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FOTBAL, CE SIMPLU N
Vechiul campionat de fotbal a fost tulburător 

pentru toți aceia care, tntr-un mod sau al
tul, «tnt angajați cu trup si suflet în acest 
mare vîrtej de pasiuni declanșat de o min
ge și 22 de jucători, pe aproape o jumă
tate de hectar de iarbă verde. A fost tul

burător cel de al 52-lea campionat, fiindcă de numele 
lui se leagă calificarea echipei României în turneul final 
al campionatului mondial de fotbal. A fost nespus de ne
liniștitor și dramatic, pentru că echipei noastre națio
nale, la prima mare încercare pe arena mondială, sorții 
i-au hărăzit grupa de la Guadalajara. Și a deveni* ne
spus de interesant și de iubit acest campionat deoarece, 
chiar dacă a fost neglijat în mod fortuit, contribuția lui 
la impresia favorabilă pe care aproape un miliard de 
telespectatori de pe glob și-au făcut-o despre fotbalul ro
mânesc este importantă.

Campionatul țării noastre nu este celebru în Europa. 
Nu are dimensiunea pe care i-au dat-o flăcăii noștri la 
Guadalajara, dar în schimb are meritul că din zbuciu
mul lui, de ani și ani, s-a produs o generație de jucători, 
nu prea largă, dar suficient de dotată pentru ca să-și 
ceară dreptul la rezonanță pe arena internațională. Ă- 
ceasta este o realitate care poate fi interpretată din di
ferite puncte de vedere, dup4 cum vrem sau nu să a- 
preciem mai la «uprafațd sau mai în adîncime fenome
nul fotbalistic șî dificultățile legate de dezvoltarea lui, 
dificultăți de cele mai multe ori obiective.

Astfel, și ecourile prezenței fi realizărilor fotbaliștilor 
noștri la Guadalajara au fost diferite, chiar dacă pon
derea au avut-o aprecierile favorabile. în fapt, ceea ce 
s-a constatat a fost pornit din dorința justificată ca e- 
chipa națională »ă fi realizat mai mult, deoarece, în mod 
neașteptat, la fața locului a fost posibil mai mult decît 
s-a anticipat. Paradoxul constă în faptul că exigența de 
calificare în sferturile de finală ale campionatului mon
dial, în dauna echipei campioane mondiale, Anglia, a 
fost manifestată față de aceiași jucători și antrenori că
rora de cîfiva ani li se reproșează incapacitate și li se 
taxează drept întîmplător succesul, după care este scontat 
un eșec. Firește că exprimarea în presă a unor poziții 
contradictorii față de echipa națională a produs îndoieli 
printre mulți dintre_ pasionații fotbalului. De mai mult 
timp cititorii ne scriu și ne întreabă : CINE ARE DREP
TATE? Le răspundem acum, în ajunul campionatului: 
DUMNEAVOASTRĂ AVEȚI DREPTATE I Da, fără nici o 
ironie I DUMNEAVOASTRĂ care ați văzut tot ceea ce se 
poate vedea din campionatul mondial de la 15 000 de 
km, la televizor ; DUMNEAVOASTRĂ care ați citit tot ce 
s-a scris, DUMNEAVOSTRA care ați revăzut secven-

DUMNEAVOASTRA care in- 
lin țara noastră și din 

lume, cu mijloace incomparabil mai mari decîi în anii 
trecuți ; DUMNEAVOASTRĂ V-AȚI FORMAT O OPINIE 
Șl ACEASTA ESTE OPINIA CEA MAI REALA.

Desigur că nu ne putem aștepta ca cele 16 echipe care 
iau startul mîine în cel de al 53-lea campionat național 
să joace așa cum am văzut din Mexic, cu toții, echipa 
noastră națională sau alte naționale. Poate că cele mai 
bune dintre echipele românești de club vor fi introdus 
în sortimentul lor cîte ceva din cele văzute de departe. 
Aproape sigur că Mexicul va fi ambiționat cîfiva jucători 
tineri care visează de pe acum la Munchen 74.

Ceea, ce așteptăm noi de la noul campionat este ca 
încă din această toamnă fotbaliștii fruntași, antrenorii, 
cluburile și federația să înceapă să pregătească vii- 

mondial, cu răbdare, 
a cunoștințelor acumul . _ _____  T. . ........ .......
roasele pelicule rulate pe micul ecran. De pe acum să 

-..u:..—sj jn rînjur;|o fotbaliștilor noștri mîndria de 
a se menține sau a deveni internaționali fruntași, orgo
liul de a nu diminua prestigiul cîștigat prin calificarea și 
comportarea de la Guadalajara.

Cine a văzut muncind pe Pele, Uwe Seeler și Mazzola 
pînă la epuizare s-a convins, fără îndoială, că fără mun
că și efort, virtuțile nu au strălucire.

lată de ce așteptăm ca fiecare fotbalist român să se pre
gătească temeinic, continuu, perseverent, sub o suprave
ghere atentă, mereu mai calificată și mai pretențioasă 
a antrenorilor și să se comporte ca atare în campionat.

Cine a văzut credincioasa adeziune a suporterilor fi
nalistelor din Mexic, și la bine și la rău, înțelege că un 
campionat, cuprinzînd o varietate de echipe, fotbaliști și 
antrenori, de diferite posibilități, însă dornici de a rea
liza ceva, trebuie încurajat în mod sportiv, obiectiv, cu 
răbdare, din tribune, din fața televizoarelor, din inimi 
larg deschise. Recent, într-un interviu, fostul internațional 
Apșlzan spunea că n-avem jucători de valoarea unei 
Divizia A decît pentru opt echipe. Din păcate Apolzan 
este foarte aproape de adevăr. Asta nu înseamnă să nu 
încurajăm pe toți cei din divizie cu speranța că în curînd 
vom recolta cîfiva noi internaționali. Apropo I Știți ce 
afirmă statistica? Din 1000 de tineri jucători care se pre
gătesc timp de opt ani rezultă un fotbalist de mare va
loare internațională. CE SIMPLU 1

Aurel NEAGU
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Interes major in jurul întrecerii 
studenților sportivi

® Agneta Sterner și Cristina Balaban printre

fruntașe ® Surpriză la volei fete ♦ Ion Sântei —

două victorii la tenis > Astăzi intră in concurs

floretistele

AZI Șl MÎINE PE STADIONUL REPUBLICII

300 DE ATLEȚIIȘI DISPUTĂ
34 DE TITLURI DE CAMPIONI

TORINO, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Capitala Piemontului, oraș a- 
flat in nordul Italiei, în apro
pierea graniței cu Franța șl

nu departe de Elveția, este o 
veritabilă metropolă a mași
nilor. Zeci și zeci de mii de 
automobile, Fiat și Lancia în 
marea lor majoritate, forfotesc 
de dimineața pînă seara și 
de seara pină dimineața, tre- 
cînd Padul și revenind. într-o 
cursă ce ți se pare nebuneas
că, mai ales prin fiorii ce ți-i 
dau geamătul frânelor, urletele 
eșapamentelor, strigătele cla
xoanelor. în această viață tre
pidantă, pe care privirea Ar
gus a polițiștilor cu căști colo
niale nu reușește să o încre
menească, nici măcar pentru 
secunda de așteptare în inter
secțiile marilor bulevarde, se 
integrează o altă societate 
zgomotoasă, aceea a celor 5 000 
de studenți sportivi veniți din 
toate colțurile lumii, pentru 
a-și disputa aurul medaliilor 
de campioni mondiali univer
sitari.

Dacă va fi fost vreodată Ba- 
bilonul, el nu putea avea am
ploarea celui. .. torinez. Se 
vorbesc aici zeci de limbi, sînt 
prezenți tineri de pretutindeni, 
găsești reunite toate rasele, 
într-o fermecătoare familie po
licromă și poliglotă. Localnicii 
s-au obișnuit. Ne adresează 
mai întîi un salut, apoi duc 
mina spre buze sau spre ini
mă. exprimînd prin acest espe
ranto mimat sentimente ce se 
pot face ușor înțelese. în fie— 
.care zi. mai bine de 100 000 de 
torinezi populează tribunele ce
lor 22 de baze sportive puse la 
dispoziția participanților la 
Universiadă. La Palazzo Vela, 
la Palazzo dello Sport, la Sta- 
dio Fiat, la Palazzo pes
te tot este greu de găsit un 
loc. Chiar și cele rezervate 
presei sint inaccesibile, fiind
că tinerii amatori de sport 
ignorează plăcuțele pe care 
este scris „Riservate per stam
pa".

Cei mai mulți dintre specta
tori s-au îndreptat în aceste 
zile spre Piscina Comunale,

spre Stadlo Fiat și Stadio 
C.U.T., adică acolo unde evo
luează înotătorii și baschetba- 
liștii. Prezența în bazin sau 
pe terenurile cu panouri a 
unor mari vedete, a unor echi
pe cu renume în arena mon
dială, i-a stimulat firește. In 
piscină, înotători americani și 
sovietici au realizat rezultate 
senzaționale, competiția rezu- 
mîndu-se, în fapt, la un duel 
intre acești giganți, spectacol 
subliniat cu entuziasm de spe
cialiști, iar pe terenurile de 
baschet, selecționatele U.R.S.S., 
S.U.A. (care a evoluat cu pu
ține zile în urmă la București 
și Ploiești), Braziliei și Italiei 
au făcut furori. Dintre perfor
merii piscinei, medaliați cu 
aur, am ales doi pentru a le 
solicita părerea privind nivelul 
competiției, valoarea disputelor. 
Americanul Rick Colella, în
vingător în proba de 200 m 
bras (în care reprezentantul 
nostru Vasile Costa a ocupat 
locul șase din 32 de concu- 
rcnți), ne-a spus zîmbind : 
„Evident este o onoare pentru 
sportul studențesc faptul eă ii 
deține pe mulți dintre cei mai 
buni înotători ai lumii. Pepi
niera aceasta, generatoare de 
mari campioni, își verifică sta
diul evoluției spre performan
țele înalte Ia Universiadă. lWă 
miră faptul că nu a fost încă 
realizat nici un record mondial, 
dar sint sigur că printre lau- 
reații Jocurilor Olimpice de la

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Indiscutabil, nicicind atle- 
ții noștri fruntași n-au avut 
de făcut față unui program 
competițional atît de bogat 
în concursuri de anvergură 
ca acum, în această perioa
dă. De la jumătatea lui iu
lie și pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie n-a fost și nu va 
fi vreo săptămînă fără atle
tism ! De data aceasta, adică 
astăzi și mîine, fruntașii a- 
cestui sport, seniori și ju
niori, își vor disputa pe Sta
dionul Republicii 34 de ti
tluri de campioni naționali, 
în aceste zile vom asista 
deci Ia cel mai important 
concurs cu caracter intern, 
cel care va oferi participan- 
ților satisfacțiile cele mai 
mari.

întrucît la startul probelor 
vor fi prezenți cei mai vaT 
loroși atleți români este de 
presupus că întrecerile lor 
se vor desfășura la un nivel 
ridicat, că performanțele ce 
le vor înregistra vor pglindi 
calitatea și cantitatea mun
cii de pregătire efectuate, că 
vor confirma, în majoritatea 
cazurilor, saltul înregistrat 
în ultimele competiții. Din 
discuțiile pe care le-am avut 
cu unii dintre competitori a 
reieșit foarte clar dorința 
lor de a se impune, de a 
onora titlurile cu cifre dintre 
cele mai cu rezonanță.

Dacă, prin forța împreju
rărilor, la unele probe cîș- 
tigătorii pot fi anticipați, da
tă fiind certa valoare a fa- 
voriților, la altele — și nu 
sînt puține — există un e- 
chilibru între mai mulți con- 
curenți cu șanse la victorie 
(10J m, 800 m, 1500 m, 3000 
m obst., lungime, 50 km 
marș, suliță fete, 400 m fete 
etc.).

în programul zilei de azi, 
care va începe la ora 15, fi
gurează temătoarele probe :

ILEANA SILAI

BARBAȚI : 100 m, 400 m 
1500 m, 10000 m, 110 mg; 
4x100 m, înălțime, triplu, 
greutate, suliță ; FEMEI : 100 
ni, 400 m. 1500 m, lungime, 
disc, 4x100 m. Mîine vor a? 
vea loc, tot de la ora 15, pro
bele : 200 m, 800 m, 5000 m, 
400 mg, 3000 m obst., lun
gime, prăjină, disc, ciocan 
(pe stadionul Tineretului), 
4x400 m, 50 km marș (ora 
6,30 la stad. Tineretului), la 
bărbați, 200 m, 800 m, 100 
mg, înălțime, greutate, suli
ță și 4x400 m la femei.

Campionatele naționale de caiac-canoe

ft 9 FliLE Pt APELE SMAGOVULUI...
Start 

în cea 
de-a 
53-a

ediție a
campionatului
diviziei A

Desen de Neagu RADULESCU

® Dinamoviștii au dominat întrecerile
Neîndoielnic, oricît ar cîștiga in valoare „seriile" de ca

lificare nu pot concura, în planul interesului și al specta
culozității, cursele finale ale unei competiții de caiac-canoe. 
Firesc, de aceea, faptul că ieri, din bogatul program al pri
mei zile a campionatelor naționale, cele 9 probe — care 
urmau să desemneze jumătate din campionii actualei edi
ții — s-au detașat ca unic punct de atracție pentru puținii 
spectatori ai Snagovului.

Cele 7 probe olimpice, progra
mate în prima parte a finalelor 
de ieri au prilejuit, scontat, curse 
extrem de echilibrate, de mare va
loare tehnică și spectaculară. 
Deși a existat — remarcabil și îm
bucurător — acest echilibru (la 
Cl —- 1 000 m, de exemplu, în 
numai trei secunde au „intrat" 
7 echipaje I) favoriții au cîștigat,

fără excepție, finalele șl, Impli
cit, primele titluri de campioni 
ai ediției 1970.

Dominate autoritar de repre
zentanții cluburilor Dinamo și 
Steaua (numai 5 din cei 63 de 
finaliști aparțin centrelor din 
restul țării !) finalele probelor 
olimpice — a căror importanță 
nu mai necesită, desigur, subli-

primei zile
nieri — au dat cîștig de cauză 
echipajelor dinamoviste care au 
încheiat cu scorul de 5—2 înțre- 
cerea directă cu colegii lor de 
la Steaua.

Felicitări, așadar, cîștigătorilor 
— campionilor și antrenorilor lor. 
Poate cu evidențierea deosebită a 
unora dintre învingători : A..
Butelchln, pentru finișul extraor
dinar din proba de canoe simplu 
10 000 m, Patzaichln — Covaliov 
și Coșniță — Slmioceneo, pentru

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a lit 
rubrică).

In cea mai spectaculoasă probă a zilei, echipajul Vernescu — Scictnic — Iacob — Ru- 
jan a cucerit titlul la K 4—1 000 m. Foto : THEO MACARSCH1

Mîine — în 7 orașe — se va da startul 
celei de a 53-a ediții a campionatului divi
ziei A la fotbal. La ora aceasla, echipele 
și-au încheiat pregătirile și așteaptă primul 
fluier al orbirrilor.

lată programul complet al primei etape 
a campionatulu' diviziei naționale A :

București : PROGRESUL — C.F.R. CLUJ 
(stadionul Republicii, de !a ora 11 / stadio
nul Progresul, de la ora 13 : meciul dintre 
echipele de tineret-iezerve).

