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MARELE FESTIVAL DE ATLETISM
A ÎNCEPUT 
PE STADIO 
COMUNALE

Campionatele europene de talere încep mărfi

PE POLIGONUL TUNARI — 
LINIȘTEA DINAINTEA FURTUNII

Poligonul Tunari gata pentru o noua sărbătoare

Campionatele Balcanice de călărie

A TREIA VICTORIE 
ROMÂNEASCĂ: IA PROBA

DRESAJ - ECHIPE
CRAIOVA, 2 (prin telefon, de la trimisul nostru). Pe o 

vreme admirabilă pentru concurs, s-au încheiat, in cea de a 
patra zi a Campionatelor Balcanice de călărie, întrecerile 
probei de dresaj pe echipe. SPORTIVII ROMANI S-AU COM
PORTAT DIN NOU EXCELENT, ClȘTIGlND CEL DE AL 
TREILEA TITLU.

• 51 de țări la

< Primii campioni

startul probelor 

universitari - la suliță

s-a calificat in finala
i

nostru special).
Piemontului se

/
n 15 ani, păsările din 
pădurea Tunarilor s-au 
familiarizat cu zgomo
tul focurilor de armă, nu. 
se mai sperie, au învățat 

din mamă în pui că oa-

!

din mamă în pui
menii aceștia cu frunți 
îngtndurate, pățind grav ți 
măsurat, nu vor să ~ 
nici un rău, vînînd doar 
ținte nemișcate sau farfu
rii de humă neagră, cu 
zborurile lor capricioase, 
neașteptate.

le facă

în 
iește 
tate, 
per,

pădurea Tunarilor tră- 
de un deceniu și jumă- 
din ce în ce mai pros- 
un poligon care și-a cu-

PRIMII OASPEȚI

Trăgătorii libanezi

se află la București
O dată pregătirile Încheiate, or

ganizatorii campionatelor euro
pene de talere st skeet stat in 
așteptarea oaspeților. Primii din
tre ei au și sosit. Este vorba de 
cel dinții eșalon al trăgătorilor 
libanezi, prezentat de acum la 
București. Astăzi stat așteptați și 
țintașii echipelor U.R.S.S.

cerit adjectivul de „interna- 
tional“, ca și aeroporturile cu 
mare trafic și însemnătate.

11 revăd < după 15 ani (pe 
atunci, totul mirosea a var-și 
tencuială proaspătă), într-o 
toamnă. la fel de generoasă 
și de neastâmpărată, ceea, ce 
mă face să cred că, de fapt, 
toate toamnele sînt 
pentru simplul motiv 
toamne.

Poligonul Tunari a 
lat în tot acest răstimp ex
periență, și experiența i-a 
adus reputație. Au venit să-l 
vadă specialiști de pe melea
gurile unde tirul dispune de 
milioane de gloanțe. (pașnice), 
mai. mult decit trag sportivii 
noștri, și în ochii: lor admi
rația lucea, parcă, a ‘invidie.

Acum,: cu’ o crizantemă la 
butonieră; poligonul de .la Tu
nari își așteaptă oaspeții cam
pionatelor europene de ta
lere și skeet, care încep 
marți. îi așteaptă calm, a- 
proape nepăsător, fiindcă oa
menii tirului intuiesc atribu
tul miraculos al preciziei de 
organizare, probabil fiindcă 
ei înșiși au epolat cîndva o 
armă, știu totul și se gîndesc 
la toate. Truda lor apără de

la fel, 
că sînt

acumu-

fapt o faimă, cucerită ane
voie, -dar cu totul pe drept.

Omul zilei este la Tunari 
tovarășul ANDREI SAVESCU, 
a cărui privire iscoditoare 
vede totul, de dimineață pînă 
seară și uneori chiar mai tîr
ziu.

„Ne vom primi oaspeții 
ața cum se cuvine și ața cum 
se obișnuiește pe acest cimp 
de întrecere sportivă de mare 
__ Valeriu CHIOSE
(Continuare în pag. a 2-a 

la rubrică)

La această probă s-au în
scris reprezentanții Bulgariei, 
Turciei și României. Deși fie
care echipă a prezentat ta 
start cîte trei călăreți, pen
tru stabilirea clasamentului 
general s-au luat in conside
rare, conform regulamentului, 
doar cele mai bune două re
zultate ale fiecărei echipe.

Ca și Ia proba individua
lă, deschiderea competiției a 
fost făcută de reprezentantul 
nostru Dumitru Velicu cu ca
lul Peieș. Evoluția sa a fost 
primită de către arbitri mult 
mai bine decît in ziua pre
cedentă, aceștia acordîndu-i 
note mai mari și, în conse
cință, el a acumulat un 
punctaj superior: 1128 p. Re
prezentanta Turciei, Olga Sa- 
vic, cu calul Umitvar, s-a 
comportat din nou slab, co- 
mițînd numeroase inexacti
tăți și fiind aspru penalizată 
de către juriu. Astfel, ea a 
totalizat doar 887 p. Primul 
dintre reprezentanții Bulga
riei a intrat în concurs Bo
rislav Zankov, cu Motor. Con
ducted bine un cal tînfir,

de perspectivă, sportivul bul
gar a făcut încă o dată do
vada unei bune pregătiri, oh- 
ținînd 1156 p.

Proaspătul campion balca
nic la individual. Iosif Mol
nar (cu Argint), a impresio-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a l-a)

Rugbyștii francezi au făcut o partidă de mare clasă și...

...SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ — TARBES 3-14 (3-3)
TEREN : Parcul copilului — foar

te bun ; timp — excelent ; spec
tatori — circa 2 ’00. Realizatori : 
BergSscan (min. 15. — iov. tie pe
deapsa), Suciu (min. 25 — tneer- 
care), Pecvne (min. 47 — incer-

oare), Berg^sCau (min. 58 — drop), 
Pecune (min. 79---- Încercare
transformata de Berg&scau).

SELECȚIONATA DIVIZIONARA: 
Dinu. Oh. Mircea, Bactu — Velu- 
da, Atanasiu — M'clescu. Dărăban.

„Cupa Carpaț*" la tenis de masa

Ai.^LA PAPP- CAMPIOANA UNGARIEI- 
INVINSĂ LA POIANA BRAȘOV

POIANA. BRAȘOV, 2 (prin tele
fon) . Dacă întrecerile pe echipe 
au decurs normal, ta schimb, la 
probele individuale s-a înregistrat 
o surpriză : eliminarea campioa
nei Ungariei, Angela Papp; de 
către foarte tinăra concurentă iu
goslavă Bakos, de la S.T.K. Senta.

Remarcabilă șl comportarea bra- 
șovencei M. Corodi, clasată pe lo
cul doi, înaintea a trei jucătoare 
maghiare din prestigioasa echipă 
cîștigătoare a „Cupei campionilor 
europeni11 1969.-70 Statistika Buda
pesta.

La băieți, Ancei și Gheorghiu 
(Voința Brașov) au ratat — din 
lipsă de concentrare în momen
tele cheie — posibilitatea unor 
victorii la Gutmeyer și Foldl II 
ți. deci, intrarea intre primii trei 
clasați. In schimb, Lucian Teo- 
dorescu, a reușit un meritoriu 
loc 4.

Rezultate tehnice — semifinale 
— băieți : Gutmeyer — Foldl II 
2—1, Marosfi — Teodorescu 2—0 ; 
finală : Marosfi — Gutmeyer 2—1; 
semifinale — fete : Kirhazi — Der 
2—0, Maria Corodi — Bakos 2—0; 
finală : Kirhazi — Corodi 2—0.

Clasamente :...... „Cupa Carpațl-, 
echipe,: băieți — i. Spartakus 
Budapesta, 2. Voința Brașov, 3 
B.T.K. II Gbteborg. Fete — 1. Sta
tistika Budapesta, 2. Statistika 
Budapesta (tineret), 3. Rapid 
Brașov.

Individual — băieți ; 1. Marosfi 
(Spartakus Budapesta), 2. Gutme- 
yer (Spartakus Budapesta), 3. 
Foldl II (S.T.K. Senta). Fete :
1. Kirhazi (Statistika Budapesta),
2. M. Corodi (Rapid Brașov), 3. 
Bakos (S.T.K. Senta).

Mihai BIRA

Pop — Rolbașu, Bărgăunaș — Pe- 
ter, Damagchln, Leșan (Braga), Su
ciu — Durbac (V. Marinescu).

TARBES : Darroque, Marin I, 
Lahaille — Vlgncaux, Rocii — Le- 
blanc, Anglade, Bfescas — Terra
dot, De Matos — Silii eres. Marin 
II, Pecune, Doulou — Berg&scau.

A condus foarte bine Rene Chi- 
rlac, ajutat la margine de Aurel 
Gageatu și Mihai Clobanu.

S-o spunem din capul lo
cului : selecționata diviziona
ră de rugby, care a primit 
replica XV-ului francez Tar- 
bes, a constituit o mică de
cepție. Firește, nu ne aștep
tam la o victorie ușoară din 
partea unei echjpe care s-a 
aliniat pentru prima oară în 
această alcătuire. Eram dis
puși să-i acordăm unele cir
cumstanțe. datorită în pri
mul rînd imposibilității de 
a-și asigura o omogenitate. 
Totuși, nu putem ierta jucă
torilor noștri suita de greșeli

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)
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ÎNAINTE DE START...
A

propiata deschidere a nou
lui ari școlar aduce în 
prim, planul preocupărilor 
cadrelor didactice și une
le probleme, situate în sfe
ra învățămîntului de edu

cație fizică.
O primă problemă vizează lecția de 

educație fizică. S-a afirmat, nu o dată, 
în diverse foruri, că de felul cum ea 
se desfășoară depinde însăși partici
parea elevilor nu numai lă lecția , pro- 
priu-zisă, ci și la multiplele activități 
organizate de unitățile de pionieri, de 
asociațiile sportive din licee.

Evident că așa stau lucrurile. Reu
șita deplină a lecției de. educație fi
zică presupune grija pentru un conți-, 
nut cît mai dens, mai bogat, folosirea 
de metode și mijloace atractive, care 
să elimine monotonia. De asemenea/ 
preocuparea profesorului de a. forma 
— și pe această cale — persănali’a- 
tea elevului, a clasei. în acest sens, 
profesorul nu va trebui să opereze cu 
normele de control de pe poziția , an- 

'J, .........................care conduce
un „atelier" de performanță, ci de pe 
aceea a unui pedagog lucid, experi
mental,care.tine seama — atunci cinci 
face notări — de disciplina colectivu
lui, de ținuta lui, de interesul real gl 
fiecărui elev pentru autodepășire; și 
numai după aceea de talent, de apti
tudini. Accentuăm asupra acestui as
pect, de loc de neglijat, deoarece din 
el rezidă cauza avalanșei de scutiri 
medicale, dăunătoare și pentru elevi, 
care în mod deliberat ocolesc adesea 
orele de educație fizică, dar șf pen
tru profesor, ale cărui calități . pedago
gice pot fi puse la îndoială.

Reușita lecției de educație fizică va 
determina, nemijlocit, și caracterul 
de masă al activității sportive a ele
vilor. lucrurile trșjjpie să f'’ făd'rle old-

tea elevului, a clasei.

țrenorului, tehnicianului

re : nu se organizează activități spor
tive, în timpul liberal elevilor, numai cu 
o echipă, două, ci este necesară adu
cerea în jurul terenurilor, în sălile de 
sport, a întregului efectiv al clasei 
din simplul raționament că de exerci
țiul fizic, de mișcare au nevoie toți 
elevii, indiferent de aptitudini, de pre
ferințe.

