisa Natea și Doina Stoian.

Confruntarea dintre Bulga
ria și România B s-a desfășu
rat în nota de superioritate a 
oaspetelor, care au cîștigat 
clar : 3-0 (3, 8, 8).

O ultimă precizare : în par
tida de miercuri, dintre Polo
nia și Bulgaria victoria a re
venit primei echipe cu scorul

de 3—2 și nu Bulgariei, cum 
dintr-o greșită recepționare te
lefonică a apărut. Programul 
de vineri : Slovacia—Bulgaria 
și Polonia—România B.
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Cele mai bune rezultate ale 
sezonului la săritura in înălțime 
femei:

au
Baschetbaliste americani
cîștigat turneul de la Tallin

Tallin s-a încheiat tur- 
internațional masculin

La 
neul 
de baschet. în ultima zi, echi
pa R.S.S. Estone a reușit să 
învingă cu scorul de 88—82 
(41—43) selecționata olimpică 
a S.U.A. Baschetbaliștii ame
ricani au cîștigat totuși tur-

neul datorită unui coșaveraj 
superior.

★
La Budapesta s-a 

meciul internațional 
de baschet dintre

disputat 
feminin 
echipele 

Ungariei și Bulgariei. Bas
chetbalistele oaspete au re
purtat victoria cu scorul de 
88—74 (42—34).

1,87 ANTONINA LAZAREVA 
(U.R.S.S.)

1,85 MIROSLAVA HUBNEROVA 
(Cehoslovacia)

1,85 RITA SCHMIDT (R.D.G.)

1,85 ILONA GUSENBAUER 
(Austria)

1,85 CORNELIA POPESCU (Ro
mânia)

1,84 MAGDOLNA KOMKA (Un
garia)

1.82 SNEJANA HREPEVNIK (Iu
goslavia)

1.82 KAREN MACK (R.F.G.)

1,80 JAROSLAVA VALENTOVA 
(Cehoslovacia)

1,80 KARIN SCHULZE (R.D.G.)

1,80 VALENTINA GAVRILOVA 
(U.R.S.S )

1,80 BEATRICE RECHNER (El
veția).

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele stiri-ultimele rez-
MOSCOVA, 27. — In cadrul 

campionatelor unionale de ci
clism pe pistă, care au avut 
loc la Tuia, Dimitrie Policiuk 
a stabilit un nou record al 
U.R.S.S. In proba de o oră. 
El a parcurs în acest timp dis
tanța de 44,313 km. Vechiul re
cord unional era de 43,994 km 
și aparținea lui Moskvin.

litate. Rugbyștii francezi au 
obținut victoria cu scorul de 
18—16 
prima 
P.U.C.
neu.

(13—0). Aceasta este 
victorie realizată de 

în cadrul acestui tur-

ULTIMELE PREGĂTIRI PENTRU CHALLENGE-ROUND
• Graebner introdus în lotul american • Vest-germanii 

s-au antrenat

TURNEUL DE TENIS 
DE LA VERONA Ultimele verificări

cu Fred Stolle
La Cleveland (S.U.A.), cu o zi 

Înainte de începerea finalei „Cu
pei Davis“, antrenamentele echi
pierilor S.U.A. șl R.F. a Germa
niei se intensifică la Clarke-Sta- 
dlum. In ultimul moment, a fost 
chemat în lotul americanilor și ' 
Clark Graebner, despre care că
pitanul echipei S.U.A., Ed. Tru- 
vflle, declară : „11 pot folosi și pe 
Graebner, fiindcă regulamentul 
imi permite să anunț formația în 
preziua meciului". Truville se
declară mulțumit de Richey, care 
l-a învins la antrenament pe
Smith cu 2 seturi la 0. Ashe pare 
și el să fie tn formă. în schimb, 
sînt incertitudini cu jucătorul de 
dublu Bob Lutz, care este gripat.

Vest-germanil s-au antrenat 
sub conducerea cunoscutului pro
fesionist australian Fred Stolle. 
Acesta a fost tinut la scor egal 
de Chr. Kuhnke : 3—6, 8—6.

„Dacă va juca tot așa — declară 
Stolle — el va face dificultăți a- 
mericanilor. Mai greu ml-e cu 
Bungert, care nu se concentrează 
suficient”.

Ultimele pregătiri pentru Chal
lenge-round slnt urmărite șl de 
arbitrul meciului, australianul 

Harry Hopman.

VERONA 27 (Agerpres), In 
semifinalele turneului interna
țional de tenis pentru juniori 
de la Verona se vor întîlni 
Franța—R.F. a Germaniei și 
Italia—Suedia. Echipa Româ
niei, care a sosit cu întîrziere, 
urmează să joace în turneul 
de consolare alături de echipele 
eliminate : Spania, Iugoslavia 
și Italia „B“.

ale
din

poloiștilor
Iugoslavia
Ungaria

jocuri de verifi-

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU PRELIMINARIILE

TURNEULUI U. E. F A
La Zîirich s-au tras aseară la sorți grupele 

neului U.E.F.A. (ediția 1971) rezervat echipelor 
ROMÂNIEI VA FACE PARTE DIN GRUPA A 
TURCIA ȘI BULGARIA.

preliminare ale tur- 
de juniori. Formația 
iv-a, alături de

Ultimele 
care ale campionilor olimpici 
înaintea C.E. de la Barcelona. 
Echipa de polo a Iugoslaviei 
a învins, la Zenica, formația 
S.U.A. (care efectuează un 
turneu în Europa) cu 6—4 
(2—2, 0—1, 1—1, 3—0) și pe 
cea a Cehoslovaciei cu 12—2 
(2—0, 4—0, 2—2, 4—0).

La Budapesta, într-un meci 
amical, reprezentativa de polo 
a Ungariei a întrecut selec
ționata S.U.A. cu 9—5 (3—2, 
4—1. 0—2, 2—0).
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