București: DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO BACĂU (Stadionul Dinamo, de la ora 
16 ; meciul dintre echipele de tineret-rezer- 
ve va începe la ora 12,30) ;

Petroșani JIUL — U. T. ARAD ;
Pitești : F. C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU ;
Ploiești ; PETROLUL — POLITEHNICA 

IAȘI ;
Timișoara : C.F.R. — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA ;
Constanta : FARUL — STEAUA;
Cluj : UNIVERSITATEA — RAPID.
Citiți în pagina a 3-a avancronica primei 

etape și relatările corespondenților noștri 
despre ultimele pregătiri ale echipelor care 
vor lua startul în noua ediție a campio
natului diviziei A.

ȘEDINJA BIROULUI FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FOTBAL

CUPLAjaE INIHI BUCIJIU.ȘIIM, 0G1IGAT0RII!
• NU VOR MAI FI ADMISE MECIURI „LA CONCURENTA" • MAI MULTĂ 
PREOCUPARE PENTRU A ASIGURA ACCESUL LIBER AL COPIILOR LA JOCURILE 
DE FOIBAL • ACȚIUNI ÎN SPRIJINUL BUNEI DESFĂȘURĂRI A NOULUI CAM
PIONAT 0 PLENARA COMITETULUI FEDERAL LA 21 SEPTEMBRIE
Ieri a avut loc o ședință a Biroului Federației române 

de fotbal, la sfîrșitul căreia s-au comunicat presei următoarele :
Biroul F. R. Fotbal luînd In 

discuție problemele legate de 
începerea campionatului de 
fotbal — Divizia A ediția 
1970 71, in dorința de a asi
gura jocurilor climatul necesar 
unei desfășurări corespunză
toare și la un ridicat nivel

tehnic, atrage atenția tuturor 
factorilor de răspundere care 
lucrează In fotbal, asupra ur
mătoarelor :

— pe baza concluziilor con
sfătuirii antrenorilor divizionari 
A și B din iulie 1970, a indi
cațiilor dale cu această oca
zie, este necesară urmărirea

sistematică a măsurilor stabi
lite, astfel ca noul campionat 
să reprezinte un pas înainte 
spre promovarea unui fotbal 
de nivel superior, creator și 
variat, ofensiv și spectaculos, 
contribuind direct la atragerea 
mai largă a maselor de spec-

(Conțmuare țn pag. a 3 a)

In evoluția lor, ramurile 
sportive și, mai ales, 
una atît de diversificată 

și complexă ca atletismul, ri
dică numeroase probleme or
ganizatorice, tehnice și mate
riale. Hotărîtoare în imprima
rea unui ritm susținut de dez
voltare a unui sport este pre
cizarea verigilor esențiale in 
fiecare etapă și stabilirea de 
măsuri concrete pentru reali
zarea sarcinilor necesare apli
cării in practică a cerințelor 
acestor verigi.

Actualele date teoretice ale 
educației fizice și sportului 
dar, mai ales, practica înain
tată din sportul de performan
tă relevă faptul că in etapa 
pe care o parcurgem, una din 
verigile hotărîtoare in progre
sul atletismului de masă și de 
performanță este MlNIATLt- 
TISM11L.

în scopul impunerii cit mar

Conf. dr. Emil GHIBU

rapide și corecte a acestei ac
țiuni considerăm necesar să 
facem unele precizări și re
comandări care reclamă o op
tică nouă în munca cadrelor 
și organelor sportive.

In metodica activității spor
tive de masă problemele „cheie” 
sînt atractivitatea și eficiența 
— urmare a practicării siste
matice, continue a unor ra
muri de sport. în prezent, cu 
unele excepții, aceste cerințe 
sint slab realizate In atletis
mul de masă în rîndurile tine
retului. Această situație este 
urmarea și neînlăturării unor 
învechite concepții asupra po
tențialului biologic, de efort,

J

al copiilor și adolescenților, a 
locului concursului în educația 
fizică școlară, în atletismul 
școlar, precum și in pregătirea 
atletică a copiilor și juniorilor.

Activitatea practică din ul
timii ani atestă din plin nece
sitatea modificării ferme a op
ticii în aceste probleme de 
deosebită importanță în dez
voltarea activității sportive, 
implicit a atletismului.

Dintre datele furnizate de 
practică subliniem următoare
le : în multe ramuri de sport 
— înot, gimnastică, patinaj, 
tenis de masă — băieți și fete 
intre 13—17 ani concurează cu 
succes In competiții naționale 
și internaționale, obținînd per
formanțe superioare ; la nume
roase jocuri sportive, practica
rea organizată, de la 8—10 ani, 
sub formă de minibaschet, ml- 
ntfotbal, minivolei, a început 
să constituie o bază de masă

• Mai multă fermitate în 
combaterea mentalităților 
retrograde privitoare la 
locul sportului în educația 
fizică școlară ® Minispor- 
turile, sporturile — mijloa
ce de bază în educația fi
zică modernă • Dezvol
tarea atletismului de masă 
și de performanță necesi
tă practicarea alergărilor, 
săriturilor și aruncărilor de 
la 7—8 ani • Să asigu
răm juniorilor talentați 
7—8 ani de pregătire pînă 
la 14—16 ani.

de preț a acestor sporturi ; în 
recentul concurs internațional 
de atletism de la Cimpulung 
Muscel, zeci de sportivi 1 și 
sportive între 14—16 ani din 
citeva țări au realizat perfor
manțe de valoare olimpică, ur
marea unei pregătiri susținute 
de la 7—8 ani; date prelimi
nare ale valorosului studiu 
efectuat în acest an la Centftil 
de cercetări al CNEFS relevă

(Continuare tn pag. a 3 a)
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A AVUT DOSARUL 362
EFECT SUTA LA SUTA?

La redacție ne-a venit un 
plic greu. Atîrnau, în el, 
nu atît cele 12 pagini 

dactilografiate (la un rînd) cit, 
mai ales, gravitatea faptelor 
pe care le divulgau, înfățișate 
in semantica rece, protocolară, 
aparent formală (și tocmai de 
aceea mai tulburătoare) a unei 
DECIZII PENALE. Actele de 
tribunal au totdeauna ceva gla
cial, se aseamănă, prin voca
bular și precizie, cu buleti
nele de analize medicale, cu 
biletele de ieșire din spital. 
Grefierii — cind se află în 
exercițiul funcțiunii — nu ma
nifestă nici un fel de preocu
pare pentru publicistică, îi in
teresează numai redarea nudă 
a fapelor, indiferent de stil șl, 
uneori, chiar de gramatică.

în acel „plic greu”, cititorul 
STAN VALERIU, funcționar al 
Regionalei C.F.R. Iași, a avut 
bunăvoința să ne expedieze o 
copie a sentinței dictate de Tri
bunalul județean Vaslui, care 
a judecat (și a respins) un re
curs introdus de trei inculpați. 
(Dosarul nr. 362T970). Ați de
dus, probabil, fără vreun efort 
de imaginație, că este vorba 
de trei sportivi.

Cercetările pentru elucida
rea cazului au durat mult. In
culpați! au fost trimiși în ju
decată, prin rechizitoriul Pro
curaturii abia la 6 august 1969, 
ceea ce denotă meticulozitatea 
și grija cu care s-au făcut 
vestigațiile. Iar recursul 
judecat la 21 aprilie 1970.

O invitație

la meditație

in
s-a

pentru cluburile

și asociațiile

sportive

iul In speță. Ne-am referit ia 
niște realități care, depășind 
perimetrul unei singure organi
zații, au fost — dacă nu cum
va mai sînt — comune multor 
altora.

Absolut de acord că educa
ția este un lucru dificil, de
licat și că asupra ei acționează 
foarte multe cauze și forțe, în- 
cepînd cu familia, corrtinuind 
cu școală, ori locul de muncă, 
și terminînd cu societatea, cu 
mediul In care trăiește indivi
dul. A incrimina numai unul 
din acești factori este tot atît 
de greșit ca și a le face pe 
toate responsabile în egală 
măăură.

„Dar, ne spune tovarășul Ni
colae Badea, un rol foarte în
semnat revine, In cazul unui 
tînăr, ambianței în 
desfășoară activitatea 
tivi și care-i reține 
parte din timp."

Prima fotografie a lui Virgil Atanasiu în postura de 
campion al țării la pistol viteză. (Foto: A. NEAGU).

| - CĂLĂRIE - ]

La Campionatul balcanic

CĂLĂREȚII ROMÂNI AU DE APĂRAT UN PRESTIGIU

cară se 
sa spor- 
o bună

* clubu- 
exlstat,

Faptele sînt mal vechi, dar 
ele nu pot, și nu trebuie, 
să fie uitate. S-au pe

trecut la 3 aprilie 1969, cind 
PARASCHIVESCU C. ION, fost 
component al echipei de bas
chet UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI, PETRU JABIN și 
GHEORGHE MARIN, ambii — 
pe atunci — jucători ai forma
ției de rugby CONSTRUCTO
RUL BUCUREȘTI, plecind de 
la Iași spre București cu acce
leratul 622, au provocat scan
dal, au adus ultragii bunelor 
moravuri, au maltratat pe con
ductorul trenului (Ion Humă), 
s-au încăierat cu reprezentan
ții ordinei publice.

Lectura procesului verbal 
provoacă o senzație de repul
sie, dar și una de durere su
fletească. Trei sportivi, oameni 
maturi, cu pregătire intelectua
lă și profesională, compar în- 
tr-o postură de borfași, fiind 

numele și prenumele, dar _ei 
cu porecle : ” 
Ion, zis , 
Gheorghe, 
zis „Baronul”... 
delicvenți a încercat, la prima 
anchetă, făcută în Gara de 
Nord, să-și dea un nume fals. 
Etc., etc. Totul este insalubru, 
fetid.

citați în instanță nu numai cu 
, j— [

Paraschivescu C. 
„Păsărică”, Marin 
zis „Perciunatul”, 

Unul dintre

annuEa
PRIMII CAMPIONI1

SIBIU, 28 (prin telefon, 
de 
tru).
.cadrul
publican
— zbor

nos-la corespondentul 
întrecerile finale din 

campionatului 
de 

liber 
tinuat, ieri, cu 
vată planoarelor 
cei 29 de concurenți 
care s-au prezentat la 
acestei categorii un rezultat 
deosebit a realizat tînărul 
RADU BERCEANU de la a- 
sociația sportivă Oltul Rm. 
Vîlcea. El a acumulat 627 p, 
devenind astfel campion na
țional. Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine : Viorel 
Maxim (Nicolina Iași) 606 p. 
Iosif Radul (Voința Tg. Mu
reș) 602 p, Levente Aved 
(Avîntul Gheorghieni) 580 p. 
Eugen Pop (Tehnofrig Cluj) 
573 p.

La 
pion 
A 1 
tulul 
dustria sîrmei C. Turzli) cu 
813 p. El a fost urmat de 
Gheorghe Barbu (Cimentul 
Turda) 705 p, Corneliu Uleia 
(Dacia Pitești) 674 p, Ștefan 
Sava (Voința Tg. Mureș) 525 
p, Ștefan Popa (Victoria Ba
cău) 480 p. După patru lan
sări, în proba de planoare A 
2 — juniori — conduc cluje
nii Viorel Popa (567 p) și E. 
Pop (566 p). La seniori, în 
întrecerea planoarelor A 2, 
Manfred Silex (Gaz metan 
Mediaș) 710 p și Mihai Lef
ter (Grivița Roșie București) 
710 p se află în frunte.

re-
aeromodele 

au con- 
rezer- 
Dintre 
juniori 
startul

proba
A 1.

seniori titlul de cam- 
republican la planoare 
l-a revenit aeromodelis- 
DUMITRU FILIP (In-

ILIE IONESCU

Sentința a rămas definitivă : 
Paraschivescu C. Ion — 2 ani 

și 10 luni închisoare ;
Petru Jabin — 2 ănl și 

luni închisoare ;
Marin Gheorghe — 2 ani 

11 luni închisoare

3

Si

Probabil că deținuțil medi
tează la faptele lor, se gin dese 
la trecut, scrutează, cu îngri
jorare, viitorul. Trebuie, însă, 
să medităm și noi. Motiv pen
tru care am făcut un drum la 
clubul Constructorul, aruneînd 
o vorbă despre rugbyștii bă
tăuși. Ni s-a răspuns cam în 
doi peri, cu oarecare jenă

— A, da ! Este o treabă ve
che. Cazul a fost, 
lucrat la timpul 
secție. Faptele 
rate !

Să fie. oare.

au

de

parcă, pre- 
potrivit. In 
fost înfie-

ajuns ? ...

Duminici, pe nou* bail 
hipică craioveană din „Parcul 
Poporului*, va începe CEA 
DE-A III-A EDIȚIE A CAM
PIONATULUI BALCANIC 
DE CĂLĂRIE cu participa
rea echipelor din patru țări I 
BULGARIA, IUGOSLAVIA, 
TURCIA $1 ROMANIA. Prima 
»-a desfășurat în Î968, Ia Is
tanbul, unde călăreții noștri 
gu reușit Să cîștigo 4 titluri 
din cete 8 pusri în Joc (echipa 
de dresaj, dresaj individual, 
prin Iosif Molnar, proba com
pletă pe echipe și proba com
pletă individual, prin Con
stantin Vlad), iar la a II-a 
ediție, găzduită d’e capitală 
Bulgariei, reprezentanții Ro
mâniei au cucerit 3 titluri 
balcanice (echipa de obstaco
le juniori, cea de dresaj- și Ia 
dresaj individual prin Nicolae 
Mihalcea). La cea de a IlI-a 7 
Vom vădea peste cîtevă zile.

Lotul român cuprinde a- 
proape 30 de călăreți. La pro
ba de obstacole seniori vor 
participa i C. Ilin, A. Dones- 
cu, D. Velea, A. Bozan, A. 
Stoica, O. Recer ; la juniori :
M. Simlon, V. Conțiu, Gh. 
Popescu, Gh. Nicolae, M. 
Burtea, C, Chiuaru, I. Orha,
N. Lupancu; la dresaj: N. 
Mihalcea, I. Molnâr, D. Veli- 
cu, A Frolich, E. Cotan, S. Bă- 
dulescu, iar la proba comple
tă : C. Vlad, O. Rater, Gh. 
Moișanu, A. Costea, E. Boian
giu, A. Cadar, I. lonescu, H, 
Miilor, D. Roșea. Toți vor lUa 
startul mai Întîi în cadrul 
probelor individuale și In

funcție de evoluția, avută. <4 
vdf stabili echipele. Creț} că 
cele mal mari șanse le aveiti la 
dresaj și lâ probă comportă. 
Dar, fiecare tară a căutat! să 
firi cît mal bine, reprezeritătâ. 
Concurențil bulgari se anun
ță foarte puternici lâ obsta
cole șl la probă completă, eSi 
iugoslavi îâ obstacole juniori, 
iar cei turcii la proba dd ob
stacole. De fapt, dacă ăr fi 
să amintim cîteva nume, aș 
cita pe Ehgfn Mitei (Turcid), 
Dihlitri Șopov (Bulgaria), 
Milan Milutînovici (ltigbslă- 
via), primii- <îol cîștîgători ăi 
probei de obstacole ia ediții
le prebedente, precum și pe 
DenCv (Bulgaria), învingător, 
anul trecut, ffl concursul com
plet

Au fost luztte măsuri minu
țioase, atît pentru pregătirea 
terenurilor de desfășurare a 
concursului, cit șl pentru a- 
menaiarea unor «pății nrieă- 
sare adăpoStirll oailot. în 
ceea ce-i privește pe sportivi, 
ei vor fi gă'zduițl lâ noul 
hotel al orașului, „Jiul*, re
cent d’at tn folosință. Nfă Sinît 
dator să subliniez aportul 
deosebit al organelor locale 
pentru a asigură întreedril 
condiții optime dă desfășu
rare.