Noul an școlar promite să coincidă 
și cu o acțiune de extindere a predă
rii, educației fizice la clasele I—IV, ca 
o experiență, deosebit de valoroasă, 
proprie școlii. românești. Experimentul 
anului școlar precedent, poate fi apre
ciat ca o reușită, în întreaga țară, peste 

,250 de cadre didactice de specialitate 
întregindu-și normele prin predarea de 
ore și la clasele din ciclul I. Dacă ți
nem seama de faptul că aceste cadre 
didactice au funcționat în marea lor 
majoritate în școli din mediul sătesc, 
este lesne de imaginat avantajul oferit 
beneficiarilor, copii din clasele mici, 
pe firul formării deprinderilor de miș- 
---- Carență încă vizibilă . pe In

i' în 
eventual, în di-

care — <.. , . .
treaga rețea a învățămîntului, pînă 
„șuperiur" și a inițierii, f --*• 
verse discipline sportive.

Relevate cu prilejul unei recente con
sfătuiri organizată de Ministerul învă- 
țămînfului, cu. inspectorii, generali ai Ju
dețelor, aceste probleme — probabil 
și altele, aferente lor — vor fi reluate 

■ în-perioada de la 5—10 septembrie, la 
nivelul tuturor județelor, cu participa
rea cadrelor de specialitate. Salutînd' 
•inițiativa (și eforturile depuse în reali- 

, z rea ei); nădăjduim ca aceste consfă
tuiri județene să însemne o dezbatere 
constructivă, utilă, un punct de plecare 
îritf-un nou an școlar în care învăță- 
rfiîntul de educație fizica are prilejul 
să-și-, r nropie TOȚI copiii patriei.

I. MITROFAN

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
J

Francezul Terradot In dispută 
cu nu mai puțin de 3 com- 

ponenți ai selecționatei...
Foto: T. MAGARSGHI

ȘAHIȘTII 
PLEACĂ

LA OLIMPIADA
In cursul zilei de azi 

urmează să plece la Sie
gen (R.F.G.), reprezentati
va olimpică de șah a țării 
noastre, participantă Ia în
trecerea șahistă supremă 
pe echipe.

Fac deplasarea Florin 
Gheorghiu, Victor Ciocâl- 
tea, Theodor Ghițescu, E- 
mil Ungureanu, Gheorghe 
Mititelu ți Emanuel 
Reicher.

Delegația este condusă 
de Cornel Pacoste, preșe
dintele F.R.Ș. Conducerea 
tehnică a echipei este asi
gurată de antrenorul Ve
niamin Urseanu.

Astăzi, la -'Atena

OLIMPIAKOS PIREU —
U. T. ARAD

In cadrul pregătirilor pe 
care le efectuează în vederea 
meciului cu Feijenoord Rotter
dam, din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni", U.T.A. e- 
voluează astăzi la Atena in 
compania formației Olimpia- 
koi fircv.

și 10 000 m.
* Valeria Bufanu

de 100 m.g.
TORINO, 2 (prin telefon, de la trimisul
Apetitur sportiv al publicului din capitala

menține la același nivel ridicat. După ce au părăsit, cu regret, 
tribunele instalate la Piscine Comunale — după un spectacol 
rar întîlnit al înotătorilor — și s-au refugiat în Palazzo dello 
Sport, ia Stadio C.U.T., in Palazzo B.I.T., in Palazzo della Vela, 
pentru a urmări în continuare disputele baschetbaliștilor, volei
baliștilor, scrimerilor sau gimnaștilor, iată că acum, de miercuri 
dimineață, ei au fost atrași ca de un magnet de vastul Stadio 
Municipale, care a găzduit prima zi a marii confruntări atletice 
studențești. CONCURSUL MERITA TITLUL DE FESTIVAL, 
la el participînd aproape 1000 de sportivi și sportive din 51 de 
țări, de pe toate continentele. Dimineața inaugurală a fost o 
dovadă a ‘nteresului manifestat de torinezi prin cei aproape 

.10 000 de plătitori, în ciuda faptului că pe program figurau 
doar probe de calificare.

în cadrul competiției atle
tice, la care sînt înscriși și 
11 sportivi români, și-au dat 
întîlnire o serie de nume de 
prestigiu din arena internațio- 

La .100 m femei, de 
participă 31 de concu-

nală. 
pildă, 
rente, printre care corecord- 
mena

sner (11,0), Miguelina Cobian 
(11,3), Barbara Ferrell (11,1), 
Irena Szewinska (11,1), care 
își fac reintrarea după o lun
gă absență. Notăm, apoi, la

Hristache NAUM

mondială Renate Meis- (Continuare te pag. ala)

„Cupa Rapid“ la baschet feminin

TOPOLCEANKA Șl RAPID
A

Învingătoare in prima zi

Fază din meciul Topolceanka 
București

La început, surpriză neplăcu
tă, în sala Giulești, în etapa 
inaugurală a competiției femi
nine de baschet „Cupa Rapid“. 
Deoarece Progresul anunțase 
în ultimul moment că nu mai 
poate participa la . întreceri, 
locul acestei echipe a fost luat 
de tinăra formație a Școlii 
sportive nr. 2. Pină la urină, 
schimbarea s-a dovedit fericită, 
deoarece elevele antrenorului 
C. Dinescu au dat o replică 
neașteptat de dirză echipei 
Rapid, al cărei antrenor, S. 
Ferencz, a folosit atît jucă
toare experimentate cît și cî- 
teva junioare, produse ale pe
pinierei proprii. Victoria a re
venit feroviarelor cu 71—43 
(40—29).

Backa Topola — Constructorul 
Foto: M. FELIX

Demonstrind o certă valoa
re, marcînd cu siguranță de la 
semi-distanță și distanță, prin 
pătrunderi individuale impetu
oase și la încheierea acțiunilor 
poziționale, folosind o apărare 
foarte activă (la începutul și 
la sfîrșitul meciului presin
gul), baschetbalistele de la To
polceanka Backa Topola au 
realizat o victorie la un scor 
concludent, 67—42 (29—23), asu
pra Constructorului București.

Azi, în sala Giulești, de la 
ora 17,30, meciurile zilei a 
doua: Topoloceanka Backa
Topola — Școala sportivă nr. 
2 și Rapid—Constructorul 
București.

D. STANCULESCU *■

Concursul international de lupte al României

MlINE, GONGUL INAUGURAL
• Lotul cehoslovac are în frunte pe medaliatul cu bronz la J.O. din Mexic, 

Miroslav Zeman • Luptătorii americani vor fi prezenfi la toate categoriile de la 
„libere"

Așadar, ne mai desparte o 
rl de gongul inaugural al 
Concursului internațional de 
lupta (greco-romane și libere) 
ce va fi găzduit de sala Flo- 
reasca.

Ieri, de după amiază și pînă 
noaptea tîrziu, au sosit in Ca
pitală mulți dintre luptătorii 
oaspeți care vor participa la 
întrecerile tradiționalului con
curs, aflat la cea de-a IX-a 
ediție. Mai întîi a sosit lotul 
Cehoslovaciei, av!ndu-l „cap 
de afiș“ pe Miroslav Zeman 
(cat. 52 kg — greco-romane) 
medaliat cu bronz la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de 
Mexico. Dintre luptătorii ce
hoslovaci mai reține atenția 
în mod deosebit Jan Ban 
(cat. 82 kg — gr. r.), un tî- 
năr deosebit de talentat, care, 
de altfel, s-a și clasat printre 
fruntașii recentei competiții 
internaționale de la Tata (Un
garia) — „Cupa Prieteniei".

Apoi, și-au făcut apariția la 
aeroportul internațional Oto- 
penl sportivii din S.U.A. Ei 
vor participa la toate cate
goriile concursului de lupte 
libere! Talentații luptători a- 
mericani, conduși de campio
nul olimpic de la Roma, Doug 
Rlubaugh, vor fi. cu siguran
ță, adversari dificili pentru 
toți concurenții. Este suficient 
să menționăm că in ultimii 
ani S.U.A. s-a clasat în pri
mele locuri (pe națiuni) la 
campionatele mondiale de lup
te libere. Din lotul american 
îl amintim doar pe Hank 
Schenk (cat. 100 kg), medalie 
de bronz la „mondialele" de 
anul trecut. Evoluțiile oaspeți
lor de peste Ocean, vor sa
tisface — credem — pe ama
torii de lupte din țara noas
tră prezenți in tribunele să
lii de concurs sau in fața 
micilor ecrane.

Au sosit, de asemenea, în 
București Ioturile R. D. Ger
mane, Ungariei, R. F. a Ger
maniei . și Bulgariei. Antreno
rul reprezentativei R. F. a 
Germaniei, Heinz Osterman. 
care a deplasat pentru întrece
rile din țara noastră patru 
concurenți la greco-romane, 
ne-a declarat că, deși vine 
pentru a 8-a oară în Româ
nia, are și de astă dată mari 
emoții.

Iată și programul concursu
lui : vineri, de la ora 16,45, 
festivitatea de deschidere, du
pă care vor urma întrecerii® 
turului I, la ambele stiluri, 
pînă la ora 21,30; sîmbătă. 
de la ora 9 Ia 13, și de la 17 
ta 22, tururile II, III și IV: 
duminică, de ta ora ,10 pînă 
ta ora 14, semifinalele și fi
nalele, uupă care, ta ora 14,30, 
va avea loc festivitatea de 
premiere.

Costin CHIRIAC

<L« cțjxța țntnuțj ieșirea teului Cehoslovaciei la aeroportul internațional Otopeni t
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Scrisoare din Glodeni

ÎNTREBĂRI
LASATE

FĂRĂ RĂSPUNS • ■ •

G
lodenii reprezintă un sat 
cu oainepi gqppodarl si 
harnici, plasat la obirșiâ 
lalomițpi, uddftva intre 

Tirgoviște și Pucioasa, nu de
parte de un deal de vreo 500 
de metri, pe care multe hăr;i 
îl numesc vîrful Rușețu...

Saț frqjnos, îngrijit, cq oa
meni strîngători și inimă lar
gă, recunoscuți — între altele 
— pentru pasiunea lor pen
tru sport, pentru mișcare.

Prin strădania profesorului 
Rizescq — a cărui echipă fe
minină' de handbal este mul
tiplă campioană a județului, 
ciștigînd zeci de cupe cu ca
racter. local —, i&ljjvii comu
nei au amenajat in ultimii ani 
un teten de baschet, unul de 
handbal, două de volei, o ba
ră fixă, bîrne, o groapă dc 
sărituri și chiar o mică, dar 
bine utilată, sală de sport.

Zilele trecute am primit o 
scrisoare dip Glodeni, semnată 
de qn localnic, LI viu Stoica, 
actualmente student al facul
tății de chimie a Universită
ții din Iași.

Rînduri sincere, pornite de 
lingă inimă. Rînduri triste

„Din toate terenurile con
struite de inimosul profesor 
Rizescu astăzi nu mai exiștă 
nici unul. O parte au fost dis
truse pentru extinderea loca
lului școlii, altă parte cu lar
gul „concurs" al Consiliului 
popular, care nc-a tăiat stîlpli 
de volei pe considerentul că 
PESTE TREI ANI (subl. n.) 
va începe extinderea dispen
sarului.