Nutrim speranța că la cea 
de a IlI-a ediția a Cămptona- 
tulul Balcani» de călăriri, 
sportivii noștri vw reuși rf-șt 
pună Ift valoare toate cunoș
tințele tehnice șl să-ți îmbo
gățească palmaresul cu noi 
victorii de prestigiu.

Dumitru NEDELEA 
secretar general al Federației 
române de călărie și pentatlon 

modern

în secția de rugby 1 
lui Constructorul n-ă 
multă vreme, o atmosferă pro
pice corijării pornirilor nesă
nătoase și proliferării trăsătu
rilor nobile de caracter, căpă
tate de acasă sau din școală. 
Lotul redus al primei echipe 
(ceea ce a creat SENATORI 
DE DREPT și a anulat, prac
tic, emulația), concesiile făcute 
jucătorilor socotiți _ indispen
sabili, povară ambițiilor, teama 
infrîngerilor și vanitatea victo
riilor, toate acestea au stirnit 
un ecou nefast în niște carac
tere măi puțin firme, în con
științe deja poluate de ideea 
traiului ușor, a lipsei de res
ponsabilitate, au condus Ia In
disciplină. Iar indisciplina este, 
în bună măsură, germenele In
fracțiunii.

încadrați, toți, în același Ioc 
de muncă (ISPIFGA), rugbyș
tii beneficiau de avantaje care, 
chiar dacă nu 
grant frontierele legilor, Ie vio
lau, în schimb, — — 
eticii și ale 
Unii au socotit 
dă un deget, ------
mina. Rezultatul este acela cu
noscut.

Cazul secției de rugby de ia 
Constructorul nu e&te izolat ; 
el a avut doar neșansa să ex
plodeze mai devreme. Dar, ori
cum, ar fi explodat.

Redeschidem, astfel, poate 
puțin tîrziu, un dosar. Mai 
bine mai tîrziu, dedt nicio
dată. ..

încălcau fla-

pe acele ale 
bunului, simț, 
că dacă li se 

pot lua toată

VIRGIL ATANASIU PENTRU PRIMA OARĂ CAMPION 
AL TĂRII LA 

• N. Rotaru dublu campion
Să fii campion 

al lumii și nici 
campion la tine acasă în 10 
este, credem, un fapt inedit 
sport. In această ,
rioasă se afla pînă ieri VIRGIN 
ATANASIU. care tn I960,, la C.M. 
de la Wiesbaden, a cucerit su
premația mondială, stabilind tot
odată șl un nou record al lumii 
la pistol viteză. Ieri Insă, tn cea 
de a doua zi a campionatelor 
naționale de tir pe anul in curs, 
ce se dispută pe poligonul Dom
nești, Atanasiu a pus capăt a- 
cestei... anomalii, cucerind titlul 
de campion al Rohiăniei pentru 
prim* oară Ip cariera sa spor
tivă de un deceniu. Șl de data 
aceasta Atanasiu ă concurat !h- 
tr-o companie de elită, din care 
n-âu lipsit Roșea, Tripșa, ambii 
medăl lăți olimpici și multipli 
campioni ai țării. Atanasiu a 
ciștigat locul I in acest cam
pionat deosebit de greu, După 
consumarea celor 60 de focuri 
se afla la egalitate de puncte 
— 5'93 — cu Mareei Roșea. Deci, 
pentru departajare s-a tras în

și recordman 
măcar o dată 

ani 
In 

postură cu-

PISTOL VITEZĂ
la armă calibru redus
baraj. în prima serie, ambii 
tolaiî au fost notați cu cîte 
în cea de a doua, egalitate 
nou — cite 49 p. Atanasiu a a- 
vut nervii mal tari șl in cea de 
a treia serie n-a mai pierdut 
nici un punct. In schimb RoȘca 
a lovit „nouării” in două ținte 
șl 50—48 In favoarea iul Ata
nasiu.

O altă vedetă a zilei de Ieri 
a fost șl NICOLAE ROTARU, care 
la dificila probă de durată, armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri, 
a cucerit, cu rezultate foarte 
bune, două titluri : pe trei po
ziții șl la 40 focuri poziția in pi
cioare.REZULTATE • pistol viteză 60 
foruri : 1. V. ATANASIU (Steaua) 
593 (în manșa I 297, in manșa 
a if-a 296) la baraj 149 p, 2.
M. Roșea (Dlnamo) 593 p (297+
296) la baraj 147. 3. D. Iuga (Di
namo) 589 p (cei mal bun 
manșa a doua cu 297 p), 
Tripșa (Dinamo) 588 p. 5. G. Ma
ghiar (Dinamo) 589 p, 6. șt. Popa 
(T.E.F.S.) 587 p. Pe echipe : 1.
DINAMO 2 358 p, 2. Steaua n 
2 296 p, 3. I.EF.S. 2 289 p. Armă 
liberă calibru redus 40 f culcat :
1. GH. SICORSCHI (Dlnamo) 398
P. 2. Gh. Vasilescu (Olimpia) 
395 p,- 3. M. Ferecatu (Dlnamo) 
395 p. 4. T. Ciulu (Steaua) 395 p, 
5. C. Codreanu (C.P.M.B.) 395 p, 
6 D. Becea (I.E.F.S.) 394 p. pe 
echipe : I. DINAMO 1 572 p. 2. 
Steaua 1 563 p, 3. I.E.F.S. 1 561 p. 
40 f. genunchi : 1. GH. VASI
LESCU 388 p, 2. N. Rotaru (Me
talul) 388 p, 3. P. Șandor (Steaua) 
336 p 4. S. Slcorschl (Dlnamo) 
386 p, 5. T. Coldea (Steaua) 384 
p. 6. 1. Olărescu (I.E.F.S.) 332 p. 
Pe echipe : 1. DINAMO 1516 p.
2. Steaua 1 515 p. 3. I.E.F S. 1 499
p, 4. Metalul 1 498 p. 40 f. picioa
re : 1. N. ROTARU 373 p, 2. T. 
Ciulu 367 p. 3. D. Becea 366 p, 
4. p. Șandor 366 p, 5. I. Olărescu 
364 p. 6. șt. Caban (Dinamo) 
364 p. Pe echipe : 1. STEAUA
1 436 p, 2. Dinamo 1 434 p. 3.
1. E.F.S. 1 425 p. 3X40 focuri : 1.
N. ROTARU 1 153 p, 2. P. Șan
dor 1 144 p. 3. Gll. Slcorschl 1142 
p. 4. Gh. Vasilescu 1 140 p, 5. T. 
Ciulu 1 138 p, 6. I. Olărescu 1 136 
p. Pe echipe : 1. DINAMO 4 522 p,
2. Steaua 14 514 p, 3. I.E.F.S. 4 485 p.

La pistol cu aer comprimat 
(60 f.). Pe locul I s-a clasat 
L. GTUȘCA (I.E.F.S.) cu 575 p.

întrecerile continuă azi, pe a- 
celași poligon.

fost notați cu cîte
pls-
50 p, 
din

în
4. I.

nl l-a scos în 
cale pe tovarășul NICO-

1 LAE BADEA, care, a- 
cum doi ani, era președintele 
clubului Constructorul. Propu
nem o discuție deschisă, fran
că, și interlocutorul nostru ri
dică mănușa. Ajungem la con
cluzii interesante, poate pen
tru că am ignorat, parțial, ca-

Intîmplarea 
cale 
t at

Valeriu CHIOSE

FAVORIJII

Finala „Cupei U. T. C."

Întrecerile preliminare
Stadionul Tineretului din Ca

pitală, împodobit sărbătorește — 
ca pentru marile concursuri — 
găzduiește finala pe țară a „Cu
pei U.T.C." la Oină, competiție 
sătească de amploare. 30 de for
mații, care au mers din victorie 
în victorie, au pus — de ieri 
dimineață — stăpinire pe această 
veche bază sportivă bucureștea- 
nă, susținînd pe patru terenuri 
Intîlnlrile preliminare ale. 
neulul final.

întrecerile au debutat cu 
prize de proporții. Cele 
principale favorite, Biruința 
răeștl (jud. Neamț) șl
Curcani (jud. Ilfov), clasate 
această ordine la ediția 
rloară a competiției, au fost ne
voite să se încline fn fața for
mațiilor Viață Nouă Olteni (jud. 
Teleorman) șl,
Nou Boureni (jud. 
au clștlgat cu 13—8 șl, respectiv, 
19—B. Echipele Învingătoare 
excelat In repriza de la , 
dere“. unde
precizie tn pase și combinații de
rutante In careurile de pe culoa
rul de Întoarcere — au 
lat prețioase puncte prin 
adversarilor, oinaril din 
au mal gustat din 
clunea tnfrîngerll. fiind
șiți cu 8—7 și de echipa maes
trului sportului Ion Munteanu — 
Avîntul Frasin (jud. Suceava). 
Tot ca o surpriză poate ti con
siderată victoria cu 8—2 a tine
rei echipe Șiretul Suroaia (jud. 
Vranceai asupra cunoscuțllor ju
cători din comuna Titeștl (jud. 
Argeș). Aceste rezultate ne
scontate au complicat calculele, 
făcînd mal Interesantă lupta pen
tru calificarea in turneul final, 
programat a se desfășura dumi
nică dimineața.

tur-

sur- 
două 
Ghe-

Avintul 
in 

ante-

respectiv, Drum 
Dolj), care

Iată cîteva din rezultatele mal 
importante ale primei reuniuni : 
Drum Nou Radu Negru (Ia
lomița) — Atletica Mlhăești 
(Vîlcea) 4—4, Pacea Ti- 
teștl (Argeș) — Victoria Cris- 
teștj (Bistrlța-Năsăud) 7—5, Drum 
Nou Radu Negru — Avîntul 
Chluești 8—11, Biruința Gherăeștl 
— Spicul Avrămenl (Botoșani) 
16—0.

Confirmînd forma bună in care 
se află, Avîntul Frasin ă între
cut — în reuniunea de vineri 
după amiază — pe Drum 
Nou Boureni cu 11—3, netezln- 
du-șl drumul spre turneul final. 
Un alt meci Important al zilei ; 
Viață Nouă Olteni — Drum Nou 
Radu Negru s-a încheiat cu vlc- 
tola primei echipe : 8—4. Jocu
rile preliminare continuă azi de 
la oră 9 șl 16.

RALIUL ELEGANTEI - 
UN CONCURS INEDIT

Din inițiativa Automobil Clu
bului Român și a firmei italiene 
„Europa Turist”, se organizează, 
in premieră, pe litoralul Mării 
Negre, raliul „Eleganței conduce
rii ia volan", pentru decernarea 
titlului mondial și titlurilor con
tinentale, reglonai-continentale șl 
naționale.

Concursul se va desfășura In 
două etape (29—30 august ; 5—6
septembrie) și este deschlș tu
turor automobilelor indiferent 
de cilindree, tip sau număr de 
locuri. Flecare autovehicul are 
un conducător șl o „prezenta
toare" obligatorie care candi
dează la titlul de „Lafly Elegant 
Driving". Competiția constă din 
trei probe : de regularitate, de 
ele'garță șl frumusețea autovehi
culului, de eleganță șl . frumuse
țea prezentatoarei. In cadrul 
probei de regularitate, pe un 
traseu de circă 60 km, mediile 
orare impuse pe traseele dm 
orașe sint de 30 km'oră, iar pe 

înter-orașe, de 50 km'oră.

D.

Criteriul tineretului Șl ACUM, finalele

T. RABSAN

GALAȚI, 28 (prin telefon 
la trimisul nostru). Intre- 

organizate de ziarul 
și de Federația româ-

au 
,pr!n- 

cu un plus de

de Ia 
cerile
Munca . .
nă de box au ajuns în faza 
finală. F.' ’ " ' '
eliminatorii, 
astă-seară pentru ultima dată, 
la actuala ediție, pe ringul 
arenei Dunărea. Confruntările 
anterioare au scos in evidență

După două reuniuni 
boxerii vor urca

La campionatele europene
FRUMOASA COMPORTARE A JUNIORILOR NOȘTRI

Interviu cu antrenorul federal Ion Crîsnic.

acumu- 
lovlrea 
Curcani 
amârS- 

depă-

Anunțăm pe corespondenții noștri că pentru transmiterea 
știrilor la zi au la dispoziție, în cursul după-amiezii (între 
orele Î5—21), numai două numere de telefon : 11 51 09 (sec
ția corespondenți) și 11 46 48 (secția fotbal). Competițiile du
minicale (meciurile divizionare de fotbal : B, C, cele de 
„Cupă" ș.a.) vor fi transmise la toate numerele de telefon 
cunoscute, ÎNCEPÎND DE LA ORA 13.

Tr. IOANIȚESCU

Aspect de la „bătaia" mingii In meciul Biruința Gherăiești 
—Drum Nou Radu Negru, încheiat cu scorul de 22—0 
pentru Biruința.

faptul că marea majoritate a 
pugiliștilor prezenți în frumo
sul oraș dunărean sînt bine 
pregătiți și ne dau speranța 
că in meciurile de azi vom 
asista la dispute de un bun 
nivel tehnic. Din discuțiile a- 
vute cu tehnicienii prezenți 
aici, a reieșit că mulți dintre 
boxeri au confirmat așteptă
rile, astfel că la prima ediție 
a campionatelor europene de 
tineret (care se va desfășura 
în Ungaria, la Miskolc), Ro
mânia va avea reprezentanți 
de la care se așteaptă rezul
tate dintre cele mai bune.

O impresie deosebită a lă
sat-o elevul antrenorului Geza 
Fiiresz, dinamovistul Sandu 
Mihalcea. Cunoscut ca un bo
xer de forță, campionul nostru 
de juniori a făcut progVese 
însemnate pe pian tehnic. Din
tre ceilalți participanți, i-am 
reținut pe Ștefan Boboc. Toni 
Mircea, Gheorghe Ciochirță, 
Cornel Iloduț, Ion Crețu. Du
mitru Mihalcea, Ion Ilie și Ion 
Siliște.

Și acum, iată finaliștii „Cri
teriului tineretului" (în ordi
nea categoriilor) :

R. Cosnia (CSM Cluj) — Șt. 
Boboc (Dinamo Buc.) : N. Cor- 
doș (Voința Cluj) — Șt. Vita
lies (Trolușul Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej) ; I. Ciocoiu 
(asa ciuj) — t.
(Steaua) ; Gh. Ciochină (PAL 
Brăila) — E.
Buc.) ; I. Crețu (ASA Cluj) — 
C. Hoduț (Olimpia Buc.) ; A. 
lacob (Voința Buc.) — S. Mi
halcea (Dinamo Buc.) ; I). Mo
rarii (Steaua) — D. Mihalcea 
(Dinamo) ; I. Mihoc (CSO Baia 
Mare) — I. Hie (Dinamo) ; 
S. Tărîlă (Oțelul Galați) — Gh. 
Corolanu (Voința Satu Mare) ; 
M. Mitric (Farul Constanța) — 
L Siliște (Steaua) ; L Sănă- 
tescu (Oțelul Galați) — T. Ze- 
linca (Steaua).

T. Mircea

Goreă (Dinamo

Paul IOVAN

în localitatea suedeză Husk- 
varna s-au desfășurat, zilele 
trecute, întrecerile primei e- 
diții a campionatelor euro
pene de lupte greco-romane 
și libere rezervate juniorilor. 
Cum era și firesc, la întoar

cerea din Suedia am solicitat 
antrenorului federal ION 
CRÎSNIC cîteva amănunte 
despre comportarea cadeților 
noștri.

— Pentru început v-am 
ruga să ne spuneți, în 
cîteva cuvinte, cum s-au 
pregătit juniorii noștri 
pentru această importantă 
competiție continentală ?

— Federația de specialitate 
a privit cu deosebită grijă 
pregătirea tinerilor luptători 
care aveau să ne reprezinte 
la europene. S-a efectuat o 
selecție riguroasă, apoi, acei 
juniori care au întrunit su
fragiile au fost supuși unor 
verificări drastice. Și acestea 
au constat in confruntările cu 
reprezentativele Ungariei, Iu
goslaviei și Poloniei (la „gre
co-romane"), Bulgariei, Ca
nadei și Iugoslaviei (la „li
bere*). Abia după aceste teste, 
au fost alcătuite cele două 
loturi pentru europene.

— Cum apreclați rezul
tatele obținute ?

— La „greco-romane* (an- 
trenor-coordonator Ion Lef
ter), juniorii români, după 
cum se știe, au cucerit o me
dalie de aur, una de argint șt 
două de bronz, iar la „libere" 
(antrenor Vasile Pătrașcu) o 
medalie de aur și două de 
bronz. Trebuie să precizez 
insă că și ceilalți juniori care 
au participat la confruntările 
din Suedia (2 la „greco-ro
mane" și 2 la „libere") s-au 
clasat, cu o singură excepție, 
datorată unei accidentări, 
printre primii 6 la categoriile 
lor. Desigur, merite in obți
nerea acestor succese au avut 
și antrenorii juniorilor de la 
cluburi și asociații printre 
care C. Petrescu (C.S.O. Pi
tești), M. Croitoru (Dinamo 
Bacău), V. Pătrașcu și M. Be- 
lușică (Rapid Buc.), Fr. Gyar
mați (Comerțul Tg. Mureș) și 
V. Constantinescu (Progresul 
București).

— Care a fost nivelul 
tehnic al competiției conti
nentale ?

— Aproape toți concurența 
au fost bine pregătiți. Faptul 
că nu s-a dictat nici o deci

zie de descalificare pentru 
luptă pasivă spune suficient. 
Și, deosebit de îmbucurător 
pentru noi, juniorii pe care 
i-am prezentat au dovedit că 
școala autohtonă de lupte sa 
află în plin progres. Dacă am 
fi avut sportivi la toate ca
tegoriile de greutate sint si
gur că România ocupa cel 
puțin locul III în clasamentul 
pe națiuni. Asta nu înseamnă 
însă că juniorii noștri nu au 
avut și minusuri. Ei sînt de
ficitari în procedeele de apă
rare, nu evită și. în special, 
nu sesizează la timp atacurile 
adversarilor. De bunăseamă 
însă, acest aspect și altele tre- â 
bute puse și pe seama lipsei 
lor de experiență competițio- 
nală.

— La întrecerile din 
Suedia au oficiat și unii 
arbitri români. Cum a 
fost cotat aportul lor ?

— Intr-adevăr pe patrula
terele din frumoasa sală de 
sport din Huskvarna- au fost 
prezenți, în afară de mine, 
și alți patru arbitri români: 
Constantin Popescu, Ladislau 
Bandi, Vasile Toth și Ion Bo- 
bei. Arbitrajele prestate de ei, 
o spun fără lipsă de modestie, 
s-au bucurat de unanime a- 
precieri.

Costin CHIRIAC

— Tenis de masa —

fVrrnare ătn pi(j. D

aspecte noi în privința capaci
tății biologice a elevilor noștri 
(in cadrul testului de rezistență, 
elevi de 13—14 ani au alergat 
18—25 km) ; este paradoxal 
că programele de educație fi
zică prevăd încă de la cla
sa 1 alergări, sărituri, arun
cări, dar ca mijloace ale gim
nasticii de bază, iar atletismul 
mult mai tîrziu. Fără îndoială 
că gimnastica de bază trebuie 
«ă cuprindă aceste elemente, 
dar, în general, cu alte sar
cini comparativ cu alergările, 
săriturile și aruncările atletice, 
în același timp, specialiștii sînt 
de acord că alergările, săritu
rile și aruncările atletice con
stituie mijloacele cele mal 
naturale ale educației fizice. 
Atunci, de ce ele să nu fie pre
date (țe la vîrstele mici cind e- 
xercițiile natural-utilitare (ca și 
înotul) sînt mai necesare ?

Pornind de la aceste consi
derente generate de practica 
înaintată și de la noile carac
teristici biologice și psihologice

ale tinerei generații devin ne
cesare o serie de modificări 
structurale in optica și meto
dica pregătirii viitorilor cam
pioni in atletism.

ÎN PRIMUL RÎND, ÎN PRI
VINȚA VÎRSTEI, se impune 
ÎNCEPEREA PRACTICĂRII 
ATLETISMULUI DE LA 7-8 
ANI, în cadrul școlilor, ca 
mijloc de dezvoltare fizică și 
pregătire inițială deosebit de 
importantă pentru cei talentați ; 
tot de la această vîrstă se pot 
constitui grupe de miniatleți 
la școlile sportive.

Fără îndoială că Începerea 
la această vîrstă a practicării 
atletismului ridică o serie de 
probleme serioase. Nu va duce 
ea la o forțare, dăunătoare atit 
sănătății cit și performanței — 
prin plafonare timpurie 7 Nu 
este mai nimerit oare să se 
urmeze calea „clasică” și anu
me, pină la 12—13 ani educa
ție fizică generală și apoi prac
ticarea specializată a diferite
lor sporturi, inclusiv a atle
tismului ?

Practicarea atletismului de 
Ia 7—8 ani, pe baza unei me

todici științifice, adecvate par
ticularităților de vîrstă nu 
duce la forțare ci, din contra, 
are o importantă contribuție la 
dezvoltarea capacității organis
mului copiilor din simplul dar 
esențialul motiv că se elimină 
graba in procesul de învățare- 
perfeeționare a tehnicii și cali
tăților fizice.

Metodica adecvată trebuie să 
se caracterizeze prin următoa
rele note : gradare, multilate
ralitate (poliatloane), caracter 
de întrecere-jo«, reconsidera
rea datelor fiziologice referitoa
re la posibilitățile de adaptare 
la efbrt ale copiilor, control 
medieal sistematic. O astfel de 
melodică va forma in masele 
de copii deprinderi temeinice 
în atletism, cu urmări din cele 
mai pozitive atît pentru atra
gerea și menținerea in activi
tatea atletică a unei bune părți 
din tineretul școlar cit și pen
tru crearea unei baze tehnice 
și fizice solide a viitorilor per
formeri.

In al doilea rind. in privința 
folosirii concursurilor, se im

pune o schimbare de optică. 
Trebuie părăsită cu curaj for
mula : pregătire Îndelungată 
și apoi concurs. întrecerea, con
cursurile sistematice fiind ca
racteristice metodicii vîrstelor 
mici, vor fi des folosite în 
procesul de predare a, exerci- 
țiilor atletice. De asemenea, 
este necesar să se stabilească 
un sistem competițional propriu 
pentru miniatleți : de Ia. 8—9 
ani campionat pe școală, pe 
localitate, pe județ, precum și 
crosuri școlare, de la 9—10 ani.

In scopul traducerii în via
tă a sugestiilor de mai sus, 
considerăm necesar ca Biroul 
federației de atletism să dez
bată aceste probleme vitala 
pentru dezvoltarea atletismu
lui, iar pe baza propunerilor 
colegiilor și comisiilor centra
le ale federației, să ia hotărîrl 
în privința categoriilor do 
vîrstă, a distanțelor, materia
lelor de aruncări, a metodicii 
de predare și a sistemului de 
desfășurare a concursurilor.

Unde mergem?
AZt

ATLETISM. Stadionul Republi
cii, oi;â' 15, campionatele națio
nale de seniori.

HALTERE. Sala Giulești, ora 
17 : „Cupa de vară“ pentru se
nior} și juniori.

TIR. Poligonul Domnești, ora 9: 
campionatele naționale de se
niori (probele de glonț).

HANDBAȚj. Tereii Constructo
rul, ora 18 : Constructorul —- 
Voința București (f. B).

CATAC-CANOE. Lacul Snagov, 
ora 9 : finalele campionatelor 
naționale de seniori.

OINĂ. Stadionul Tineretului, 
ora 9 î turneul final âl „Cupei 
U.T.C.".

mtine
ATLETISM. Stadionul Republi

cii, de la ora 15 : campionatele 
naționale de seniori.

RUGBY. Stadionul Gheneea, ora 
9 : Grivița Roșie — Rulmentul 
Bîrlad, ora 30.30 : Steaua — Po
litehnica Iași (div. A).

HALTERE. Sala Giulești, ora 9: 
„Cupa de vară".

TIR. Poligonul Domnești, ora 
8.30 : campionatele naționale de 
seniori (probele de glonț).

HANDBAL. Terenul Tineretului, 
ora 9 : Universitatea București — 
Dinamo, Brașov (m. A) ; teren 
Dinamo, ora 11 : Dinamo Bucu
rești — Dinamo Bacău (m. A).

OINĂ. Stadionul Tineretului, 
ora 9 ; turneul final al „Cupei 
U.T.C.".

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 11 : Progresul Buc. — C.F.R. 
Cluj (dlv. A) ; stadionul Dinamo, 
ora .16 : Dinamo Buc. — Dinamo 
Bacău (dlv. A), ora 12.30 : Dina
mo Buc. — Dlnamo Bacău (tine- 
ret-rezerve), ora 14.30 : Bucu
rești — Budapesta (juniori) ; sta
dionul Politehnica, ora 11 : Spor
tul studențesc — Oțelul Galați 
(div. B) ; stadionul Dinamo, ora 
10 : Dinamo Obor — Olimpia 
Giurgiu (Cupa României) ; sta
dionul Progresul, ora 13 : Pro
gresul Buc. — C.F.R. Cluj (tlne- 
r.et-rezorve) ; teren C.P.B., ora 
9 : C.P B. — Mașini unelte Buc. 
(Cupa României), ora 11 : Tarom 
— Unirea Mînăstirea (Cupa Ro
mâniei) ; teren I A.R.A., ora 11 : 
I.A.R.A. — Sportul muncitoresc 
Buc. (Cupa României).

LOTURILE REPUBLICANE
în vederea concursurilor in

ternaționale din această toam
nă (Balcaniada de la Sofia 5 
9—11 octombrie, internaționale
le Iugoslaviei de la Subotița’: 
6—8 noiembrie și turneul din 
R.P.D. Coreeană : 17 noiembrie 
— 2 decembrie), federația
noastră de specialitate a alcă
tuit urniătoareie loturi repu
blicane : Maria Alexandru,
Eleonora Mihalca. Carmen Cri- 
șan, Lidia Ilie, Șerban Doboși, 
Gheorghe Bozga, Nicolae Sie- 
lian, Gheorghe Teodor, Aurel 
Ovanez. Porțile acestui lot sint 
deschise însă în ambele sen
suri.

Intre 31 august și 2 septem
brie, sala Floreasca va găzdui 
finala campionatului republican 
de copii (pînă la 12 ani și 
pentru categoria 13—14 ani) in
dividual șl pe echipe (sistemul 
„Cupei Corbillon").

Apoi, peste cîtevă zile (3—5 
septembrie), de data aceasta 
în sala Dinamo, se va desfă
șura finala campionatului re
publican individual al juniori
lor. în continuare (6—8 septem
brie), tot la Dinamo, este pro
gramat returul campionatului 
național pe echipe la juniori 
(10 formații masculine și 8 fe
minine).
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Redactorii și colaboratorii noștri vă informează 
despre ultimele noutăti din taberele celor 16, 

echipe, gata să se alinieze în fata dv.

MÎINE, ETAPA INAUGURALĂ A DIVIZIEI A!
U.T.A. evoluează în £ața dețină
torilor trofeului Petschowschi 

® Dobrin - Adamaehe — un „duel“ 
între „mexicani**
Se va produce o revanșă 
a Stelei 2

® Băcăuanii Sără Dembrovschi, 
dinamoviștii bucureșteni cu... 
Dumitraehe

• Un atractiv matineu (Progresul - 
C. F. R Cluj) - în deschiderea 
stagiunii

Sub semnul întrebării: 

cuplul de înaintași centrali

F.C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU BRAȘOV

Bazil Marian — circumspect
După perioada de pregătire 

efectuată la munte, elevii lui 
V. Neagu și-au continuat an
trenamentele la Bacău. Cînd 
toate lucrurile păreau bine 
puse la punct, s-a întîmplat 
accidentul lui Dembrovschi. 
Desigur că acest fapt a răs
turnat calculele antrenorului 
Neagu, care s-a văzut nevoit

Avancronica nr. 7
Prima «tapă... Prima avancronică... Condeiul nerăb

dător o ia înaintea mingii și așterne primele gînduri 
deipru partidele inaugurale ale celei de a 53-a ediții 
a campionatului diviziei A.

Mai mult ca de obicei, sarcina primei avancronici 
este mai dificilă, coeficientului obișnuit de imprevizibil — 
exprimat plastic de teza «balonul este rotund* (..și sare 
cum și unde nu te aștepți) — adâugîndu-i-se sporul de 
incertitudini pe care îl încearcă orice spectator înaintea 
unei premiere de stagiune. Cunoscînd oine capacitatea 
actorilor, nu poți, totuși, anticipa valoarea premierei, 
tributară întotdeauna unei sume de factori și elemente 
care pot concura sau pot lipsi...

Mai ales înaintea primei etape, deci, șansele tuturor 
echipelor sînt demne de luat în considerare, favoriții 
fiind greu și riscant de numit.

Sâ încercăm, totuși, să prefațăm etapa I, pregâtin- 
du-ne pentru posibilele erori de anticipare scutul scu
zei eterne i «te pui cu fotbalul ?'

PROGRESUL — C.F.R. CLUJ. Marea dorință a gazde
lor de a păși cu dreptul pe prima scenă fotbalistică 
a țării — după un an de... rătăcire în divizia secundă 
— se va traduce, probabil, printr-o victorie. Un «X*, 
ca să nu mai vorbim de un ,2' ar fi taxate ca sur
prize.

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO BACAU. Pe vre
muri, acest joc era considerat «în familie*. In ultimii 
ani, însă, «fratele* de la Bacău și-a arătat ambițiile 
din ce în ce mai expresiv. E adevărat că gazdele joa
că cu Dinu și Dumitraehe și că băcăuanii vin la Bucu
rești fără singurul fotbalist român cu statuie. Toți pro- 
nosportiștii vor juca la acest meci ,1*. Poate doar pe 
malul Bistriței, vreun sentimental... t

JIUL — U.T.A. O echipă solidă, de netrecut în jocu
rile susținute la Petroșani, împotriva campioanei. Sub 
razele «Trofeului Petschowschi”, care va fi decernat — 
Îhaintea jocului — celui mai sportiv public din țară în 
ediția trecută, partida se anunță o elevată pledoarie 
pentru fotbal.

PETROLUL — POLITEHNICA IAȘI. Elevii lui Cernăia- 
nu au de partea lor terenul și marea dorință de a se 
reabilita după un final de campionat penibil ; la rîndul 
lor, ieșenii vin la Ploiești cu un «cîrmaci* nou, talentat 
și amoițios, Gil Mărdărăscu. Un pronostic realist s-ar 
putea da prin... min. 80 al jocului.

C.F.R. TIMIȘOARA — UNIVERSITATEA CRAIOVA. Fot
baliștii de pe Bega întîlnesc, din prima etapă, o „pia
tră de încercare' foarte... colțoasă, ambiția oltenilor 
nemaiavînd nevoie de vreo recomandare specială. Cu
noașteți pe cineva care vă poate indica rezultatul me
ciului ? Noi nu.