Și scrisoarea continuă •
„Mă întreb — și vă întreb 

— ce se va 'întîmpla cq șppr- 
tivii noștri 7 Unde se vor an
trena ei în această toamnă 7 
Tot unde s-au antrenat și Jp 
vară, 
Toți 
iască 
Ir-o 
răși. 
tixat ..... .... .............
plecat și... plecați au 
De-atuncj n-au trecut 

■vreo 6 luni...
Mă întreb — și vă întreb — 

oare organele de conducere ale 
comunei, oare tovarășii de la 
C.J.E.F.S. Dîmbovița nu vor 
să miște nici un deget, oare 
nu-I interesează de fel eă ti
nerii acestui sat cu o bună 
tradiție sportivă nu mai au 
unde sărși petreacă timpul li
ber și vacanțele, nu mai au 
unde să se antreneze 7 Und* 
va juca echipa de handbal 
fete, dacă va intr» in divizia 
școlară 7 La Tirgoviște 7 I Dar 
spectatorii, 
neni vor fi 
ei drumul 
Județului 7 !“

CINE VA 
TREBARILOR CUPRINSE IN 
SCRISOAREA STUDENTULUI 
LIVIU STOICA 7 Consiliul 
popular al comunei Glodeni 7 
Consiliul Județean pentru e- 
ducație fizică Și sport Dîm
bovița 7 Comitetul Județean 
U.T.C. 7

Un om a pus mîna pe condei. 
Un sal întreg așteaptă răs
puns...

adică... pc miriște 7 ! 
sînt dornici să constru- 
o bază, dar unde 7 In- 

zi au venit niște tova- 
au făcut măsurători, au 
parametrii noii baze, au 

■ • fost!
decit

sutele de glodă- 
siliți să bată șl 

pină în capitala

RĂSPUNDE IN-

I

„CUPA OVID1U" — UN CONCURS INEDIT
p.unctf nr vbdere

DE MARE INTERES

A doua ediție a „CUPEI OVIDIU", concurs republican de 
înot — maro fond, se va desfășura vineri și duminică la Ma
maia, pe Siutghiol, cu participarea specialiștilor acestui gen 
de curse din întreaga țară.

Disputată prima dată anul trecut, Întrecerea a stirnlt un viu 
interes în rîndul coneurenților. Trofeele au fost cucerite atunci 
de Gavrilă Moraru (C.S.M. Cluj) și Daniela Coroiu (Școala 
Sportivă Reșița), după o luptă aprigă.

Emulația pentru „Cupa Ovidiu" este creată și de regula
ment, din care publicăm cele mai importante stipulații: con
cursul se desfășoară în două manșe : prima vineri, pe distan
țele de 5000 m băieții și 3000 m fetele, a doua duminică, pe 
distanțele de 3000 m băieții și 1500 m fgtele.

Clasamentul final se alcătuiește prin adiționarea timpilor 
din cele două manșe.

Trebțiie mențiopat că înotătorii clasați pe locurile 1—6 în 
prima manșă vor primi următoarele bonificații : locul I — 10 
sec., II — 6 sec., III — 4 sec., IV — 3 sec., V — 2 sec., VI 
— I- sec-Startul în manșa de vineri se va da Ia ora 11 — băieților 
de la baza I Dinamo, iar fetelor din dreptul hotelului Doina.

CAMPIONATELE REPUBLIC AN E 
DE ORIENTARE
Faza finală a campionate

lor republicane de juniori la 
orientate turistică s-a desfă
șurat la Cimpina în două eta
pe, prima pe 6 750 m pentru

SÎMBĂTĂ : START

ÎN ALPINIADE
Buștenii găzduiesc, in aceste 

zile, nu numai pe pariicipanții 
la alpiniadele de seniori și de ti
neret dar și O SERIE DE ALPI- 
NIȘTI DE PESTE HOTARE (oas
peți clin Cehoslovacia și Italia, 
probabil și din Polonia, aceștia 
fiind Încă așteptați) cu care s-a 
organizat o tntilnire internațio
nală, cu escalade in Bucegl șl cu 
schimburi de opinii in problemele 
tehnice și organizatorice ale aces
tui sport.

In ceea ce privește ÎNTRECE
RILE DIN CADRUL ALPINIADE- 
LOR ELE URMEAZĂ SA ÎNCEA
PĂ SlMBATA 5 SEPTEMBRIE.

AU FOST DESEMNATE ECHIPELE
CAMPIOANE LA COPII Meciul de duminică

ALE JUNIORILOR
băieți și 5 000 m pentru fete 
iar cea de a doua pe 6 400 m 
și, respectiv, 4 500 m.

In timp ce întrecerea juni
orilor a dat loc la o luptă 
strînsă intre primele echipe 
clasate, junioarele care au re
prezentat județul Maramureș 
au dominat categoric celelalte 
selecționate.

REZULTATE TEHNICE. Ju
nioare : 1 JUDEȚUL MARA
MUREȘ (Ana și Elena Ma
rias) 124:59,0 ; 2. jud. Pra
hova (G. Arsene, C. Teodo- 
rescu) 153:07,0 ; 3. jud. Sibiu 
2'?0:00.0. Juniori : MUNICIPIUL 
CLUJ. (P. Horvati, A. Elyedi, 
V. Marc) 151:12.0 ; 2. Munte. 
București (P. Zaharescu. R. 
Bunea. E. Drăgan) 152:05,0 ; 3. 
Jud. Cluj 154 :04.0.

Pentru cea mai buna com
portare in ansamblu s-a de
cernat Cupa Prietenilor Natu
rii, reprezentanților județului 
Maramureș (surorile Mariaș, 

Perța și C. Bărbulescu).

detașate • Adrian Cuc, Alexandru Buzescu șl Llgia Lupu... steie care apar!
Dupâ țrei zile de Întreceri dirze. 

ieri, in sala Floreasca, au fost 
desemnate echipele campioane re
publicane de copil. Fără îndoiala 
că primele rînduri trebuie dedi
cate copiilor Clujului, care au ob
ținut două titluri de campioni. 
La băieți, categoria 10—12 ani, 
formația C.S.M. Cluj, alcătuită 
din Adrian Cuc și Mircea Maco- 
vei (ambii avind cile 11 ani), a 
trecut într-o "manieră impresio
nantă de calificări și apoi de 
turneul final, fără să piardă nici 
un meci. Tînărul A. Cuc, un ju
cător de perspectivă, avind un 
joc pur ofepșlv Șl p incomodă 
(pentru adversari) priză „toc", se 
anunță și un serios candidat la 
titlul individual. La fete, elevele 
aceluiași neobosit antrenor Fa- 
nețh, corpponente ale C.S.M.. au 
obținut și ețe victoria la catego
ria 13—14 ani, avind în Llgia Lupu 
(eare a cîștigat pe țoată linia) o 
jucățogre talentată, cu un stil a 
cărei acuratețe impresionează. Și 
tot aici. Voința București (Ga
briela Ttilcea și Bțarian» Petres
cu). pregătită de antrenorul Vi- 
cențiu Tulcea, a obținuț un me
ritorii) loc II. Revenind la băieți, 
consemnăm, la categoria 13—14 
ani, o incontestabilă valoare a 
formației bucure,șțene Locomotiva 
I, care a obținut primul loc șl 
titlql de campioană, pierzînd nu
mai două seturi în toată compe
tiția I Echipa alcătuită din Ale
xandru Buzescu și ștefan Moraru 
(antrenor Emil lacobi), a dove
dit. o mare omogenitate, iar vic
toria surprinzătoare a lui Bu
zescu asupra lui M. Firănescu 
(Rovine Craiova) îl anunță pe 
primul ca o speranță a .tenisului 
de masă românesc.

In fine, la fete, categoria 10—12 
o finală dramatică 

cârpele Școlii sportive Bu-
------- ------------Țamara

Șl pentru » nu neglija debutan- 
țll, salutăm prezența in concurs 
a echipei. Știința Băleni-Dimbo- 
vița alcătuită din Marin Paras- 
chiv și Marin Ghcciu șl pregă
tită de tinărul profesor Emilian 
Milea.

CLASAMENTELE in probele pe 
echipe : băieți : cat. 13—14 ani —
1. Locomotiva I București, 2. Ro
vine Craiova, 3. Rapid Buzău, 4. 
Locomotiva II București, 5. 
C.S.M. Cluj, 6. Sinteza Oradea ; 
cat. 10—12 ani — 1. C.S.M. Cluj,
2. Rapid Buzău, 3. Siderurgistul 
Galați. 4. Voința Odorhei, 5. Mon- 
tierul Ploiești. 6. Școala sportivă 
Rm. Vilcea. Fete: cat. 13—14 ani 
— 1. c.s.M. ciuj i, 2. voința 
București. 3. A.S.M. Pitești; cat. 
10—12 ani — 1. Șc. sp. Buzău, 2. 
Șc. sp. 2 București,' 3. C.S.M. 
Cluj I.

Intruclt la ora la care scriem 
aceste rînduri întrecerile indivi
duale se află in curs de desfășu
rare. rezultatele lor vor fi pu
blicate în ziarul de mîine, o dată 
cu cele ale primei zile a campio
natului republican de juniori, care 
se desfășoară incepînd de astăzi 
(ora 9), in sala Dinamo.

DORIA ALEXANDRESCU

AZI, ETAPĂ
ÎN CAMPIONATUL

ani, 
intre 
zău (Simoiia petrescu,
Savuj și Școala sportivă 2 Bucu
rești (Doina Popa și Lăcrămioa
ra Negpescu), victoria a revenit 
buzolencelor (antrenate de Emil 
Băciolu), care au avut un plus 
de vitalitate în fața elevelor 
maestrei emerite Geta Pitică.

........ . ...........- ■ ■
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CIZELAREA TALENTELOR EXISTENTE TREBUIE CONTINUATĂ
CU AUTORITATE 9 OBLIGAȚII CE REVIN ANTRENORILOR, DAR 
LUMINOASE Șl OPTIMISM JUSTIFICAT DE CALITĂȚI REALE

lași timp, toate atributele ma
rilor competiții : participare 
valoroasă, public entuziast, în
treceri de bun nivel tehnic. 
Putem arăta apoi, — și a- 
ceasta este îmbucurător — 
că speranțele puse in juniorii 
de acum cițiva ani încep să 
fie confirmate. Că, cu mici 
excepții, pugiliștii prezenți la 
ediția din acest an a Crite-

• BOXERI CARE S-AU IMPUS 
Șl F.R.B. a PERSPECTIVE

Peste cea de a III-a ediție 
a „Criteriului tineretului", la 
box, s-a tras cortina. Compe
tiția, excelent organizată de 
ziarul Munca, in colaborare 
cu F. R. Box și C.J.E.F.S.

SAU ZELINCA POT AS
PIRA — ÎNDREPTĂȚIT 
LA O TREAPTA A PO
DIUMULUI DE PREMIE
RE DIN ORICE COMPE
TIȚIE
LA DE

INTERNAȚIONA- 
AMPLOARE-

FEMININ, CATEGORIA A
Divizia națională A de hand

bal feminin programează as- 
rtâzi, in cadrul celei de-a treia 
etape, meciuri ce se anunță 
interesante. La București, sînt 
programate trei jocuri, pe 
stadionul Tineretului (ORA 
15,45 : Confecția — Mureșul
Tg. Mureș ; ORA 16,45 : 
Universitatea București—Voința 
Odorhei ; ORA 17.45 : I.E.F.S.- 
Textila Buhuși), două din ele 
prilejuind, după cum se vede 
proaspetelor promovate (Mu
reșul Tg. Mureș și Textila Bu
huși) să joace, din nou, in 
fața competentului public din 
Capitală, in compania unor e- 
chipe ce se anunță în formă, 
la acest început de sezon.

In țară, la Timișoara, for
mația campioană Universitatea 
se pregătește să acumuleze 
încă două puncte în 
cu Rulmentul Brașov, 
Sibițj C.S.M.-ul, după 
torie (acasă) în fața 
se așteaptă, probabil, 
alizeze încă una, de data asta 
asupra formației Constructorul 
Timișoara.

mare dintr-un unghi exce
lent — aceasta a fost i- 
maginea publicului, tribu
na plină, lumea.