FARUL—STEAUA. Meciul se anunță o întrecere pasio: 
ndntă, ambele echipe pornind în campionat cu mari 
arhbifii. Deși la Constanța ambițiile Farului par a. avea 
mai multă acoperire, Steaua se duce în orașul lui Ovi- 
diu hotărîtă să nu încerce doar marea cu degetul.

UNIVERSITATEA CLUJ — RAPID. Giuleștenii sînt ho- 
tărîfi, să-și afirme din prima zi veleitățile cunoscute. 
Pe de altă parte, mai ales în prag de ap universitar, 
clujenii fin la onoarea lor fotbalistică. Oricare va fi 
„sentința*, la poalele Feleacului va fi caznă mare pen
tru smulgerea punctelor.

F. C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU. La Pitești, Dobrin 
începe atacul pentru un loc (pe teren) în echipa națio
nală. Un „mexican* mai fericit ca el — Adamaehe — 
îi va sta în față. Pronosticul nostru ? Dobrin I

Marius POPESCU

Sătmăreanu
Joi, pe stadionul Ghencea, 

Steaua s-a antrenat în fami
lie. Ultimul meci de verificare 
înaintea începerii campionatu
lui Steaua a ținut să-1 dispute 
cu echipa de tineret-rezerve, în 
care au evoluat Voinea și Du
mitru Nîcolae. Antrenorul Șt. 
Covaci a folosit toți Jucătorii 
din lot. Singura absență : Săt
măreanu, care are o întindere 
de ligamente din partida de 
duminică tu Progresul Bucu
rești

să lucreze intens la omoge
nizarea unui nou cuplu de 
înaintași centrali.

Iată formația probabilă i 
Ghiță—Kiss, Nedelcu, Velicu, 
Volmer, Vătafu, Dufan, S. 
'Avram, Pană (D. Ene), Ru- 
giubei, Florea.

ILIE IANCU 
coresp. principal

FARUL — STEAUA

— pe tușă
Tinerii jucători au dat o ri

postă neașteptată. Scor : 4—3 
(3—0) în favoarea primei echi
pe.

Formația probabilă pentru 
meciul de la Constanța : Su- 
clu — Mirăuță, Hălmăgeanu, 
Ciugarln, Vlgu, Ștefănescu, 
Naom, Pantea, Dumltriu III, 
Iordănescu, Creinlceanu.

Fiorin SANDU

Antrenamentelor zilnice 
ale fotbaliștilor de la F.C. 
Argeș 11 s-a adăugat miercuri 
un joc de verificare cu for
mația A.S. Armata, din cam
pionatul județean. Compo- 
nenții echipei au manifestat 
o poftă de joc deosebită. Cu 
toate acestea, antrenorul Ba
zil Marian privește cu cir
cumspecție partida cu Stea
gul roșu t „Meciul e foarte 
greu — i-am văzut pe ste
gari pregătindu-se la Brașov. 
Cunoscînd și potențialul for
mației brașovene, privesc cu 
toată seriozitatea acest Joc".

Formația probabilă : Ni
culescu (Ariciu) — Pigulea 
Olteanu, Vlad, Ivan II, Pre- 
purgel, Ștefănescu, Radu, 
Frățilă, Dobrin, Jercan.

ION UDRESCU—coresp.

ADAM ACHE : — Aoleu, ăstu
ia ii plac... boabele !

Desen de Al. CLENCIU

DINAMO BUCUREȘTI — DINAMO BACĂU

încredere și... prudentă
Dinamo București s-a în

tors aseară din Italia. Se 
poate spune că ea este echi
pa care și-a verificat cel mai 
bine posibilitățile pentru no
ul campionat, ultimele ei par
tide de acest fel desfășurîn- 
du-se în compania unor pu
ternice echipe italiene. Rezul
tatele se cunosc. Ele nu pot 
decît să dea încredere dina- 
moviștilor. încredere, dar nu 
și o supraestimare a posibi

lităților proprii, care ar pu
tea fi periculoasă.

Antrenorul Nicușor va pre
zenta mîine, după toate pro
babilitățile, formația care a 
evoluat la Bologna, iar în li
nia de înaintare îl va intro
duce, desigur, și pe Dumi- 
trache. Deci, va alinia urmă
torul „11“ : Constantinescu— 
Cheran, Stoenescu, Dinu, De- 
leanu, Sălceanu, Nunweiller 
VI, Ludescu, Both, Dumitra- 
che, Nuțu.

înlocuitorul lui Sasu dă satisfacție
Cherghelî (entorsă) —- indisponibil 

cel pufîn o etapă
După jocurile de verificare 

cu Olympiakos Pireu (4—2) și 
U.T.A. (1—2), constânțenii și-aii 
aocentuat pregătirile în vede
rea meciului cu Steaua. Oprea 
s-a încadrat, se pare, în linia 
de atac, astfel că el va putea 
suplini lipsa lui Sasu. Constăn- 
țenii, care au avut un final 
senzațional de campionat — 
victorii asupra lui Dinamo 
București, Steaua și Rapid —

C.F.R. TIMIȘOARA —

sînt hotărîți, în acest sezon, 
să-și mulțumească suporterii, 
încă de la început. Ceea ce în
seamnă o victorie în partida 
cu Steaua. Iată formația pro
babilă : Ștefănescu (Popa) — 
Stoica, Antonescu, Marcș, Ple- 
șa. Badea, Tănase, (1. Constan- 
tinescu), Oprea, Caraman, Tu- 
fan, Kallo (Ologu).

C. POPA 
coresp. principal

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Un complex de inferioritate

Reveniți Ia Brașov, după 
participarea în „Cupa mu
nicipiului București", fotba
liștii brașoveni și-au desfă
șurat pregătirile la Poiana 
Brașov astfel : marți a avut 
loc un antrenament de in
tensitate medie; miegeuri, 
un altul de intensitate ma
ximă ; joi au susținut un 
meci de verificare cu Trac
torul Brașov, pe care l-au 
cîștigat cu 3—1 prin puncte
le marcate de Dumitriu II, 
Gyorfi și Pescaru ; vineri a

care trebuie să
Repetiția generală a feroviarilor 

timișoreni Înaintea „premierei" 
s-a desfășurat pe stadionul C.F.R.; 
In compania echipei Progresul 
din campionatul județean. Par
tida a fost deosebit de utilă 
pentru proaspeții divizionari A, 
Progresul dlndu-le o replică vi
guroasă. Antrenorii formației fe
roviare au folosit jucătorii care 
vor evolua probabil In primă

dispară
etapă : Tatar (Corec) — Doncu, 
Mehedinți, Răcelescu, Speriosti, 
Gorduna, Hergan (Chinluc), Floa
re?, Manolache, Nestorovicl, Pa
nici.

Antrenorul P. Becker ne spu
nea după meciul de verificare : 
„Trebuie să depășim complexul 
de inferioritate al diviziei B. și 
cred că vom realiza acest lucru. 
(P. ARCAN — coresp. principal)

Cu gindul la campionat

și ta
;U“ Crălova s-ă pregătit atent 

pentru acest început de cam
pionat, dar șl cu gindul la Cupa 
europeană a tlrgurilor. Pregă
tirile au vizat aceste două obiec
tive. Miercuri, s-a făcut un joe- 
școală cu echipa de tineret, avind 
drept scop verificarea posibili
tăților de recuperare a Jucători
lor după jocul de duminică (n.n. 
cu Dunav Ruse). Joi s-ă jucat 
In mod obișnuit, pentru verifica
rea pregătirii și conturarea for
mației. Partener : tot echipa de 
tineret-rezerve. Scor final : 4—1. 
Oblemenco (2), Neagu, Martlno-

Meci dificil

C F T "
viei Șl, respectiv, Pariș sînt auto
rii golurilor.

„Plecăm la Timișoara cu gin
dul să facem fotbal și să luăm 
puncte. Cu toate că va fi greu, 
căci echipele nou promovate au, 
parcă, un plus de ambiție, noi 
sperăm într-un rezultat bun — 
ne-au spus, la unison, cel doi 
antrenori. Șt. Coidum și G. Nu- țesdu.

Formația probabilă : Pilcă — 
Niculescu, Deselnicit, Bltlan, 
Velea, Strîmbeanu, Ivan, Martl- 
novicl (Niță), Neagu, Oblemenco, 
Bălan. (ȘT. GURGUI — coresp. 
principal)

JIUL PETROȘANI — U.T.A

pentru elevii

antrenorului Bălănescu

avut loc un joc-școală, iar 
pentru azi e prevăzut un 
scurt antrenament de menți
nere a capacității de efort. 
O indisponibilitate pentru 
meciul cu F.C. Argeș : Gher- 
gheli are piciorul în ghips 
pentru 5 zile, în urma entor
sei pe care a făcut-o în me
ciul cu Rapid. Formația pro
babilă : Adamaehe — Ivăn- 
cescu, Jenei, Olteanu, Rusu, 
Pescaru, Cadar, Necula, Du
mitriu II, Balint, Gyijrfi.

„U" CLUJ — RAPID

PROGRESUL—C.F.R. CLUJ

Nu numai lupta 

pentru cele două 

puncte
Reîntoarsă marți în Capitală, 

după un turneu de pregătire 
întreprins în U.R..SS. echipa de 
fotbal Progresul București și-a 
continuat zilnic antrenamente
le. Președintele clubului, tov. 
Ion Sfetcu, ne-a spus: „De
sigur, echipa noastră va lupta, 
la fiecare meci, pentru mult 
discutatele 2 puncte. Nici nu 
s-ar putea altfel. Ea va Încer
ca Insă să le obțină printr-un 
joc curat, spectaculos, mulțu- 
mindu-și suporterii șl sub a- 
cest aspect". La rîndul său; 
antrenorul Victor Stănculescu 
ne-a declarat : „Sper că elevii 
mei nu se vor mulțumi numai 
cu dorința de a avea o com
portare cit mal bună, el vor 
depune toate eforturile pentru 
a o transforma tn rezultate fa
vorabile”.

Formația probabilă s Manta 
(Zamfir) — Ad. Constantines
cu, Măndoiu, Grama, Dumbra
vă, Marinescu (Filipescu), Bel- 
dcanu, R. Ionescu, Rak'si (D. 
Popescu), Georgescu, M. San
du.

Clujenii contează 

pe experiența 

ciștigată

Studenjii clujeni în fafa 

celor mai grele examene
Studenții clujeni vor întilni 

în primele trei etape competi
toare de prim rang ale divi
ziei naționale A : Rapid, Stea
ua și U.T.A. De aceea, debu
tul „șepcilor r^șii" este pregă
tit cu grijă, așa cum ne-a de
clarat antrenorul A. Șepci. In 
decursul acestei săptămîni, „U" 
Cluj a întilnit echipele C.F.R.

și Dermata, din localitate, riș- 
tigînd cu 2—1 și, respectiv, 
5—0. La antrenamente a parti
cipat întregul lot, cu excepția 
lui Codrea. Iată și formația 
probabilă : Moldovan — Crcțu, 
Pexa, Solomon, Cîmpeanti. 
Munteanu, Anca, Uifăleanu. 
Ardeleanu, Adam. Barbu.

Cu oxigenul... „Cupei Municipiului

București"
Feroviarii bucureșteni și-au 

continuat zilnic pregătirile după 
cîștigarea „Cupei municipiului 
București", in vederea meciu
lui de la Cluj. In ultimul joc 
de verificare, giuleștenii au 
evoluat joi în compania echi
pei divizionare C Chimia Tr. 
Măgurele. Scorul final (6—1) 
pare să indice buna dispoziție 
de joc a compartimentului o- 
fensiv. Credem că pe aceasta

s-a și bazat antrenorul M. Băr- 
bulescu atunci cînd ne-a de
clarat că speră să obțină în 
fața universitarilor clujeni un 
rezultat bun.

Formația preconizată pentru 
partida cu „U“ : Rămurcanu 
(Răducanu) — Pop, Lupescu, 
Dan, Greavu, Dinu, Dumitru. 
Năsturescu, Straț, Neagu, An- 
gelescu.

A. PĂPĂDIE

Feroviarii clujeni au efectuai 
în această săptămînă antrena
mente zilnice, iar joi, ca punct 
final al pregătirilor, au susți
nut un joc cu echipa de tineret 
a celeilalte divizionare A din 
oraș, „U” (scor 2—2). Iată ce 
ne-au declarat, la efîrșitul an
trenamentului, antrenorii echi
pei clujene : „Sperăm să rea
lizăm saltul calitativ pe care-1 
așteptăm atît noi, cit șl publi
cul. Credem că după un an 
de stadiu în divizia A am ating 
un nivel de maturizare tn joc( 
care să ne îndreptățească să 
sperăm că ne vom clasa, la 
sfirșitul campionatului, tn par
tea de mijloc a clasamentului".

Iată și echipa probabilă pen
tru meciul de duminică : Măr- 
culescu (LengheJ) — M. Bre- 
tan, Dragomir, Soos, Roman, 
Țegean, Cojocaru, S. Bretan, 
Soo, O. Ionescu (T. Popeșcu), 
Petrescu.

Revenită recent din Iugo
slavia, echipa Jiul și-a conti
nuat pregătirile la Petroșani. 
Joi, fotbaliștii din Valea Jiului 
au susținut un meci de verifi
care avînd ca parteneră, în 
prima repriză, pe divizionara C 
Știința Petroșani, iar în repri
za secundă propria-i echipă de 
tineret. In prezent, jucătorii se 
află la Hațeg, unde se pregă
tesc în vederea dificilului meci 
pe care-1 vor susține dumini
că in compania echipei U.T.A, 
Pentru acest meci, o singură 
indisponibilitate : fundașul M. 
Popescu, care este accidentat. 
Formația probabilă : Stan — 
Georgescu, Georgevici, Stoker, 
Dobrescu, Cotormanl, Remus 
Popa, Peronescu, Ion Constan
tin, Libardi, Naidin.

S. BALOI 
corespondent

Lereter,
In această săptămînă, înain

tea începerii noului campionat, 
fotbaliștii arădeni s-au antre
nat zilnic. Miercuri, ei au sus
ținut un meci amical la Con
stanța, cu Farul. Antrenorul 
Dumitrescu a fost mulțumit 
de evoluția elevilor săi, consi- 
derînd că echipa s-a prezentat 
la un nivel bun. Ieri, a avut 
loc ultimul antrenament gene
ral în vederea meciului cu 
Jiul. Un singur, dar important 
semn de întrebare la alcătui-

Ședința Biroului F. R. Fotbal
S

l Urmare din pag. 1)

tatori spre stadioanele de fot
bal. Federația cere conducerilor 
cluburilor, secțiilor, jucătorilor, 
antrenorilor, arbitrilor, să ac
ționeze pentru asigurarea desfă
șurării campionatului într-un 
spirit de deplină sportivitate, 
eliminînd actele reprobabile ce 
ș’e mai manifestă uneori pe 
terenurile de fotbal. Comisia 
centrală de competiții și dis
ciplină are datoria să trateze 
în continuare toate abaterile 
cu maximum de exigență, de
oarece corecta desfășurare a 
jocurilor reprezintă o condiție 
de bază pentru progresul fot
balului nostru.

Cu acest prilej, se reamin
tește secțiilor organizatoare 
necesitatea respectării dispozi
țiilor Federației, cu privire Ia 
accesul în incinta terenurilor 
de joc ȘI LA ASIGURAREA 
DEPLINEI SECURITĂȚI A 
JUCĂTORILOR ȘI ARBITRI
LOR.

Pentru atragerea mai largă 
a tineretului la practicarea 
fotbalului. Federația recomandă 
tuturor cluburilor să studieze 
posibilitatea ACCESULUI LI
BER AL COPIILOR LA ME
CIURILE DIN CADRUL CAM. 
PIONATULUI NAȚIONAL.

Pentru a oferi posibilitatea 
spectatorilor de a viziona evo
luția echipelor favorite în con- 
dițiuni cit mai bune, se stabi
lește :

ECHIPELE DIVIZIONARE A 
DIN BUCUREȘTI IȘI VOR 
ORGANIZA JOCURILE IN 
AȘA FEL INCIT ELE SA NU 
SE DISPUTE „LA CONCU
RENȚA”. In acest SENS, 
JOCURILE DIN CAPITALA 
SE VOR DESFĂȘURĂ IN 
CUPLAJ, iar în cazul cînd nu 
există un acord în această pri
vință, echipa clasată mai slab 
va disputa jocul duminică di
mineața sau simbătă după 
amiază.

JOCURILE DINTRE ECHI
PELE BUCUREȘTENE SE VOR 
DISPUTA OBLIGATORIU IN 
CUPLAJ, ținindu-se seama la

programarea orelor, de clasa
mentul la zi al campionatului 
și de regulamentul în vigoare 
pentru asemenea ciiplaje.

Federația obligă toate echi
pele divizionare să-și organi
zeze jocurile pe terenuri cu o 
capacitate și condiții corespun
zătoare. Tn această direcție, 
Federația își rezervă dreptul 
de a decide jocurile importante 
din orașele care dispun de sta
dioane mai mari dccit cele 
care sînt proprietatea echipelor 
gazdă, (ex. : București, Bra
șov, Timișoara etc.) să fie 
programate pe terenurile care 
oferă condiții mai bune de vi
zionare.

Echipele de tineret vor juca 
obligatoriu în deschiderea 
jocurilor diviziei A, iar în ca
zuri de forță majoră (vreme 
ploioasă) jocurile se pot or
ganiza și pe alte terenuri, cu 
obligația ca acestea să cores
pundă cerințelor unor jocuri de 
campionat republican și să tic 
făcută din timp publicitatea 
necesară.

Arbitrii sînt chemați să dea

SANDU: — Poate pică mă
car unul I

bolnav
rea formației : Lereter este 
bolnav. Formația probabilă i 
Gornea — Birău, Lereter (Ca- 
linin), Pojoni, Broșovschi, A- 
xente, Petescu, Domide, Sima 
(Dumbreanl, Otto Dembrovschi, 
Fl. Dumitrescu.

După partida cu Jiul, fot
baliștii de la U.T.A. vor sosi 
luni seara în București, ur- 
mînd ca marți după-amiază 
să plece la Atena, în vederea 
meciului amical cu Olimpiakos.

dovadă de o conduită superioa
ră în conducerea jocurilor, să 
pună in practică cerințele și 
concluziile consfătuirii arbitri
lor din iulie 1970, pentru apli
carea corespunzătoare a regu
lamentului, pentru a asigura 
cursivitatea jocurilor, realiza
rea unui nivel tehnic supe
rior, precum și crearea unei 
depline sportivități în teren

F.R. Fotbal apelează la 
toți factorii de răspundere 
care se ocupă de activitatea 
fotbalistică, ca prin eforturi 
comune să asigure o organizare 
și desfășurare a noului cam
pionat, precum și climatul etic 
necesar dezvoltării fotbalului 
tehnic, corect și spectaculos 
așa cum îl dorim cu toti'

★
In cadrul ședinței de iert 9 

fost analizat stadiul de pregă
tire a echipelor U.T.A. și 
Universitatea Craiova, angajate 
în competiții europene, ajun- 
gîndu-se la concluzia că se 
desfășoară progresiv. Ceea ce 
nu însemnează însă că nu mai 
sînt probleme legate de efec
tivele restiînse de care dis
pun aceste echipe, de lipsa lor 
de preocupare în această di
recție. La Universitatea Craio
va, situația e mai dificilă și

PETROLUL — POLITEHNICA IAȘI

Incze IV, Mihăilâ, Romilă și Lupea — 
în revenire de formă

întreaga echipă a studenților 
ieșeni a participat la ultimele 
antrenamente Înaintea startului. 
O revenire vizibilă înregistrează 
Incze IV, Mihăilă, Romilă șl 
Lupea. Jucătorii sînt hotărîți să 
pășească cu dreptul în noua 
ediție a campionatului, lucru 
desprins și din declarația an
trenorului secund E. Avasili- 
chioale : „Nu vom mai avea 
durerile de cap din trecut. Spe-

răm să ne clasăm pe unul din 
primele opt lo-.uri. Totul depinde 
de tinerii component! ai forma
ției noastre, care vor confirma 
sau infirma pronosticul meu. 
Vom vedea

Echipa probabilă : P. lordachc- 
Pal, lanul Lupea, Romilă, Ml- 
hăilă, Simionaș, Goliac, Lupu- 
lescu, Cuperman, Andrioaie.

D. DIACONESCU — coresp. 
principal

Mocanu — fundaș central!
Petrolul și-a desfășurat pregă

tirile pe teren propriu, • punind 
accentul pe omogenizare. Este 
Interesant un amănunt, legat de 
alcătuirea viitoarei formații : Mo- 
canu, cunoscutul fundaș stingă, 
va deveni... apărător central. 
Dar, iată echipa care va începe, 
după toate probabilitățile, partida 
de duminică : Stellan — Gruber, 
Bădln, Mocanu, N. Ionescu, lu- 
hasz. Crlngașu, Dincuță, Cotigă, 
Moraru, Grozea.

Antrenorul Cernăianu ne-a vor
bit cu multă prudență despre 
med: „Pentru noi, politehnica 
Iași a însemnat Întotdeauna un 
adversar dificil, cave ne-a dat 
probleme chiar la Ploiești. Să 
sperăm că echipa noastră va da 
randamentul așteptat, reintrarea 
Iul Bădin constituind un stimu-

ăln cauza unor accidentări. Cu 
atît mai mult este necesar ca 
aceste echipe să dea cea mai 
mare atenție procesului de pre
gătire.

Stadiul de pregătire a celor
lalte două formații românești 
participante Ia competițiile in
ternaționale, Steaua și Dinamo 
București, va face obiectul dis
cuțiilor într-o ședință ce se va 
ține săptămînă viitoare.

Socotim pozitivă măsura ce 
s-a luat ca antrenorii acestor 
patru echipe să urmărească 
meciurile cele mai importante 
pe care le vor susține echipele 
adverse, înaintea întrecerii di
recte.

★
încheiem aceste rînduri, ară- 

tînd că plenara Comitetului fe
deral va avea loc în ziua de 
21 septembrie, la ora 9,30, or
dinea de zi fiind următoarea :

1. Analiza participării echipei 
noastre naționale Ia turneul fi
nal al C.M. de fotbal (Rapor
tor : ION BALAȘ).

2. întărirea cluburilor și a 
secțiilor de fotbal (Raportor : 
MIRCEA ANGELESCU).

3. Aprobarea regulamentului 
de organizare a activității fot
balistice (Raportor : ȘTEFAN 
8OCAC1U).

lent pentru Întreaga formație".
A. VLASCEANU — coresp. prin
cipal

„Trofeul Petschowscfii" va fi 

decerra» mîine publicului 

din Petroșani

Duminică, la Petroșani, 
înaintea meciului Jiul — 
U.T. Arad, va avea loc 
festivitatea de decernare 
a „TROFEULUI PETSCHOW
SCHI", oferit de ziarul 
nostru publicului din acest 
oraș, care în ediția trecu
tă a campionatului s-a do
vedit a fi cel mai sportiv.

LOTO-PRONOSPORT
Cîștigătorii săptămînii

Săptămînă aceasta se în
cheie cu cîștigurj din cele mai 
frumoase pentru participanții 
la sistemele Ixito-Pronosport 

în fruntea cîștigătorilor 
săptămînii se situează parti
cipantul Enache Ion din Bu
șteni care a obținut la Loto, 
pe un bilet sfert, premiul de 
100.000 lei. Avînd și un pre
miu de cat. B, la aceeași tra
gere, tot pe un bilet sfert, el 
a mai cîștigat încă 10.000 lei 
Deci, în total 110.000 lei.

Important este faptul că ju
când un bilet care a fost va
labil la ambele extrageri, 
cîștigătorul are dreptul să-și 
aleagă un autoturism și dife
rența în numerar.

La aceeași tragere partici
pantul Hapreanu Tudor din 
Corabia a cîștigat un premiu 
de 54.309 lei, avînd și el drep
tul să-și aleagă un autotu
rism. Dar celelalte premii de 
la tragerea Loto nu sînt fru
moase ? 1 a 41.003 lei, 5 a 
10.645 lei, 8 a 7.969 lei ș.a.

La Pronoexpres, în' această 
săptămînă au fost atribuite 
un premiu de 41.622 lei, 1 a 
39.104 lei, 2 a 8.324 lei, 4 a 
8.173 Iei ș.a.

La Loz în plic, și-au ridicat 
autoturismele în aceste zile 
următorii participanți : Fodor 
Matei — Timișoara — Dacia 
1100 ; Kraus Martin — Sibiu 
Skoda 1000 M.B. ; Dogaru Ion 
— Brașov — Trabant 601 ; 
Enescu Aristița — București

— Trabant 601 ; Firfirică E- 
lena — Pitești — Trabant 
601 ; Zafiu Nicolae — corn. 
Brătășanca — Prahova — 
Trabant 601 ; Matei Zamfir
— Tulcea — Trabant 601 ; 
Negovschi Igor — București
— Skoda 1000 M.B. ; Rădueu 
M. Gheorghe — com. Scor
țoasa — Buzău — Trabant 
601.

Ieri s-au prezentat să-și ri
dice autoturismele și cîțiva 
dintre cîștigătorii de la ultima 
tragere specială Loto: Efti- 
mie Gheorghe — Bacău — 
Dacia 1300 ; Ciovică Emil 
Brașov — Dacia 1300 ; Varto- 
lomei Al. — Galați — Dacia 
1300 ; Umbră Stan — Frasin

— Ilfov — Dacia 1300; Ma
ger Aurel — Arad — Mosk- 
vici 412 ; David Istvan — 
Cluj — Skoda 100 S ; Lungu 
C. Vasile — Plopeni — Pra
hova — Moskvici 408.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 28 AUGUST 1970
EXTRAGEREA I :
20 65 34 33 79 15 25 56 59

Fond de premii : 450.848 lei 
EXTRAGEREA a Il-a : 
39 90 50 83 57 47 60

Fond de premii : 430.596 lei 
din care report categoria A 
10.879 lei.

Plata premiilor va Începe In 
Capitală de la 5 septembrie 1970, 
pînă la 12 octombrie 1970, Inclu
siv ; în țară de la 8 septembrie 
1970, pînă la 12 octombrie 1970, 
inclusiv.



Interes major în jurul întrecerii studenților sportivi
(Urmare din pag. 1)

Miinchen se vor afla mulți 
dintre partieipanții clasați pe 
primele locuri la Torino. Apre
ciez în mod deosebii rezultate
le din probele de ștafetă, cele 
din întrecerile feminine, pre
cum și evoluția Ia sărituri a 
italianului Dibiassi. In ceea ce 
privește apariția noilor recor
duri mondiale, inai 
timp..

Galina Stepanova, 
rea sovietică clasată 
întâi lâ 100 m bras. 
<ță ca o fetiță. „Ce să vă spun? 
Despre mine, in orice caz, ni
mic. Toți partieipanții la aceas
tă competiție mondială par a fi 
deosebit de bine pregătiți, capa
bili de rezultate senzaționale. îmi 
place foarte mult ambianța, mă 
incintă condițiile de concurs 
ți sînt convinsă că rezultatele 
din Piscina Comunale ar ono
ra orioe competiție de pe glob". 
Cind tocmai voiam s-o isco
desc cu privire la performanța 
sa, la ceea ce dorește să rea
lizeze în viitor, Galina a fă
cut trei pași iuți și s-a aruncat 
în bazin. Lucru care m"> 
nu-Tni era la indemină. . .

■printre arbitrii invitați de 
F.I.S.U., să oficieze la Uni 
versiadă, se numără și doctorul 
Dan Chiriac. Rugindu-1 să ne 
vorbească despre competiția df 
baschet, el ne-a spus : „Sint

este încă
înotătoa- 
pe locul 

cstc timi-

De două ori

mai mulți

participant

olimpici
în.tr-o statistică publicată 

de „REVISTA OLIMPICĂ'* 
organ al C.I.O., se evidențiază 
faptul că numărul participan- 
ților la Jocurile olimpice s-a 
dublat în cursul ultimelor 10 
olimpiade.

Dacă în anul 1928, la Olim
piada de la Amsterdam au 
fost înscriși 3 292 concurenți 
reprezentând 46 de țări, la 
Ciudad de Mexico, în 1968, 
au participat 6 059 sportivi 
din 113 țări.

Paralel cu aceasta se re
marcă și rolul crescînd al 
presei sportive : întrecerile O- 
limpîadei mexicane au fost 
relatate de 4 729 ziariști.

prezente aici 31 de echipe mas
culine. întrecerile din multe 
grupe sint evident disproporțio
nate din cauza marilor dife
rențe de valori. In semifinale 
și finale' turneele vor fi insă 
foarte strinse. Prevăd meciuri 
care vor consiitui o reală in- 
cîntare pentru iubitorii jocului 
cu mingea la coș. La fete, a- 
sistăm la un veritabil campio-

(România)
(R.F.G.)
(U.R.S.S.) 

liber : 1.
4:43.7. 

Thomas

1:11,1.
1:12,1, 6. 

1:12.7 ; 
Evelyn 

- record
(SUA)

nat european. Echipele U.R.S.S. 
Cehoslovaciei. Poloniei, Bulga
riei și României sînt cele mai 
bune de pe continent, astfel 
că fiecare meci reprezintă un 
derby. Echipa feminină a Ro
mâniei poate aspira la un loc 
fruntaș. Mai dificilă e situația 
la băieți, unde cvartetul așilor 
este teoretic inabordabil.”

Starturile

sportivilor români
Tn întrecerile de înot, care 

se încheie sîmbătă, cele două 
reprezentante ale noastre Ag
neta Sterner și Cristina Bala- 
ban au avut comportări fru
moase ocupînd locul IV la 100 
m fluture și, respectiv, locul 
V la 400 m liber. Iată rezul
tatele finalelor : 100 m flutu
re : 1. Lynn Colella (SUA) 
1:06,0, 2. Scgrt (Iugoslavia) 
1:06,0, 3. Qaniel (SUA) 1:06,9,

4. Sterner
5. Oberste 
Medvedeva 
400 m.
Kossner (SUA)
universitar, 2.
4:49.9, 3. Smith (Canada) 4:53,9. 
4. Litvinova (URSS) 5:01.4, 5 
Balaban (România) 5:04,2, 6.
Reinaud (Franța) 5:08,3.

Turneul de tenis a dat pri
lej tînârului Ion Sântei să în
registreze două succese in fața 
nigerianului Orenule (6—2, 6—2) 
și a 
6—4).
șan a 
rosul

francezului Cadot (6—2, 
In schimb Sever Mure- 
fost depășit net de valo- 
cehoslovac Hutka : 0—5.

polo, deși au jucat mai 
ca în meciurile prece- 

romSnii au fost între-dente,
cuți de suedezi cu 4—3 (2—0, 
0—1. 1—1, 1—1). din cauza ar
bitrajului incorect al olandezu
lui Bruck.
nielsen, și 
pectiv, C.
Frîncu.