în fond, adevărata pro
blemă nu e conflictul Fe
derație — Televiziune. Ă- 

iceașta e o problemă nu
mai pentru oamenii caro 
și-au cumpărat televizor 
ca să nu se mai deplaseze 
duminică, la stadion. A- 
ceasta e o problemă doar 
în condițiile unei televiziuni 
sportive slabe, fără idei, 
fără concepție, al cărei 
singur punct de interes este 
meciuj de duminică. Or, 
eu cied că s-a creat o si
tuație care silește tele- 
sportul să treacă, în sfîr- 
șit, la o muncă serioasă, 
cu idei noi, cu o substan
ță nouă, depășindu-se sta
diul minor al transmisiei 
seci de rezultate și știri. 
Pierzînd spectatori dumi
nica după-amiază, tele- 
sportul îi poate recîștiga, 
captivîndu-i duminică noap
tea, lunea, sîmbăta în q- 
"vanpremieră, joi —•_ du
pă etapele de miercuri 

etc., prin emisi
uni care să repli

ce consistent ra
dioului, presei 
scrise și orale, a- 
tît de prezentă 
în fotbal. Nu ne 
mai putem rezu
ma la searbădă 
emisiune telesport 
de duminică 
noapte, lectură de 
știri tîrzii, infor
mare pe cît de 
rapidă, pe atît de 
nesărată, după

tot ce am aflat peste zi, 
la radio. S-a încercat cînd- 
va „Stadion"-ul, în timpul 
săptămînii. Altă dqtă, sîm
bătă noaptea, se făcea o 
avancronică a etapei. Ne 
trebuie idei și mai bune, 
dar tot pe această linie, 
a transfigurării informației, 
a sintezelor care să ducă 
la o nouă perspectivă a- 
supra sportului. Concuren
ța la care e chemqtă tele
viziunea — care a concu
rat, la rîndul ei, celelalte 
mijloace de transmisie, — 
ar trebui înțeleasă ca un 
fenomen pozitiv, ca un 
stimulent, nu ca o neno
rocire. Și mai ales trebuie 
evitată acea resemnare ca
re se citește de atîta vre
me (și se citea și dumini
că) pe chipurile lui Bă- 
descu și Cojocaru, veniji 
„al doilea" în tot ce spun. 
Fair-play-ul de care au 
făcut atîta caz tot dumi
nică mă îndeamnă să în
treb cu toată blîndefea : 
nu a venit vremea ca le- 
leziariștii sportivi să ridi
ce ochii din hîrtii, sfîrșind 
o dată cu meseria de 
lectori pasivi ai telexului ? 
Perioada „grea" care în' 
cepe pentru telesport ar 
trebui să fie — cum se 
spunea pe vremuri — o 
perioadă frumoasă, de 
renaștere.

BELPHEGOR

meciul 
iar la 

,o vic- 
I.E.F.S., 
să re-

După
Criteriul

TONI MIRCEA (stingă) este o 
altă tinără revelație a boxului ro
mânesc ' ‘ "de la care se așteaptă 

noi confirmări

tineretului"

a reunit la start tot ce 
nostru are mai bun, la

Galați 
boxul 
ora actuală, în materie de 
tineret — cumulînd, în ace-

(Urmară din pag. l)

riului, nu depășesc 20 de ani. 
Deci, în fața tuturor stau fru
moase perspective de dezvol
tare. Această perspectivă va 
fi, însă, confirmată. Ia rîn- 
du-i, numai dacă munca pe 
care ei și maeștrii lor au de
pus-o pină in prezent, va fi 
continuată cu aceeași pasiu
ne. fără nici o abatere de la 
normele vieții sportive, de 
pregătire în ridicarea măies
triei.

de specialitate 
și obligația de a 
pregătirea lor să 
in continuare, in 

bune condițiuni, pentru că, 
mimai în acest fel, acești ti
neri sportivi apreciați pentru 
valoarea evoluțiilor, vor reu
și să facă — așa cum se 
spune și este necesar, — ca
rieră.

Antrenorii Eugen Filresz, 
Șerbu Neacșu și Gheorghe 
Bobinam — care răspund de 
lotul de tineret — au muncit

Federația 
are datoria 
veghea ca 
fie făcută,

■*

CAMPIONATUL
REPUBLICAN
ÎN FAZĂ SUPERIOARĂ

întrecerile de la lași
Campionatul republican pe 

anul 1970 a ajuns la fazele 
zonale. Echipele care au ră
mas în cursa pentru titlu își 
vor disputa întîietatea în 
cinci centre, stabilite pe cri
terii geografice.

întrecerile zonale vor fl 
inaugurate mîine, la Iași, 
unde se vor întîlni campioa
nele județelor : Vrancea, Bo
toșani, Vaslui, Bacău, Sucea
va, Galați și Buzău.

reputație. La această oră to
tul este gata. foșț ame
najate două noi standuri de 
sheet, așa că numărul total 
este acuma de patru. Cele 
două standuri de talere (șanț) 
au fost și ele revizuite, do
tate cu .aparatură modernă, 
care să creeze un grad de 
dificultate adecvat competi
ției.

Fiecărei țări participante la 
campionatele europene i se 
va rezerva un vestiar și un 
depozit pentru arme și 
niție.

Ne-arn 
100 000 de 
fi supurați 
vor sparge
prezentanților noștri le dorim 
să ne facă o pagubă cît mai 
mare.

în grija față de spectatori, 
pe care-i așteptăm în număr 
mare, ținînd seama de specta
colul pe care-l oferă tirul la

mu-

aprovizionat 
talere și nu 
dacă sportivii le 
pe toate. Iar re-

CIL 
vom

farfuriile zburătoare, ne-a a- 
jutat foarte mult întreprinde
rea de alimentație publică 
„Kisețeff". Ea a pregătit un 
reștaurapt, trei' bufete și c?- 
teva tonețp volante pentru 
bucureștenii care por lua dru
mul Tunarilor.

Scontăm, după cum se știe, 
pe participarea a peste 250 
de sportivi, pe prezența a 
numeroși ziariști și gașpșți. 
Nutrim ‘ speranța că toți vor 
fi mulțumiți și vor avea nu
mai cuvinte elogioase despre 
condițiile pe care ne străduim 
să le asigurăm", a încheiat to
varășul Andrei Săvescu.

învelit în decorul de ver
deață care a început să ca
pete ruginele policrome ale 
toamnei, poligonul Tunari — 
acum destul de bătrîn. dar 
totuși atît de tânăr — ne-a 
salutat la despărțire cu o re
verență adîncă ți cu un zîm- 
bet promițător.

Ne vom revedea cu toții 
aici, marți, la ora primelor 
focuri.

Talentul etalat de mulți 
dintre sportivii prezenți la 
Galați a fost evident. S'. 
Mihalcea, Toni- 'Mircea, 
Șț. Boboc, Gh. Ciochină, 
O. Hoduț, I. Ilie, I. Siliște 
și D. Zelinca dintre învin
gători, I. Adam, I. Crețu. 
I. Ciocoi, M. Păuniță, Șt. 
yițqlțos dintre învinși, re
prezintă, autentic, elita ti
nerei generații de boxeri. 
A acelei generații de la 
care se așteaptă perfor
manțe dintre cele mai 
înalte, la nivelul și presti
giul școlii pugilistice ro
mânești.

Caracterizați în bloc se 
poate spune că : au cali
tăți fizice excelente, pre
cum și o vitalitate ieșită 
din comun. Aceste însușiri 
îmbinate cu un volum 
mai vast de cunoștințe teh
nice vor permite, cu sigu
ranță, ca aceste speranțe 
să se transforme în CER
TITUDINI. Ds pe acum, 
de altfel, PUTEM SPUNE 
CA MIHALCEA, TONI 
MIRCEA, I. ILIE, SILIȘTE

.MONDIALII-

De duminicd, lucrurile 
sînt suficient de serioase 
pentru a părăsi Ionul spi
ritual și cu haz, obișnuit 
în discufiile pe teme-sport 
cultivate de „lumea bună"; 
firește, nu vom da alar
mă mare căci iar nu e 
frumos. Mai ales că din 
punctul meu de vedere, 
nu-mi va fi greu să mă 
reprofilez pe cronică-ra- 
dio. La radio — s-a con
statat și duminică — sînț 
cîfiva crainici buni, mai 
ales dacă nu-i enervezi cu 
ironii cam lașe și unila
terale și nu le dai mereu 
la cap cu exigențe, natu
rale în comerțul de idei 
dintre revistele literare, 
dar nefirești aici, unde 
oricum am întoarce-o nu 
se scriu nici nuvele, nici 
poeme, nici recenzii la 
cărți geniale. Personal, îmi 
plac Nicolae Soare și Gri- 
gore Elisei, mă amuză to
nul spăimos al lui Domo- 
zină — altfel corect — și 
cu vremea — dacă o vom 
ține tot așa — 
vom avea prile
jul să amănunțim 
și alte impresii, 
fie ele mai dure. 
Oricum, dumini
că, poate și din 
cauza atmosferei 
generale, echipa- 
radio a dat do
vadă de seriozi
tate sau de ceva 
în genul acesta.

Dar ce _ facem 
cu televiziunea 8 
N-au rost lamen
tațiile : hotărîrea de a nu 
se mai transmite în direct 
meciuri interne nu are ni
mic scandalos. Așa se fa
ce în toate țările evolua
te _ noi eram printre pu
ținele neamuri europene 
care ne mai permiteam să 
umplem casele, după-a- 
miază, golind stadioanele. 
Un francez s-a holbat la 
mine cînd i-am spus, anul 
trecut, că plec să văd der
biul etapei acasă, în di
rect. La Frankfurt, am stat 
duminică după-amiază, în
tins pe canapea și am vă
zut timp de o oră, iar lu
nea — o altă oră, meciuri
le etapei de sîmbătă, în
registrate pe peliculă. Nu 
era urît de loc. Știind re
zultatul te puteai uita cu 
mai puțină patimă, ceea 
ce e întotdeauna salutar 
cînd vrei șă analizezei sau 
chiar „să studiezi proble
mele fundamentale ale jo
cului", cum se zice în lim
baj serios. S-ar putea^ o- 
biecta și eu am adus cînd- 
va asemenea obiecții, că 
un meci cunoscut dinainte 
— ca Steaua — Farul, du
minică — nu mai are sa
voare. Dar nu are savoare 
nici meciui, în direct, des
fășurat în fața unor tribu
ne goale. Ceea ce mi se 
pare și mai important. Da
că a fost ceva frumos du
minică, lăsînd deoparte cî- 
teva bune perioade de fil

SCRIMA

SE PREGĂTESC ASIDUU. DAR

SPERANȚELE^ NOASTRE AU
Timp de 5 zile, îix fața u- 

nui public entuziast și din ce 
în ce mai numeros, frumo
sul complex sportiv „Bradul" 
din Toplița a găzduit tradi
ționalul turneu internațional 
de volei, rezervat echipelor 
de junioare, sub 17 ani.

La întreceri au participat 
reprezentativele Poloniei, Bul
gariei, Slovaciei șl României 
(două echipe).

Ne vom opri — In rindu- 
rile de față — mai mult a- 
supra comportării formațiilor 
noastre, în care n* pusesem 
unele speranțe.

Prima echipă a României * 
ocupat locul trei In clasa
mentul general, fiind între
cută de Bulgaria ți Polonia, 
cîștlgind numai jocurile cu 
Slovacia ți România B. De 
la bun început, trebuie spus 
că Junioarele noastr* au de
zamăgit. Aflata după o sus
ținută acțiune d« pregătire, 
era de așteptat ca jucătoa
rele echipei A să demonstre
ze un oarecare salt valoric 
față de posibilitățile dovedi
te la începutul lunii iulie, în 
turneul din Slovaci». Dar lo-

I tul alcătuit din Emilia Cer-
i nega. Cătălina Cel Mare 

Ileana Teodorescu, Aurora

Fopența, Carmen Puiu, Nar
cise Natea, Cristina Liulea, 
Doina Stoian, Mariana Pe
trescu, Margareta Bako, Anca 
Negrllă și Doina Botezan a 
arătat aceleași lipsuri cunos
cute : O SLABA PRIMIRE 
A MINGII, CEEA CE NU A 
DAT POSIBILITATEA CON
STRUIRII UNOR FAZE

h Jonloari

IFICACa DB ATAC, O STA
RK DB TIMORARE APROA
PE PERMANENTA ÎN TIM
PUL JOCULUI, O LENTA 
MIȘCARE IN TEREN ȘI UN 
DUBLAJ DEFECTUOS CARE 
A PERMIS ADVERSARE
LOR SA REALIZEZE MUL
TE PUNCTE PRIN MINGI 
„PUSE" ÎN SPATELE BLO
CAJULUI. în ansamblu, e- 
chipa a avut o evoluție sub 
posibilități, cu jucătoare care, 
dacă reușeau să realizeze u- 
nele lucruri bune în atac, se 
comportau slab în apărare, 
cum a fost cazul tinerelor 
Carmen Puiu și Doina Sto-

DEZAMĂGIT
ian. Va trebui să se munceas
că mult pentru înlăturarea 
tuturor acestor deficiențe.

Referindu-ne la formația 
noastră secundă, aflată de 
asemenea la capătul unei pe
rioade de pregătire, trebuie 
spus că nu a confirmat aș
teptările. Nici ca echipă și 
nici Individual. In general, 
jucătoarei* »-au comportat 
slab, fiind lipsit* de mobili
tate, ți demonstrind lipsuri Ia 
aproape toate capitolele. Din 
cela 14 jucătoare folosite 
de-a lungul turneului, numai 
una singură s-a arătat sus
ceptibilă da progreai Mari
nele Milea. Ceea ce 
bule să recunoaștem 
foarte puțin, dacă ținem sea
ma de faptul că au fost che
mate la pregătire 
considerate a fi 
bune din țară.

Dintre echipei* 
principal, la cele ale Poloniei 
și Bulgariei s-a observat o 
bună selecție : jucătoare ti
nere, înalte și cu o mare pu
tere de luptă.

In încheiere, trebuie să re
marcăm buna organizare a 
turneului, asigurată de or
ganele sportive locale.

SANDU MHIALCEA (stingă) a 
confirmat la „Criteriul tineretu
lui" de ia Galați marile sper»nț» 
ce se leagă de viitoarele sale evo

luții’

bine. Ei trebuie, însă, ță ci
zeleze 7n continuare, cu a- 
ceeași migală, însușirile natu
rale ale sportivilor pe care ii 
pregătesc. Pentru că, dacă ît» 
privința combativității, a ata
cului, lucrurile stau bine, nu 
ACELAȘI LUCRU ÎL PU
TEM AFIRMA ȘI DESPRE 
DEFENSIVA. Mulți dintre 
combatanți au recepționat lo
vituri extrem de dure, care 
ar fi fost cu ușurință evitate 
dacă, în orele de antrenament 
s-ar fi acordat mai multă a- 
tenție predării și însușirii 
procedeelor de apărare.

în competiția de la Galați, 
antrenării au avut posibilita
tea să-și urmărească elevii în 
meciuri oficiale, iar din evo
luțiile lor să desprindă lip
surile ce se impun remediate, 
pentru ca la C.E. de tineret 
din Ungaria, țara noastră să 
prezinte o echipă în maxi
mum de formă și pregătire 
tehnică, capabilă șă justifice 
nădejdile ce se pun în ea. 
ȘI ACEASTA SE POATE, 
PENTRU CA „MATERIA
LUL' O PERMITEL

F«nI iovan

Elita scrimei românești 
— 25 de floretiști. flo
retiste, spadasini șl sa
lo reri — își desăvîrșește, 

în aceste zile, pregătirile în 
așteptarea celui mai important 
moment competiționaî al anu
lui 1970, campionatele mon
diale de la Ankara. Evident, 
cu hotărîrea neclintită de a 
înscrie și acolo, în capitala 
Turciei* noi succese de pres
tigiu pentru scrima de la noi, 
pentru mișcarea sportivă.

Așadar 25 de trăgători.
Dar restul ? Ceilalți ? Marea 

majoritate a sportivilor care al
cătuiesc familia mușchetarilor ? 
Ce preocupări au, ce aspirații nu
tresc 7 întrebările sînt cît se 
poate de firești, dacă acceptăm 
principiul că și in sport, ca și in 
orice alt domeniu de activitate 
umană, reușesc, numai aceia care 
concep munca ți pregătirea, ca 
pe un proces conținu, ca o ten
dință permanentă de autodepășire.

Este un principiu pe care îl a- 
plică, îl respectă mulți antrenori 
de la noi. Numai așa se explică 
de ce neobositul maestru de scri
mă care este Alexandru Csipler 
— cel care a dat reprezentativei, 
floretiste. astăzi, de renume mon
dial (Ileana Dram bă, Ecaterina 
lencic-stalil șl Suzana Ardeleanu) 
continuă fără preget antrenamen
tele in sala sa de Ia Satu Mare, 
supraveghind felul cum cresc noi

tre- 
este

elementele 
cele mai

străine, în

NICOLAE MATEESCU

ÎNTRECERI FEMININE
In acest* zii*, în patra •- 

rașe — București, Iași, Ora
dea ți Timișoara — ** des
fășoară semifinalei* campio
natului național feminin. Gru
pele sint formate din cile 14 
jucătoare. Iată principalele 
competitoare : București : Ro
die» Reicher, Ana Apostoles- 
cu. Elena Rădăcină, Veturia 
Simu ; Timișoara : Eleonora
Gogiiea, Florica Niculescu : O- 
radea ' Suzana Makai, Mar
gareta Fuciu, Hilda Petri, Re
nee Fârcaș, Adela Geșticonc ; 
Iași : Maria Pogorevici, Emilia 
Chiș. Fri-’a Weinstein. Rodica 
Crăciun.

Primele trej clasate se cali
fică in finală. întrecerile au 
loc piuă la 15 septembrie.

generați! de d’Artagnanl șl, In 
același timp, lndrumînd loturile 
de seniori ale Olimpiei. Este 
ceea ce face șl la Craiova an 
alt antrenor pasionat. Paul Ghln- 
ju. creatorul unei adevărate școli 
de spadă în capitala Olteniei. O 
preocupare similară este prezentă 
și in activitatea antrenorului Ni
colae Pufnei, care, la Iași, intr-un 
oraș in care scrima era literalmen
te anonimă, a reușit șă dea viață 
unu, centru dintre cele mai renu-

\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

mite din țară. îndeosebi prin vir- 
sulta unor 
care și-au 
respectarea 
mai fac

tuțille sabrerilor. Din 
asemenea antrenori, 
făcut un crez din 
propriilor îndatoriri, __ ___
parte : Gheorghe Ghitilafalvi, ca
re a reușit pași mari pe calea 
revitalizării scrimei, la Oradea, 
Mircea Alccu, neobosit Inițiator al 
centrului de spadă de la Galați 
sau Androne Covaci, din a cărui 
pasiune șl pricepere s-a născut 
la Cărei un foarte puternic nu
cleu de perspectivă, Iar în apro
piere. la Căpleni, prima secție de 
SCRIMA DIN MEDIUL SĂTESC.

Toate acestea sînt exemple care 
se impun. Aducerea lor In prim 
plan nl se pare binevenită pen
tru determinarea unei emulații in 
rîndul celorlalți antrenori. Cu

ANUNȚ
întreprinderea de Transporturi Aeriene TAROM anunță 

că a prelungit termenul de înscriere la concursul de admi
tere pentru cursul de însoțitori de bord pe avioanele 
TAROM pină Ia data de 15.09.1970.

Candidați! trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

*■ sănătate perfectă
*• presenter* fizică plăcută
*“ domiciliul stabil in București
•- studii medii (cu diploma de bacalaureat)
*- sMtal militar satisfăcut (bărbați)
*“ cenoaptorea a două limbi străine (engleza, franceza, 

germana, tusa» Italiana)
*- virata, femei 18—25 ani
— vlrsta, bărbați pină la 80 ant
— *• preferă eandldațil care au stagiu in rimpul muncii 

ți cunosc lmb» engleză.

La înscriere se va prezenta actul de naștere în copie le
galizată și actul de studii în original însoțit de o copie.

înscrierile se fac Ia serviciul personal TAROM Aeropor
tul Băneasa zilnic între orele 13,00—15,30, pină la data de 
15 septembrie 1970.

Concursul se va ține în perioada 16—30 septembrie 1970. 
Informații la telefon : 33 00 30, interior 33.

i

CEILALȚI ?
atît mal mult, cu cît familia muș
chetarilor români se află încă la 
periferia clasamentului in ceea ce 
privește numărul „califlcaților”.

Iar perioada ce va urma ma
rilor întreceri de la Ankara, nu 
va înșemna sfirșit de activitate 
Pe anul 1970 — calendarul fede
rației de resort cuprinzînd o în
treagă serie de alte întreceri im
portante : „Cupa României», fi
nalele campionatelor naționale de 
juniori, Balcaniada etc. Toate a- 
cestca vor fl examene sportive 
pentru numeroși trăgători din în
treaga țară, din aproape toate 
centrele de scrimă. Or, actuala 
perioadă de relativă pauză poate 
șl trebuie șă fie folosită pentru 
continuarea pregătirilor. '

o vizită prin secții, printre spor- 
..... antrenori am vrea să ln- 

un prilej de notații pozi-
tivi și 
semne 
live.

T. BRADETEANU

[El

DE

Automobilism - |

PRIMUL START
ÎN CAMPIONATUL 
VITEZĂ ÎN COASTĂ

După cttcva auiînărl, itartul 
campionatul național de viteză 
coastă pentru automobilljti se „ 
da duminică, cind se va disputa 
prima dintre cele trei curse care 
contează pentru obținerea titlu
rilor de campioni.

Pentru această primă cursă a 
fost reținuț traseul de pe dealul 
„Hula" de lingă Mediaș, traseu 
bine cunoscut alergătorilor noș
tri, fiind adese» inclus ca probă 
specială in cursele de raliuri. Fi
ind cel mai scurt (3,2 km) djn 
cele trei, selecționate anul acesta 
pentru campionatul de coastă, 
traseul de la Mediaș este fără în
doială cel mal potrivit' pentru 
prima „urcare" a anului, dar tot
odată el este suficient de dificil 
pentru ierarhizarea celor ce vi
zează un loc pe podium 1» sftrși- 
țul întrecerilor.

Curs» promit» să fie foarte 
•trtnsA șl interesantă, alergătorii 
profittnd de pauz» lungă interve
nită In activitatea lor pentru a-și 
pregăti mașinile cît mai 
Pină Ieri 20 de eoncu:cr.ți 
pe listele de Înscriere de 
viciul de competiții »i 
Cum insă INȘCRTțRILE 
DESCHISE PINA LA 
TEHNICA CE PRECEDE CURSA, 
numărul celor care vor lua star
tul va fi desigur mult mal mare. 
Păcat că A.C.R. nu ș-ș gindit să 
dubleze cursa pentru campionatul 
național cu o alta rezervată înce
pătorilor, cunoscut fiind faptul râ 
Întrecerile de viteză în coastă 
sînt cele mai potrivite pentru cei 
ce vor să debuteze în acest spori. 
Să sperăm că o va fac» la eta
pele următoare...