Turneele

Au marcat : Da- 
Viersta-dt (3), res- 
Rusu, Popescu și

de baschet nu

• Toate 
sînt asigurate

ne-au adus satisfacții. Tn cel 
feminin U.R.S.S.—România 73— 
47 (37—27). învingătoarele âu
prezentat o echipă foarte pu
ternică cu 2 jucătoare peste 2 
metri. Cele mai bune : Proko
penko (22 p). Nikilina (10 p), 
Sirokova (10 p). respectiv, Dia- 
conescu (15). Taflan (10 p). La 
bărbați, în derbiul seriei : Iu
goslavia—România 95—70 (44— 
37). Cei șase componenți ai e- 
cliipei campioane mondiale 
(Kapicjcl, Simonovici, Jelevaț, 
Solman, Kotaraț, Cermak) au 
fost cei mai buni înscriind 
cele mai multe puncte. De la 
noi : Pîrșu (17), Georgescu (16), 
Tarău (14).

La volei, victorie facilă a 
băieților în partida cu Kuwei
tul 3—0 (4, 5. 4). S-au eviden
țiat Porojnicu, Rotaru, Dumi
trescu.

în programul do sîmbătă : la 
volei (m) : România—Coreea 
de Sud ; volei (f): România— 
U.R.S.S. ; baschet (f) : Româ
nia—Cehoslovacia ; floretă fete- 
iurneul individual.

CULISE
cronometrajele utile întrecerilor Universiadei 
de firma elvețiană Omega

® Intrucit 
participarea aproape 1000 de 
atleți organizatorii s-au vă
zut

și-au anunțat

nevoiți să mărească nu-

mărul orelor de acces pen
tru antrenamente pe Stadia 
Comunale
tare de la

și ^Campo Mili-
8 la 14 ore pe zi.

•
zile
rare 
mat 
ticipanți

tn cele trei 
de la inaugu- 

s-au consu- 
de către par- 

peste

200 000 
de
LUcru explicabil, 
pentru că termo-

sticle1 de 
răcoritoare.

metrul arată la 
prinz valori intre 
32 și 34 de grade 
la umbră !

B R E V I A R
• FLORETA BARBAȚI : 1. Romanov (U^R.S.S.) 5 

kevicl (U.R.S.S.) 4 v, 3. Dabrowski (Polonia) 3 v. 
U.R.S.S. — Bulgaria 7—1, Ungaria — Olanda 4—3; e 
(M) : U.R.S.S. — Japonia 123—69, Brazilia • VOLEI (F) : Polonia - - -
(14, 19, 11) !!

v, 2. Stan-
• POLO : 
BASCHET : 

Ungaria 69—63 ; 
Iran 3—1, Brazilia — Cehoslovacia 3—0

DRAW-UL DE LA BUENOS AIRES COMENTAT

IN „RALIUL FRANȚEI

TINERII
TENISMANI ROMANI 

ÎNVINȘIJ
VERONA, 28 (Agerpres). — 

de tenis (juniori) ale 
și Suediei își vor 
finala „Cupei Vasco 

Jucătorii francezi au 
echipa R. F. a Ger-

Echipele
Franței 
disputa 
Va!erio“. 
întrecut 
maniei cu 5—0, iar Suedia a 
întrecut cu 4—1 formația Ita
liei. Rezultate din turneul de 
consolare: Spania — Româ
nia 3—2 ; Iugoslavia — Italia 
B 3—2.

HIBi

AZI Șl MÎINE LA STOCKHOLM

ATLETII DIN U. R. S. S. SI FRANȚA
FAVORIȚI ÎN FINALA CUPEI EUROPEI

Astăzi și mîine, la Stockholm — 
capul de afiș al sezonului atle
tic. finala masculină a „CUPEI 
EUROPEI", care reunește echi
pele U.R.S.S. (cîștigătoare a tro
feului în primele două ediții), 
Franței, R. D. Germane, R. F. a 
Germaniei, Poloniei și Italiei.

Echipa UNIUNII SOVIETICE, 
una dintre marile favorite, anun
ță înlocuirea campionului euro
pean Valeri Borzov (accidentat) 
cu Vladimir Sapeia (la 100 m) 
șl juniorul Korovin (20.9 la 200 
m). în schimb, se contează pe 
reintrarea lui Dudin la 3 000 m 
obstacole, Karașev la greutate,
Skomorohov la 400 m garduri și
Sviridov la 10 000 m. Punctele
forte ale selecționatei sovietice
rămîn Arzanov (800 Tn). Saneev 
(triplu salt.), Lusls (suliță) și 
Bondarciuk (ciocan). La înălțime, 
antrenorii l-au preferat. totuși, 
Pe Gavrilov (cu mai multă ex
periență competițională) tînărulul 
K Sapka, care a trecut recent 
2,21 m.

„Dorim să confirmăm că 
victoria noastră din semifinala 
de Ia Zttrich — a declarat an
trenorul principal al ECHIPEI 
FRANCEZE. Robert Bobln, nu a 
fost tntîmplătoare. Am mari 
speranțe că elevii mei. într-un 
mare progres anul acesta. vor 
cîștiga și la Stockholm. Sarteur

va reintra la 100 m, Sllțon va 
alerga cursa de 800 m, Ilar la 
Înălțime, Intre Gerard Lâmy șl 
Henry Elliot, l-am ales pe pri
mul. Acestea sint singurele mo
dificări din formație și pentru a 
Învinge, va trebui să pierdem 
cit mal puține puncte la arun
cări".

Formația R. D. GERMANE a-

le pot dobtndl Elgenherr (20,7 — 
2Oo m), Kemper (1:45,4 — 800 m), 
Norpoth (13:34,6 — 5 000 m).
Nickel (13,S — 110 mg), lleibert 
(50,0 — 400 mg), Schwarz (8,35 m
— lungime), Blrlenbach (20,3S m
— greutate) și Neu (63,98 m — 
disc).

Delegația Poloniei va ft con
dusă de Jozef Schmidt (36 de

■ Cel de-al 15-lea Raliu auto
mobilistic al Franței se va 
desfășura între 19 și 27 sep
tembrie. Startul se va da la 
Bandol, iar sosirea va avea 
loc la Nisa. La întreceri 
și-au anunțat participarea 118 
echipaje din Belgia, Anglia. 
R.F. a Germaniei, Luxem
burg, Italia Elveția, Finlan
da, Canada și Franța.

Primul gol al lui Estudian- 
tes, marcat de Echecopar, a 
lost o greșeală evidentă a 
portarului olandez : iată-l pe 
Trejtel înălțindu-se la minge, 
care-i va trece totuși printre 
mîini...

Telefoto : A.P.-AGERPRES

FEIJENOORD - o echipă care
Corespondență specială pentru

MICHAEL GORKE (R. 0. G.) VICTORIOS

Probabil că nu spun un lucru 
deosebit, menționînd că eîntem 
foarte mulțumiți cu acest 2—2 
obținut de Feijenoord la Buenos 
Aires,vîn prima confruntare cu 

Ziarele 
bunul 
Nor- 

minute 
la

,Estudian-

In „criteriul JUNIORILOR"
CONSTANTA, 23 (prin tele

fon. de la trimisul nostru). — 
Ultima etapă, a patra, desfă
șurată pe un circuit cu o splen
didă panoramă în Împrejuri
mile portului Constanța, a fost, 
în fapt, o simplă formalitate 
pentru liderii cursei Gbrke șl 
Ldtzsch. Aceștia au dominat cu 
ușurință și o prospețime sur
prinzătoare un pluton care pă
țea obosit, singurii oameni ftiâi 
Vioi lâ sprinturi fiind clujea
nul Eugen Imbuzan si buiga- 
ful Feicu Iankov. Astfel, cei 
doi sportivi din R.D. Germană 
âu acumulat, tur după tur. un 
punctaj consistent, juniorii 
noștri fiind feâlmertte «Urclâ- 
•âți.

■ CLASAMENTUL ETAPEI ' 
X. M. Gbrke lh 07:05, 2 W. 
LBtzseh lb 07:20, 3. Kobisch
(RDG) lh 07:45. 4. V. Pascale 
(C.S. Brăila) lh 07:50. 5. N. Ga-

vrilă (Steaua) lh 08:03. CLA
SAMENTUL PE PUNCTE : 1. 
Lbtzsch 38 p, 2. GBrke 20 p, 
Iankov 7 p, 3. Imbuzan 5 p, 
Kobisch 4 p. CLASAMENTUL 
GENERAL : 1. M. GBrke 6h 
28:57, 2. W. LBtzsch 6h 26:53, 
3. C. Carnet (C.S. Brăila) 8h 
28:28, 4. Kobisch 6h 28:37, 5. P. 
Kelamen (C.S. Mureșul) 8h 
28:43.

In proba juniorilor mici pri
mul loc â fost cucerit de clu
jeanul Iosif Naghi, Urmat de 
eonstănțeanul N. Borcea și V. 
Hoța din Tg. Mureș. CLASA
MENT GENERAL : 1. I. Naghi 
(CSM Cluj) 51:23, 2. V. Hoța 
(C.S. Mureșul) 51:56, 3. I. Va
lentin (C. S. Brăila) 52:27, 4. A. 
Clobânu (Voința Ploiești) 52:27, 
5. N. Voican (Șc, sp. S Buc.) 
55:34.

Estudiantes La Plata, 
olandeze vorbesc despre 
moral al lui Feijenoord. 
mal, fiindcă după 60 de 
ne temeam de o înfrîngere 
scor

Acum — toate emoțiile 
trecute... — ne gîndlm 
că Feijenoord poate 
„Cupa intercontinentală* 
renul din Rotterdam, la 
meciului-retur. Este și

fiind 
serios 
primi 

pe te- 
capătul 
părerea

antrenorului Happel : „
tes nu va avea cuvînt pe tere
nul nostru. La Buenos Aires am 
făcut dou& greșeli în apărare, 
care ne-au costat tot atîtea go
luri. Feijenoord și-a demonstrat 
marea clasă, tocmai prin faptul 
că a reușit să anihileze acest 
handicap, aș spune, întîmplător". 
Iar Rinus Israel, conducătorul 
caravanei olandeze în America 
de Sud afirmă că „...greșelile 
portarului Trejtel puteau să 
schimbe un rezultat, care apare 
acum ca normal, după nota 
nerală de desfășurare a 

cuiul*.

FOTBAL MERIDIANE

Emil IENCEC

ge
lo

In cursul săptămînil s-au disputat noi intîlniri tn uneia 
campionate naționale.

■ - CA IA C - C ANOE

ANGLIA. Liverpool—Crys
tal Palace 1—1 ; Southamp
ton—Tottenham 0—0 ; Man
chester United — Burnley 
2—0 ; Arsenal—Hudderafteld 
1—0 ; Coventry City — Wol
verhampton 0—1.

AUSTRIA, (a 3-a «tap*).
Wacker — F.C. Austria 1—1; 
Rapid — A.S.K. 3—1 ; Wie
ner Sport Klub — Voert Uaa 
5—1 ; Austria Salzburg — 
Viena 1—1. Conduce 
First Viena cu 5 
urmată de Rapid (i 
Salzburg 4 p.

CEHOSLOVACIA: 
Bratislava — Slavia

grad 3—0; Torpedo Kutalal 
— Șahtior Doneț 4—1 ; Pah- 
takor Tașkent — Zaria Voro- 
țllovgrad 1—JL. în cUaamant 
conduce Spartak Moscova Cu 
36 p, urmat* d* Dinamo 
Moscova — 37 p.

(Urmare din pag. 1)
clșttgat. echl-
1 <W> m (Ver- 
tacob — Ru*

......... a oferit cea 
frumoasă cursă a zilei.

finalele probelor
prea

maniera în care au 
pajul de caiac 4 — 
■nescu — Spornic — 
jam pentru ^că ne

Dacă finalele probelor olimpi
ce nu au consacrat prea muIți
soonivi dirt provincie. în schimb 
nc-au oferit plăcutul prilej de a 
consemna prezența 
chiar pe...
număr de iuniorL 
zultate ne

în start și 
'podium a unui mare 
■_... ale căror re- 

... bucură cu atit mai 
mult cu cit nu putem să nu ne 
amintim că anul viitor Snagovul 

. va fi gazda campionatelor euro
pene deschise ale juniorilor. Să 
sperăm tinerii vor confirma
cit mai curind valoarea dovedită. 
Ne gtndim la excelenții frați Ne
meș. dar și la aiți canoiști și 
calaclștl > (și caiaciste) remarcați 
în finalele de ieri.

Tot ieri s-au disputat și cursele 
finale la canoe — simpla și du
blu (pentru care unele echipaje 
participante la proba de viteză 
s-au menajat cu grijă), care a- 
nunțau cîteva dueluri de mare 
atracție, dominate de întrecerea 
echipajelor de dublu : Igorov — 

. Suhov (Steaua) șl P. Maxim — 
A. Simionov (Dinamo).

Starturile n-au reunit un nu
măr prea mare de fondlști (10 
la CI șl 13 la C2). dar valoarea 
acestora a fost concludent ex- 

' primat» In desfășurarea celor 
două curse la capătul cărora s-a 
confirmat existența unei garni
turi extrem de puternice și a 
unei „rezerve" cu mari perspec
tive penrtu probele de canoe.

Au cîțHgat — la C2 10 000 m — 
F. Maxim, — A. Simionov, cu

toată cursa tactică excelentă a 
echipajului A. fgorov — I. Suhov, 
și A. Butelchin la Ci — 10 000 m. 
ultimul realizînd un ..event de 
aur" în prima zi a finalelor.

Astăzi - finalele în următoarele 
0 nrobe .țnceoînd de la ora 0.30.

K1 — 500 M (F) : I. Viorica Du
mitru (Dînamot 2:10.3: 2. Dcme- 
tra Anfc'eseu tstraual 2:11.5. 3. 
Fănica Ditcov (Steaua) 2:11.6 ; 
K2 — 500 M (F) : 1. A. Evdochi- 
mov — v. Serghei (Steaua) 1:56.5, 
2. M. Nlchiforov — M. Lovin 
(Dinamo' 1:57.4. 3. A. Răutu — 
P. Humă (Dinamo) 2:03.1 :
1 0)0 IM : 
mo) 4:19.0.
mo) 4:19.4 
mo) 4:20,3 
zaichin — S. 
3:49,9. 2. C. Manea ciov (Dinamo) 3:52,0. 3. E. Ne
meș — S. Nemeș (Dinamo) 3:52.6; 
K1 — 1 000 M : 1. V. Roșea (Di
namo) 3:52.8, 2.
(Dinamo) 3:55,0, 
(Steaua) 3:56,9 ;
C. Coșniță — 
(Steaua) 3:52,0, ' 
I. Negraia (Dinamo) 3:35,8, 
Ilievici — 
3:36,7 ; K4 
nescu — A.
— R. Rujan (Dlnamo) 3:09,0. 2. 
Pocora — H. Ivanov — Timofan
— I. Irimia (Steaua) 3:10,2, 3. E.
Pavel — I. Dragulschl — S. Iva
nov — R. Vartolomeu '
3:10,9 ; C2 — 10 000 M : l._P. Ma
xim — A. Simionov
47:17,0, 2. A. Tgorov — 
(Steaua) 47:22,5, 3. L. vakauiw
— P. Buhaev (Dinamo) 48:10,5 ;
Ci — 10 000 M : 1. A. Butelchin 
(Dinamo) 51:50.0, 2. D. Macarencu 
(Dinamo) 51:52,0, 3. T. Ditcov
(Steaua) 51:55,0.

z: - : ci —
, A. Butelchin (Dina-
2. Gh. Sidorov (Dina-
3. r. Năstase (Dina
rs — i noo M : I. Pat-

Covaliov (Dinamo) 
V. Calabi-

!. C. 
, 3.
K2 
V.

2.

Macarencu 
I. Coztov 
- 1 OOO M : 
Simioccnco 

N. Zabara — 
.3, 3. “ 
(Steaua)

N.
N. Artimov

1 OOO m : 1. A. Ver- 
Sclotnic — I. Iacob

(Steaua)
(Dinamo) 
I. Suhov 
Varabiev

fțrdsițlâ și ad<ni|ij,iia(i9 .

•cfalpa 
punct*, 
Austria

Slovan
Praga 

0—2 ; Sparta Praga — Spar
tak Trnava 1—0 ; Skoda Plsen
— Banik Ostrava 0—1 ; Du- 
kla Praga — Union Teplice 
0—1 ; Kosice — Inter Bra
tislava 2—1 ; Catran Presov
— Z.V. Zilina 1—1.

U.R.S.S. : T.S.K.A. — Tor
pedo Moscova 3—1 ; S.K.A. 
Rostov pe Don—Zenit Lenin-

ȘESTERNEV
T.S.K.A. Moscova

PREVEDERI BRITANICE
O nouă echipă

Au fost sau nu 
zvonuri cele spuse 
în legătură cu pro
babila demitere a 
lui Alf Ramsey de 
la cîrma echipei 
Angliei, după ter
minarea campio
natului mondial, nu 
se știe... în orice 
caz, se pare că 
Ramsey se gîndește 
deja la „Cupa mon
dială” din 1974. El 
a stabilit o listă 
de tineri jucători 
care vor trebui ur
măriți cu atenție în 
cursul 
viitoare. De remar
cat, că în 
mai <
Hurst,
George și Kidd, toți

sezoanelor
afara 

cunoscuțllor 
, Hughes,

a Angliei pentru C. M. 1974
sînt deocamdată 
doar speranțe, nu
me de care vom 
mai auzi probabil. 
Iată, • ’ 
listă a 
difuzată de 
britanică.

Portari : 
(Leicester), 
gomery 
land) : 
Edwards 
ter U.), 
(Derby), 
swich), 
(Manchester 
Smith (Sheffield). 
Pejic (Stoke) ; mij-* 
Incași : 
(Burnley), 
(Chelsea), 
(Crystal 
McFarland 
Harvey, Kendall și

mai jos. o 
„posibililor1*, 

presa
Shilton 
Mont- 

(Sunder- 
apărători • 
(Manches- 

Robson 
Mills (Ip- 
P a r d o e 

C.),

Dobson
Hollins 

Payne 
Palace), 
(Derby),

Hurst (toți Everton), 
Hughes (Liverpool), 
Booth, Towers, Doy
le (toți Manchester 
C.). Tood (Sunder
land). Blockley (Co
ventry) ; 
George 
Kindon și 
(Burnley), 
și Hutchinson (Chel
sea). Kember (Crys
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TOM BOGS ȘI-A 
PĂSTRAT CENTURA

Două titluri continentale 
puse in joc la Copenhaga

COPENHAGA, 28. — In 
Palatul Sporturilor din Co
penhaga, în fața a 6 000 de 
spectatori, pugilistul danez 
Tom Bogs (26 ani) și-a păs
trat titlul de campion euro
pean la categoria mijlocie, în- 
vingînd la puncte în 15 re
prize pe englezul Chris Fin
negan. Campion oVmpic la 
Jocurile Olimpice de Ia Ciu
dad de 'Mexico, Finnegan, 
neînvins în 15 meciuri ca pro
fesionist, a opus o aprigă re
zistență campionului euro
pean. Schimburi dure de lo
vituri au caracterizat acest 
meci, în care Bogs și-a adju
decat victoria de justețe.

In cadrul aceleiași gale, 
francezul Rene Roque și-a 
păstrat la rîndul său titlul de 
campion european la cat. su- 
per-ușoară, terminînd la ega
litate în 15 reprize cu danezul 
Borge Krogh.

Francezul Jacques Pani, unul din favoriții probei de lungime.

nunță o garnitură completă, a- 
tuurile sale vlzînd probele de
sărituri și aruncări : Beer —
8.10 m la lungime, Nordwig — 
5.45 m — prăjină, Drehmel —
16,80 m — triplusalt, Briesenlck
— 20,36 m — greutate, Theimer — 
71.56 m — ciocan. Stolle — 90,64 
m — suliță șl Thorith — 62,56 
m — disc. La Stockholm va fl 
prezent șl campionul european 
pe distanța de 10 000 m, Jiirgen 
Haase, creditat cu 28:26,0 în 
acest sezon. Alături de el, Schen- 
ke (10,1 pe 100 m în acest an), 
Eisenberg (13:41.6 pe 5 000 m) șl 
Siebeck (13,5 pe 110 mg), vor 
avea de asemenea un cuvlnt de 
spus In Întrecerile respective.

O altă favorită la unul din 
primele locuri este selecționata 
atlețllor din R. F. A GERMANIEI, 
din care va lipsi doar Thomas 
Jordan (45.4 la 400 m) Înlocuit 
cu Schloeske — 45,9. Vest-germa- 
nli contează mult pe punctele ce

ani), reintrodus In echipă pe 
baza ultimului său rezultat (16,53 
m — triplusalt), șl va mal cu
prinde, printre alții, pe Nowosz 
(10,2 — 100 m), Werner (45,9 — 
400 m), Szordykowski (3:40,4 — 
1 500 m), Antczak (18,87 m — 
greutate). în locul Iul Komar, 
șl Nlkiciuk (83,70 m — suliță). In 
sfîrșlt, reprezentativa ITALIEI cu 
Liani (13,7 — 110 mg), Azzaro 
(2,17 m — înălțime), Dionisi (5,35 
m — prăjină), Gentile (16,72 m — 
triplusalt) nu va putea evita, 
credem, ultimul loc.

Pronosticul nostru : U.R.S.S.
sau Franța, urmate de R. F. a 
Germaniei, R.D. Germană,, Polo
nia șl Italia.

TELEX • TELEX
PE PISTELE DE ATLETISM

Cu ' prilejul unul concurs 
atletic desfășurat la Vilnius, 
tînărtil sportiv sovietic KES

LA ROTTERDAM

știe să revină
SPORTUL

Evident, performanța Iul Fei
jenoord — fiindcă este desigur 
o performanță — se datorează 
în primul rînd remarcabilei disci
pline de joc a acestei echipe. 
Ea știe să iasă cu bine din cela 
mai grele momente, ceea ce este 
o mare calitate.

Iată ce scrie ziarul „DE TIJD“, 
în comentariul său : „Calmul si 
disciplina echipei din Rotterdam 
s-au arătat arme deosebit de 
bune, tocmai pe stadionul în
flăcărat din Buenos Aires’*. Iar 
„ ROTTERDAMS NIEUWSBLAD* 
notează : „In repriza a doua, Fei
jenoord putea chiar să și cîștl- 
ge,..*. In sfîrșlt, în „ALGEMEEN 
DAGBLAD* se consideră că 
„...la Buenos Aires nu am asis
tat la o partidă mare, dar totuși, 
la o partidă bună, care a adus 
și revelația unei mari calități a 
lui Feijenoord : aceea de a ști 
să revină In joc, in orice situa
ție. Rezultatul de 2—2 ne oferă 
excelente posibilități do start 
pentru returul din 9 septembrie*.

Casele de bilete ale stadionului 
Feijenoord (68 000 locuri) sînt
luate cu asalt Tot mîine <u.r.
sîmbătă) se pun în vînzare și 
biletele pentru primul meci Fei
jenoord — V.T.Ah din etapa inau
gurală a „Cupei campionilor eu
ropeni", ediția Tfr—71. Se dă ca 
Knostic o singură zi de „rezie- 

ți" pentru stocurile de ollete. 
la ambele aceste jocuri.

Rotterdamul trăiește febra fot
balului...

Joan WRINCER
t,Algemeen Dagblad" Rotterdam

TUTIS ȘAPKA a sărit la 
Înălțime 2,21 m — cea mai 
bună performanță europeană 
a sezonului.

★
Meciul atletic dintre echi

pele masculine ale Cehoslo
vaciei și Norvegiei, desfășu
rat la Oslo, s-a încheiat cu 
scorul de 117—95 puncte în 
favoarea sportivilor cehoslo
vaci. Rezultate din ziua a 
doua : lungime — Haugland 
(N) 7,68 m ; 3 000 m obsta
cole — Engen (N) 8:49,0 ; 
ciocan — Hajek (C) 61,52
m ; 200 m plat — Kynos 
(C) 21,4; 5 000 m — Kval- 
heim (N) 14:09,6.

★
La Madrid s-au întîlnit se

lecționatele feminine de a- 
tletism ale Spaniei și Gre
ciei. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 71—46.

Âl DOILEA PELÎ...
RIO DE JANEIRO, 2«. în 

familia celebrului fotbalist 
brazilian PeM *-a născut al 
doilea copdil. Soția lui Pel* — 
Roeemaxy Cholby — șl noul 
născut a* simt btae. Iar Pel* 
• hotărtt aă dea băiatului nu
mele său Edson Arantea Do 
Nasedinento-Fliho. După cum 
a* știe, primul copil al lui 
Pel* cete o fetiță, născută la 
1 Ianuarie 1967.

Veliștli Italieni au ocupat primei» 
6 locuri In campionatul european 
de yahtlng (strauline) desfășurat 
In largul Insulei Bendor. Victoria 
a revenit echipajului format din 
frații Robert șl Vlrgillo Vlgano.

■
Tn turneul internațional de tenis 
de la Istanbul s-au desfășurat 
optimile de finală. Iată ctteva 
rezultate : Franulovld — Moore 
6—2, 6—1 : Alexander — Contet
5— 7—5, 6—4 ; Spear — Tetlkbas
6— 0, 6—2 ; Hewitt — Pokorny
6—1 6—2 ; Dent — Jauffret 7—5,
6—3.

Selecționata de hochei pe Iarbă 
a R. D. Germane a susținut la 
Moscova un meci amical cu re
prezentativa U.R.S.S. Intllnlrea 
a-a Încheiat cu scorul de 2—1 
(1—1) tn favoarea gazdelor.

Meciul dintre echipele feminine 
de baschet ale Bulgariei șl Un
gariei, disputat la Klskunfele- 
gyhaza, a revenit sportivelor bul
gare cu scorul de 88—74 (42—34).

Selecționatele feminine de volei 
ale Japoniei și Poloniei s-au 
Intllnlt lntr-un med amical la 
Cracovia. Au dștlgat sportivele 
japoneze cu scorul de 3—0 (15— » 
il, 15—4, 15—8).■
In semifinalele turneului de tenis 
do 1* South Orange (New Jer
sey). Jucătorul sovietic Alek
sandr Metreveli l-a eliminat cu 
8—6, 8—6 pe americanul Dlck 
Stockton, In timp ce australianul 
Rod Laver l-a Învins cu 6—4, 
s—4 pe Tonny Parun (Noua Zee- 
landă).

Turneul Internațional de hochei 
pe gheață de Ia Moscova a con
tinuat cu medul dintre formații
le Sibir Novosibirsk șl Esseț 
(Finlanda). Au Învins hocheiștll 
sovietici cu scorul de 7—• (4—1» 
1—4. 1—0.

Tradiționala cursă elellsta Bor
deaux — Parts se va disputa 
anul acesta la 8 septembrie, pa 
distanța de 611 km (cel mal lung 
traseu din Istoria probei). Prin
tre cel Înscriși se află francezii 
Almar, B. Guyot, Delisle, dane
zul Mortensen, belgianul Van 
Sprlngel, englezul Brian Jolly.

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele gtlri-
In meci revanșa

DYNAMO BERLIN - DINAMO BUCUREȘTI 12-9 (5-4)
în meciul revanșă de ieri (pri

mul joc a revenit handbaliștilor 
Bucureșteni cu scorul de 10—9), 
Cele două formații n-au mai ofe
rit satisfacții spectatorilor. A- 
cest lucru s-a datorat în mare 
măsură oaspeților care au prac
ticat un joc excesiv de dur, în
deosebi în apărare. Bucureștenii 
(mai tehnici) în loc să găsească 
metodele tactice necesare depă

șirii adversarilor s-au complăcut 
în acest joc. La scăderea nivelu
lui valoric al partidei a contri
buit și arbitrajul prestat de cu
plul C. Căpățînă — T. Ene (Bu
zău). Scor final : 12—9 (5—4)
pentru Dynamo Berlin. Principa
lii realizatori : Schmidt (4), Rost 
(3) pentru oaspeți și Licu (3), Di- 
nea (2) pentru gazde. (Gh. R.)

Turneul internațional

TOPLIȚA, 28 (prin telefon 
de Ia N. Mateescu). în cea de 
a treia etapă a turneului in
ternațional de volei junioare 
care se desfășoară în locali
tate, echipa primă a României 
a avut zi de odihnă. Formația 
secundă a țării noastre a întil- 
nit Polonia în fața căreia a 
avut o evoluție mai bună de- 
cît în ajun. Dar, fiind mai ex
perimentate, și cu o formație 
bine pusă la punct, polonezele 
au dștigat cu 3—0 (5, 6, 8) 

,Din echipa noastră s-a remar
cat Mariana Milea.

In continuare a avut loc 
partida dintre Slovacia și Bul
garia. Victoria a revenit echi
pei bulgare cu 3—0 (11, 7, 3),

de volei junioare 
t

De la învingătoare s-au im
pus Mineva și Koseva, iar de. 
la Slovacia, Janekova și Mou- 
lisova. Programul de sîmbă
tă : Slovacia—Polonia și Româ
nia A—Bulgaria.

ACUZATORII LUI BOBBY MOORE 
ARESTAT! LA BOGOTA !

Cercetările, care continuă la 
Bogota în așa zisa „afacere Bobby 
Moore", au luat o turnură sen
zațională. In cursul zilei de ieri, 
poliția columbiană a arestat pe 
bijutierul Danillo Rojas, care de
pusese plîngere împotriva cele
brului fotbalist englez, ca și pe 
numitul Alvaro Suarez, fost prim

martor al acuzării în proces. S-a 
dovedit că cei doi au procedat la 
o adevărată înscenare a pretinsu
lui furt de bijuterie, în magazi
nul lui Rojas, în scopul de a 
șantaja pe Bobby Moore și pe 
conducătorii naționalei de fotbal 
a Angliei, aflată la perioada res
pectivă înaintea meciurilor tur
neului final al C.M.

Cele două arestări operate la 
Bogota întăresc din nou verdictul 
de nevinovăție acordat marelui 
jucător englez.

„Cupa Davis“ 

STAN SMITH VA JUCA 

NUMAI LA DUBLU
Cu ctîeva ore înaintea tragerii 

la sorți a ordinii jocurilor în fi
nala „Cupei Davis", la Cleveland 
s-a anunțat componența definiti
vă a echipelor. S.U.A. va prezen
ta pe Arthur Ashe și Cliff Ri
chey la simplu, iar perechea Stan 
Smith — Bob Lutz va juca dublul. 
Echipa R. F. a Germaniei benefi
ciază de doi titulari, Wilhelm 
BungCrt și Christian Kiihnke, re
zerve fiind H. Fassbender și Ingo 
Buding.

• ALAIN MOSCONI a stabilit 
un nou record al Franței în pro
ba de 100 m fluture — 59,0 cu 
prilejul unui concurs de natație 
la Aix-en-Provence. Vechiul re
cord li aparținea cu timpul de 
59,5.
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