•n 
pi 
V*

bine.
figurau 
la ser- 
A.C.R.

RAM IN
REVIZIA
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„CUM ESTE POSIBIL CA DINAMO 
SĂ NU FIE CAMPIOANĂ ?“

O întrebare a lui Fabbri care-l frâmintâ pe Nicușor
,T ntr-o discuție cu antrenorul Nicușor, un ziarist nu-și pune 
ii probleme de strategie gazetărească, căutind soluții spre a 
I . obține răspunsuri la fntrebăriie-cheie, pentru simplul mo
tiv că Nicușor nu este un tactician al vorbelor, ci prototipul 
omului care știe că valoarea muncii se exprimă prin fapte și 
pu prin vorbe. De aceea, o discuție „cu probleme", cu Nicu
șor, este un dialog liniștit, precis, fără accente forțate, fără 
pauze teatrale, fără acel spectaculos gratuit creat de unii 
antrenori care își închipuie că descind direct din Columb. 
Iată, spre exemplificare, o discuție obișnuită, ca „între oa
meni", cu acest antrenor exemplar pe multe planuri.

— Venițl după un reu
șit turneu In Italia și vă 
pflați după primul joc 
(bun, dar nu chiar conclu
dent) în campionat. Care 
este, după părerea dv, ran
damentul actual al e- 
chipei ?

— Randamentul la zi este, 
să zicem, de 70 Ia sută, dar 
in Italia echipa a jucat mult 
mai bine.

— Explicația acestei di
ferențe ?

— Jocuri duminică (Vero
na), miercuri (Bologna), du
minică (București), o călăto
rie obositoare...

— Spuneați că In Italia 
echipa a jucat mult 
mai bine. Ce trebuie să 
înțelegem exact din a- 
ceaștă apreciere ?

— Am să vă redau aprecie
rea unui străin — a binecu
noscutului tehnician Edmon- 
do Fabbri — entuziasmat de 
evoluția echipei noastre la 
Bologna. După joc. fostul con
ducător al Squadrei Azzurra 
ne întreba cum este posibil 
ca Dinamo să nu ciștige cam
pionatul în România ? Iar 
cind i-am spus că echipa a 
venit pe locul V în trecuta 
ediție, a crezut că glumesc...

— Să înțelegem că Di
namo a avut doar un in
termezzo fericit în Italia, 
sau că echipa s-a lansat, în 
sfîrșit, pe calea succesu
lui ?

— Neavind suficiente ele. 
mente demonstrative nu pot. 
deocamdată, vorbi decit des
pre impresiile melc.

— Comitem o indiscre
ție dacă vi le solicităm ?

— N-am nimic de ascuns. 
Echipa a plecat pe un drum 
bun șî se află mult schimba
tă față de sfîrșitul campio
natului trecut. Băieții încep 
să devină prieteni adevărați. 
se ajută în afara terenului, 
ca și în joc. La antrenamen
te se muncește ca niciodată.

— Evidențiați pe cine
va anume ?

— Da. Pe... toți.
— La începutul campio

natului este firesc și obli
gatoriu să vorbești de vi-

itor. Ce proiecte, ce o- 
biective aveți ?

— Să jucăm la adevăratul 
potențial al lui Dinamo —

weiller VI. Nuțu (Mustățea), 
Lucescp, Dumitrache, Both.

— Pornind și de la slă
biciunile afișate în meciul 
cu Dinamo Bacău, ce îm
bunătățiri urmăriți să rea
lizați în evoluția echipei ?

— Doresc să rezolv problc- 
ma-Deleanu, care nu este 
încă el, urmăresc ca Dinu și 
Sălceanu să ajungă la dubla
jul pe care-l făcea Ghergheli 
cu Dinu, primul suplinindu-1 
pe al doilea cind acesta ple
ca ig atac, și sper să obțin 
o vjtcză de sprint în ultimii 
30 de metri din fața porții 
adverse.

— O ultimă întrebare... 
specială : știm că ați avut 
probleme de coexistență 
cu Dinu și Dumitrache. 
Care este acum situația ?

— Mă înțeleg cu cci doi 
talentați fotbaliști ca și cum 
n-ar fi fost nimic intre noi. 
Au — m-atn convins — un 
fond bun și contez pe ei, pe 
maturizarea lor, care să-i 
transforme din „copii teri
bili" in personalități comple
te, spre binele lor, spre sa
tisfacția mea și a tuturor iu
bitorilor de fotbal din țara 
noastră.

Marius POPESCU

Duminică, 
pe stadionul Republicii 

Rapid-Jiul 
(ora 10,30) 

Steaua-„U“Cluj 
(ora 16)

Cele două partide din e- 
tapa a ll-a a campionatu
lui diviziei naționale A pro
gramate în București se 
vor desfășura pe stadionul 
Republicii, lată programul :

• ora 8,45: Rapid — 
Jiul (echipele de tine- 
ret-rezerve) ;

• ora 10,30: RAPID — 
JIUL (divizia A) ;

• ora 14: Steaua — 
„U* Cluj (echipele de 
tineret-rezerve) ;

• ora 16: STEAUA — 
„U" CLUJ (divizia A).

Oare spectatorii nu merita puțina atenție ? 

ci Facem cii „stadionul-miimimint - 
DIN TIMIȘOARA?

Pe scurt
• Duminică, în Capitală, se vor 

disputa următoarele meciuri :
Stadionul Metalul, ora 11 : ME

TALUL BUCUREȘTI — POLITEH
NICA GALAȚI (divizia E) :

Terenul Voința, ora 11 : VOIN
ȚA BUCUREȘTI — UNIREA TRI
COLOR BRAn.A (divizia C);

Terenul Laromet, ora 11 : LA- 
ROMET BUCUREȘTI — CEMEN
TUL MEDGIDIA (divizia C) ;

Terenul Flacăra roșie, ora 11 : 
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — 
OLIMPIA GIURGIU (divizia C) ;

Terenul T.U.G., ora 11 : SPOR
TUL MUNCITORESC BUCUREȘTI
— PROGRESUL CORABIA (divi
zia C) ;

Terenul Gloria, ora 11 : MAȘINI 
UNELTE BUCUREȘTI — F. C. 
CARACAL (divizia C).

• Azi, pe terenul Flacăra roșie, 
de la ora 16, va avea loc o par
tidă amicală între divizionara A
— Progresul București și Flacăra 

' roșie.

[aurel cosmĂ]

AUREL COSMA, fostul fotbalist 
<le la Gloria Arad 5t Jiul Petro
șani, marele pasionat de fotbal 
căruia l-a. consacrat aproape 
cinci decenii (la aproape 70 de 
ani încă mai arbitra), a încetat 
din viață.

Amintirea lut va rămtne ne- 
ștearsâ pentru toți cei care l-au 
cunoscut.

echipa respectîndu-se pe ea 
însăși — și, in consecință, să 
ciștigăm campionatul.

— Cum priviți partici
parea echipei în „G‘.E.T.“ ? 

— Cu toată seriozitatea. A- 
ccastă competiție europeană 
dă posibilitatea multor echi
pe de club din Europa să iasă 
la suprafață. Ca obiectiv, 
vrem să depășim turul patru 
în care au ajuns băcăuanii.

— Pînă la turul patru — 
pe care vă dorim să-l tre
ceți — v-aș întreba cum 
vi se par meciurile cu 
P.A.O.K. Salonic ? Vi se 
pare avantajos, sau, 
dimpotrivă, credeți că este 
un handicap programul 
celor două meciuri : pri
mul la București (16 sep
tembrie) și al doilea la 
Salonic (30 septem
brie) ?

— lini convine programul. 
Jucind bine la București, bă
ieții vor căpăta încredere 
pentru meciul retur.

— Să înțeleg din cuvin
tele dv că vă vedeți deja 
în turul doi al competi
ției ?

— Nu. Sper să ne califi
căm. dar nu pot uita că in 
preliminariile C.M. Grecia a 
fost considerată cel mai slab 
adversar și pînă la urmă 
s-a dovedit cel mai pericu
los...

— Deși ne aflăm abia 
după prima etapă, puteți 
să ne schițați ,,ll“-le di- 
namovist carp se profilea
ză pentru campionat

— Constantinescu — Chp- 
ra.n. Ștpenescij. Dinu. Delea- 
riu (Petre), Sălceanu, Nun-

KALININ - 
TRANSFERAT 

LA U.T. ARAD
Ieri dimineață. Ia serviciul 

de legitimări al F. R. Fotbal 
a fost depusă dezlegarea clu
bului Politehnica, pentru ca 
jucătorul Dumitru Kalinin să 
fie transferat la U. T. Arad.

In urma îndeplinirii și a- 
«estei ultime forme regula
mentare. jucătorul Kalinin 
are imediat drept de joc la 
U. T. Arad.

GRAIUL CIFRELOR
Cele 16 goluri ale primei 

etape au fost marcate de un 
apărător, 4 mijlocași și 11 a- 
tacanti.

O Media echipei primei eta
pe a fost de 8.91.

• In prima etapă au fost a- 
cordate arbitrilor 33 de stele. 
Cinci arbitri au obținut 5 
stele, doi arbitri au obținut 
4 stele, iar loan Rus nici o 
stea.

• Primul 11 m acordat în a- 
cest campionat a fost ratat de 
Raksi, în min. 73 al meciului 
Progresul—C.F.R. Cluj.

• In această prima etapă au 
fost folosiți 194 de jucători (16 
portari, 64 apărători. 37 mij
locași și 77 atacanți) dintre 
care 189 au primit note.

• Pe baza notelor acordate 
în această etapă, clasamentul 
„Constanța echipelor"’ (care se 
întocmește totalizind exile mai 
bune 11 note) se prezintă ast
fel : 1. STEAGUL ROȘU 93 p, 
2. U.T.A. 90 p. 3. „U" Cluj 
87 p. 4. Petrolul Ploiești 82 p,

5. Steaua 80, 6—7. Farul și 
Dinamo 79 p, 8. Universitatea 
Craiova 76 p. 9—10. Politeh
nica Iași și F.C. Argeș 75 p. 
11. Dinamo Bacău 74 p, 12. 
Jiul 72 p, 13.—14. C.F.R. Cluj 
și C.F.R. Timișoara 67 p. 15. 
Progresul 64 p, 16. Rapid 58 p.

• Situația în Trofeul „Pet- 
schowschi", după prima etapă, 
este următoarea : 1. PLOIEȘTI 
10, 2. București 9,50. 3—G. Pe
troșani, Pitești, Timișoara și 
Constanța 9.00, 7. Cluj 8,00.

• în această etapă au fost 
consemnate 94 de cornere ; 59 
gazdele și 35 oaspeții.

• In prima etapă s-au tras 
la poartă 227 de șuturi : 141 
gazdele și 8G oaspeții. Făcând 
raportul dintre numărul de go
luri și numărul de șuturi Ia 
poartă, rezultă un procent 
foarte scăzut al eficacității : 
7.04 Ia sută. Gazdele au un 
procent do 6.38 la sută, iar 
oaspeții 8,11 la sută.

Adrian VASILESCU

Păcat că n-ați fost dumi
nică la Timișoara, să vedeți 
ce frumoasă festivitate s-a 
organizat cu prilejul etapei 
inaugurale a campionatului. 
A cîntat fanfara, au defilat 
sportivii cu placarde, s-au 
oferit flori jucătorilor. în- 
tr-un cuvînt, n-a lipsit nimic 
pentru ca evenimentul să fie 
marcat așa cum se cuvine. Și 
— cum pe stadion se aflau în 
aceste momente 18 000 de 
spectatori — s-ar putea spune 
că ambianța a fost dintre cele 
mai frumoase.

Ar însemna, însă, să igno
răm condițiile în care publi
cul trebuia să participe la a- 
ceastă festivitate și, după a- 
ceea. la meciul C.F.R. — Uni
versitatea Craiova. Citeva mii 
de spectatori, mai norocoși, 
care fuseseră însă și precauți. 
venind cu 2—3 ore înainte, se 
aciuiseră în cele două tribune. 
Restul — DE DOUA ORI 
MAT MULȚI — TREABA 
LOR ! Unii se înghesuiseră in 
fața gardului de sîrmă, alții 
se. cocoțaseră pe bolovani, bîr- 
ne și cărămizi, CA SĂ NU 
MAI VORBIM DE CF.I CARE 
FĂCEAU echilibristica 
PRIN COPACI !

Era un spectacol dezolant 
să vezi mii de oameni chi- 
nuindu-se în cele mai năs
trușnice poziții, pentru a 
„prinde" măcar cîteva faze 
din meciul pentru care plăti
seră bilet de intrare.

...La aceeași oră, tot în Ti
mișoara, stadionul ,,1 Mai", 
un stadion nou, modern, cv. 
30 000 de locuri, STĂTEA 
GOL-GOLUȚ, NETULBURAT 
DECÎT DE... ZARVA UNOR 
VRĂBII CARE CIUGULEAU 
GAZONUL. Am întrebat, fi
rește, cum este posibilă o ase
menea anomalie ? Am între
bat, deși știam ce răspuns vom 
primi: CLUBUL C.F.R. TI
MIȘOARA SE AUTOGOSPO- 
dArește si, din moment 
CE ARE UN STADION PRO
PRIU, DE CE AR PLĂTI O 
COTĂ APRECIABILĂ DIN 
ÎNCASĂRI, JUCÎND PE ALT 
STADION.

Indiscutabil, deviza finan
ciară a oricărui club sau a- 
sociație trebuie să fie aceasta: 
încasări cit mai mari, pentru 
acoperirea cheltuielilor. Ju
cind, insă, pe stadionul „1 
Mai", FĂRĂ DISGUȚIE CĂ 
NUMĂRUL SPECTATORI
LOR AR FI FOST MAI MA-

RE, GEEA GE AR FI COM
PENSAT CHELTUIELILE ÎN 
PLUS.

Acesta este însă numai un 
aspect al lucrurilor. Dar se 
pune și o altă problemă : 
oare pentru construirea aces
tui stadion s-au cheltuit atl- 
ția bani și s-au prestat atîtea 
zeci de mii de ore de muncă 
voluntară numai pentru ca el 
să figureze printre monumen
tele orașului, bun de arătat 
turiștilor ? Păcat că nu poate 
fi pus pe rotile un asemenea 
stadion și transportat, de pil
dă, la Petroșani, spre satis

facția iubitorilor de fotbal din 
acest oraș.

Federația română de fotbal 
a anunțat că își va spune cu- 
vintul în programarea meciu
rilor, ÎN SENSUL DE A LI 
SE ASIGURA CONDIȚII DE 
DESFĂȘURARE CORESPUN
ZĂTOARE. Și a fost salutară 
intervenția sa. în cazul jocu
lui Progresul — G.FR. Cluj. 
Dar în rest ? După cum se 
vede, însă, PROBLEMA RĂ- 
MÎNE DESCHISĂ.

George MIHALACHE

în „Cupa Sportul Muncitoresc" cu handicap

SPORTUL MUNCITORESC RAPID 3-2 (2-1)
Cea de-a doua ediție a „Cu

pei Sportul Muncitoresc" cu 
handicap a programat ieri 
partida Rapid — Spartul 
muncitoresc. După un meci 
viu dsiputat, victoria a reve
nit echipei Sportul Muncito
resc. Plecînd cu handicapul 
de două goluri (diferența de 
categorie) Rapid a reușit să 
egaleze diferența pe tabela 
de marcaj prin golurile în
scrise de Năsturescu (min. 
21) și Niță (min. 85), dar, 
cînd toți spetatorii se aștep
tau 1 la o victorie a Rapidului.

gafa lui Răducanu (din min. 
89), car a părăsit poarta la o 
minge ce nu se anunța pe
riculoasă, a adus victoria e- 
chipei gazdă prin golul mar
cat de M. Vasile.

*

în deschidere, Metalul 
București — Progresul 4—3 
(4—0). De menționat că în 
prima repriză echipa Pro
gresul a foolsit jucătorii de 
rezervă.

■

MECIURI AMICALE

MECIUL FARUL - STEAUA,
- •     ■-•• • " ‘'„I... 1,*w-<

VĂZUT DE
întîlnire... norocoasă pentru 

un reporter, cu fostul interna
țional Gheorghe Constanti- 
nqscu-Grecu care a urmărit 
meciul Farul—Steaua, în ca-

Ședință de analiză la Progresul

IARĂȘI VIATA tXTRA-SPORTIVĂ...
Prima întîlnire din această 

săptămînă a jucătorilor de la 
Progresul București a avut 
loc marți după-amiază.

Firesc, punctul principal al 
programului întocmit de an
trenori l-a constituit analiza 
comportării în partida cu 
C.F.R. Cluj.

Antrenorul Victor Stăncu- 
lescu a arătat cauzele evolu
ției nesatisfăcătoare ale ele
vilor săi : după înapoierea 
din turneul din U.RJS.S., ma
joritatea jucătorilor n-au res
pectat principiile vieții ex- 
trasportive și in următoarele 
zile potențialul fizic nu s-a 
mai putut reface. Și astfel, 
în meciul de duminică. R. 
Ioneseu. Raksi. St. Marines
cu, Beldeanu și Ad. Constan
tinescu AU DAT UN RAN
DAMENT SCĂZUT.

In concluzie, cu toții au că-

zut de acord că debutul n-a 
satisfăcut exigențele supor
terilor ți simpatizanților clu
bului. constituind un semnal 
de alarmă în «eea ce pri
vește activitatea viitoare.

Atmosfera încărcată, de
terminată de comportarea 
nesatisfăcătoare în meciul 
de duminică, a foșt de
strămată — întrucitva — 
de Dudu Georgescu. El a 
oferit fursecuri și bomboa
ne de ciocolată antrenori
lor Stănculescu și Caricaș, 
precum și colegilor lui. 
Motivul ? înaintașul cen
tral al Progresului a îm
plinit in acea zi 20 de ani. 
La felicitările primite, le 
adăugăm pe ale noastre 
jucătorului care a înscris 
primul gol al noii ediții 
de campionat.

Dialog

ÎNTRE SPORT Șl... GRAMATICĂ
Multe vești 

ne-au trimis in 
vacanța aceasta e- 
levii! Dar dintre 
toate, scrisoarea 
care ne-a bucu
rat cel mai mult 
rămlne, cu sigu
ranță, cea sosită 
din Saravale. de 
la un elev de-a 
V-a, O v idiu 
Ostrovăț.

Ne-cu bucurat, 
mai iutii, noută
țile pe care mi- 
ni-cprespondcntiit 

nosțru ni le-a 
transmis: .-în
cursul acestui au 
s-au construit — 
special pentru noi 
- un frumos ba

zin de înot și o 
bază sportivă 
compusă din te
renuri de volei 
(două), baschet și 
handbal, mic pa
trimoniu sportiv 
care a fost încre
dințat, pentru fo
losire și îngrijire, 
organizației noas
tre de pionieri" 
Gospodar care — 
după cum ne-o 
descoperă cele 
patru fotografii cu

care O vidiu țși 
însoțește cores
pondența — se 
dovedește a fi 
harnic și deose
bit de priceput.

Ne-a bucurat, 
implicit, înțelege
rea de care pă
rinții, profesorii ji 
directorul școlii 
(prof. Ioan Mi
lt u) au dat dova
dă, comitetul de 
părinți și colecti
vul școlii fiind 
cel doi factori 
care și-au dat mi
na si au construit 
copiilor un mic 
paradis de care șe 
vor bucura aproa
pe tot cursul a- 
niiluț.

Ne-am bucurat, 
apoi, aflind des
pre activitatea 
sporțivg proofiu- 
zisă pe cari o 
desfășoară, ve tî- 
năra și atrăgătoa
rea lor bată, co
piii din Saravale 
Știm, astfel, ca. in 
mica localitate din 
șesul județului Ti
miș, există cursuri 
de învățare a îno
tului (prof. Ioan

S i m i o n), că par
tidele de fotbal șl 
baschet sînt punc
tele de atracție ale 
copiilor, că recent, 
s-au desfășurat fi
nale la volei și 
handbal, etape de
cisive care au fost 
onorate cu premii.

Și tot atit de 
mult ne-au bucu
rat intenția de ex
tindere a bazei 
sportive si de a- 
tragere, în disci
pline sportive di
ferite, a fiecăruia 
dintre elevii școlii, 
ideea unor cam
pionate inter-școli 
și (chiar dacă le
gătura cu sportul 
nu se relevă ime
diat) faptul că 
scrisoarea, deși se 
întinde pe două 
pagini, n-a avut 
nicț o greșeală fie 
gramatică...

Tot atîtea indi
cii că școala din 
Saravale are pre
ocupări multiple și 
complexe.

N Mș.

ODSERVATORUU FEDERAL
litote de OBSERVATOR FE
DERAL. Spunem norocoasă 
deoarece el este mai greu de 
găsit în aceste zile, fiind în 
concediu, și pentru că partida 
de la Constanța a oferit un 
subiect în plus de discuție, 
prin faza din minutul 84, 
care a adus golul victoriei. De 
o parte, nici o obiecție în le
gătură cu acest gol, de altă 
parte, părerea că reușita lui 
Caraman a fost înlesnită de 
coechipirul său, Badea, care 
l-qr fi obstrucționat pe Suciu, 
împiedicîndo-| astfel să inter
vină eficient în faza respec
tivă.

Bineînțeles, acesta avea să 
fie punctul nr, 1 al discuției 
noastre cu observatorul fede
ral. Tov. Constantinescu ne-a 
ghicit întrebarea, din priviri, 
astfel că a intrat direct în 
subiect :

— Golul a fost perfect va
labil. Acest lucru am ținut să-l 
subliniez și în raportul meu, 
tocmai fiindcă s-au făcut dis
cuții în jurul lui. Ele m-au de
terminat să revăd meciul la 
televizor, unde golul lui Ca
raman a fost retransmis de 
două ori. Pentru mine, lucru
rile erau clare de la început. 
Televizorul n-a făcut decît 
să-mi confirme părerea. SU
CIU A Șl SĂRIT LA MINGE,

CEEA CE N-AR FI PUTUT 
FACE DACA AR FI FOȘT 
„ȚINUT" DE BADEA. Atent și 
corect, arbitrajul lui M. Ro
taru, care a alergat la fel ca 
jucătorii și a fost întotdeauna 
pe „fază". L-aș fi vrut, însă, 
ceva mai autoritar.

— Ce ne puteți spune des
pre jocul celor două echipe?

— în primul rînd, despre 
învingători. Farul a arătat un 
joc atletic, în viteză, orien
tat bine în teren. Execuțiile 
tehnice au fost însă defec
tuoase. Principalul om de ac
țiune al constănțenilor a fost 
Kallo, care deține o formă ex
celentă. Steaua a jucat bine 
în prima repriză, punind ac
cent pe ofensivă. Finalizarea 
a fost însă necorespunzătoare. 
Chiar golul aparține mai 
mult celuilalt Ștefănescu, por
tarul Farului, decît înaintașului 
bucureștean. Surprinzător de 
imprecis : Hălmăgeanu.

REP.

Elevi, procurafi-vă din timp
rechizitele școlare!

Mu ne are loc 
ședința 

Biroului federal
Spicuiri din ordinea de zi:
• Analiza stadiului de pre

gătire a echipelor Steaua și 
Dinamo București (reprezen
tante ale fotbalului românesc 
în competițiile europene).

• Discutarea propunerilor 
de loturi reprezentativi? și a 
programelor lor de pregătire.

• Propuneri de modificare 
a regulamentului de organi
zare a activității fotbalistice.

CAIETE 
CREIOANE 
STILOURI 
FIX-URI
MAPE SERVIETE 
GHIOZDANE 
CERNEALĂ
ETC.

St gmsc intr-un sortiment variat 
iii unitățile comerciale 

ac specialitate

• ARIEȘUL TURDA — „U" 
CLUJ 1—0 (1—0). Studenții au 
dominat, însă steril. Unicul gol 
a fost realizat de Mîlnă (min. 
33 din 11 m). (P. LAZAR, co- 
resp.).

• DINAMO BACAU — TEX
TILA BLTIUȘI 7—1 (3-0). în 
acest meci amical, antrenorul 
V. Neagu a rulat mai mulți 
jucători în linia de înaintare. 
Au marcat Pană 2, Băluță 2, 
S. Avram, Florea, Gramcea

(autogol), • respectiv Nedelcu 
(autogol). (ILIE IANCU, co- 
resp. principal).

• POLITEHNICA IAȘI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 4—2 
(3—2). Ceahlăul a fost un bun 
partener de antrenament doar 
pentru o -epriză. Au înscris 
Lupulescu 2, Simionaș, Moldo- 
veanu, respectiv Stoicescu' (au
togol) și Ștefănescu. (D. DIA- 
CONESCU, coresp. principal).

SELECȚIONATĂ DIVIZIONARĂ TARBES
(Urmare din pag. 1)

elementare, de tehnică indivi
duală și de tactică, evoluția 
lor mult, mult prea indivi-. 
dualistă. Sigur, au fost și 
excepții. Au existat perma
nent jucători în selecționată 
care și-au invitat colegii de 
echipă la acțiuni colective, în- 
cepînd cu neobositul Roibașu. 
continuînd cu Veluda. Atana- 
siu (în prima repriză), Ba
ciu. Miclescu și terminînd cu 
Dinu. Palide tentative însă, 
de a lega jocul, de a acționa 
grupat, de a contracara un 
adversar tenace, decis, plin 
de virtuți.

Realmente. Tarbes ne-a de
monstrat că a rămas fidelă 
jocului deschis, fără a ma
nifesta însă carențe, fără a se 
lăsa depășită pe înaintare, a- 
tunci când situațiile impuneau 
valorificarea acestui compar
timent. Tarbes a arătat cu 
prisosință o mare clasă. o 
concepție de joc unitară, o 
orientare precisă. Asociați la 
togte acestea tehnică indivi ■ 
duală aproape desăvîrșită a 
fiecărui jucător, nu numai a 
lui Silliăres, Pecune. De Ma
tos și Anglade, care cuceri
seră, în primele două întîlniri. 
publicul de pe Dinamo sau 
cel constănțean. Omogenita
tea Tarbes-ului a constitu i 
un alt handicap irecuperabil 
pentru selecționat divizionară. 
Iată condițiile care au deter
minat un rezultat ce poate

părea aspru, dar care est* 
real.

Un scurt film al întîlniri!... 
Primele 15 minute sînt de ta
tonare, deși nu a lipsit mult 

“ba Bergescau să -realizeze un 
„drop" de la 40 de metri 1 
Tot el deschide și scorul, 
printr-o lovitură de pedeapsă 
aproape de centru. Gazdele 
ratează o lovitură de pedeap
să prin Durbac, apoi egalează 
prin încercarea — splendidă
— a lui. Suciu, infiltrat prin
tre Pecune și Doulou. Pauza 
îi dă aripi, dar Durbac — 
exasperant — ratează la riad 
două lovituri de pedeapsă din 
poziții ideale ! Apoi Suciu va 
rata și el o încercare, stopîn 
du-și cursa la 10 m de spa
țiul de țintă advers. în repli
că, Pecune profită de o pre
luare greșită a lui Damaschin 
și înscrie o încercare după 
o cursă de 60 de metri ! O 
nouă încercare este ratată de 
Pop, la 15 metri de buturile 
franceze. Marinescu continuă 
suita ratărilor, dovedindu-se 
Imprecis la o lovitură de pe
deapsă. Aproape de finalul 
partidei, Bergescau. bine ser
vit de Marin TI, înscrie un 
„drop". încă o lovitură de pe
deapsă ratată de selecționată 
(tot prin Marinescu), după 
care Tarbes — pe o greșeală 
de intercepție a lui Atanastu
— înscrie o încercare prin 
Pecune. Transformă B.ergfcs- 
cau stabilind scorul final...

——■ i   

LOTO - PRONOSPORT
100 000 Ici pc o vdridfHâ

slcrl Io I0T0
Jucind un bilet sfert scria 

(P) de 8 variante simple, par
ticipantul ENACHE GHEOR- 
GHE ION din Bușteni a de
venit marele ciștigător al tra
gerii LOTO din 21 august 
1970, obținind un premiu de 
categoria A in valoare de 
100 000 lei și un alt preoiiu

de categoria B de 10 250 lei. 
Ș; dumneavoastră aveți posi
bilitatea să-l imitați, parijei- 
pind la tragerea Loto de 
mîine — astăzi fiind ULTI
MA ZI pentru procurarea 
biletelor,

h> clișeu, prezentăm bile
tul care i-a adus participan
tului din Bușteni premiul de 
100 000 lei.

lUCEPlHO OE IA 11 SEPTEMBI1IE

BASCHETBALISTELE ROMÂNCE 
LA C E. DIN OLANDA

...in grupă cu Iugoslavia, Bulgaria, Cehoslovacia, Belgia și Austria
După cum se știe, între 11 și 19 septembrie se va desfă

șura in Olanda a XlI-a ediție a campionatului european 
de baschet pentru senioare, la care iau parte 12 reprezen
tative calificate direct sau în urma turneelor de calificare 
desfășurate în acest ăn. Printre participante ȘE AFLA ȘI 
SELECȚIONATA ROMÂNIEI, plasată în grupa B a cam
pionatului. alături de echipele Iugoslaviei (medalie de ar
gint ia "ediția precedentă a competiției), Bulgariei, Ceho
slovaciei, Belgiei și Austriei.

Meciurile acestei grupe se 
vor desfășura in localitatea 
Lecuwerden, iar jocurile 
baschetbaliștelor noastre se 
vor disputa in următoarea 
ordine : 11 septembrie cu Aus
tria. 12 septembrie cu Iugo
slavia, 13 septembrie cu Ce
hoslovacia, 11 septembrie cu 
Belgia. 15 septembrie eu Bul
garia. Zilele de 16 și 17 sep
tembrie sint dedicate odihnei, 
la 18 septembrie se vor des
fășura partidele semifinale 
(după sistemul cunoscut sub 
denumirea „în cruciș"). iar ia

19 septembrie sînt programate 
intilnirile care vor stabili cla
samentul final al campiona
tului.

întrecerile din grupa A se 
vor desfășura la Rotterdaan, 
cu participarea reprezentati
velor U.R.S.S. (campioană eu
ropeană), Poloniei (medalie de 
bronz in 1968),' Italiei,’ Olan
dei, Franței și Ungariei

Comisarul F.I.B.A. pentru 
grupa de Ia Lecuwerden este 
cunoscutul specialist maghiar 
dr. Ferenc Hep.

)
1

pAonoexpkes

NUMERELE EXTRASE 
LA CONCURSUL NR. 3G 
DIN 2 SEPTEMBRIE 1910

EXTRAGEREA I : 35 34 38 43 
45 1

Fond de premii : 490 495 lei din 
care 156 768 lei report categoria I.

EXTRAGEREA A II-A : 4 35 7 
29 15 44 8 41

Fond de premii : 294 622 lei.
Plata premiilor va începe In 

Capitală de joi 10 septembrie 
pînă la 17 octombrie : în țară 'de 
la 14 septembrie pînă la 17 oc
tombrie 1970. Inclusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 28 AUGUST 1970

Extragerea I : Categoria a Il-a s 
4,50 variante a 16 698 lei; a IlI-a : 
Î2,3o a 6 1Q9 lei; a iv-a : 16 a 
4 696 Ici; a V-a : 138,70 a 5ț2 lei; 
8 Vl-a : 182.50 a 412 tel.

Report categoria I : 75141 iei.
Extragerea a ll-a. : Categorjg B: 

2,25 variante a 25 015 lei; C : 4.05 
a 13 897 lei: D ț 12,85 a 4 380 lei: 
E : 18,65 a 3 018 Jei; F : 38 a 1 481 
lei.

Report categoria A : «7163 lei-
Ambele extrageri : Categoria Z: 

>20.10 a 100 Iei.
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Doar 4 campioni europeni
au reușit sâ cîștige Ia Stockholm

(Urmare din pag. 1)

Jim

ro-

BREVIAR

rezultat meritoriu a

13,4. Podeswa 13.6,
13,7 și Antaran 13.8.

calificărilor 
finalei la

dificultăți, să se 
in semifinalele la 

plat (12,0). In fine, 
că este interesant să

■ v:

,

Sosire strtnsâ în finala de 100 m, pe stadionul olimpic din Stockholm, 
fața lui Schenke (R.D.G.)

• 6 VICTORII SI ALTE 8 LOCURI PE PODIUM PENTRU 
ECHIPA R.D.G.' • FORMAȚIA U.R.S.S. A RESIMȚIT 
ABSENTA LUI BORZOV • SELECȚIONATA FRANCEZĂ 

DEZILUZIE— O MARE
Pasionantele întreceri atle

tice din finala «Cupei Eu- 
ropei“, desfășurate timp de 
două zile la Stockholm, iu 
determinat în clasamentul 
final o ordine aproape iden
tică cu Cea a competiției 
feminine j sportivii din R.D. 
Germană au cîștigat din 
nou cu o diferență clară, 
în timp ce atleții din Uniu
nea Sovietică au obținut me
daliile de argint, iar cei din 
R.F. a Germaniei pe cele de 
bronz. Inversarea deci pe 
locurile 2—3.

Dacă în săptămîna prece
dentă, la Budapesta, nu au 
existat nici un fel de dubii 
în privința învingătoarelor 
(care se prezentau cu o re
marcabilă carte de vizită), 
în capitala Suediei, în schimb, 
nu mai puțin de 4 echipe 
emiteau pretenții justificate 
de cîștig. După prima zi de 
întreceri ordinea din fruntea 
clasamentului era: 1. R.D.G. 
50, 2. Franța 48,5, 3. R.F.G. 
44 și 4. U.R.S.S. 42,5, iar 
la . jumătatea celei de a doua 
reuniuni i 1. R.D.G. 68, 2.
U.R.S.S. 67,5, 3. Franța 64.5 
și 4. R.F.G. 62. Din acel mo
ment însă,- Wolfgang Nord
wig (care a încercat și stabi
lirea unui nou record mon
dial la prăjină cu 5.48 m) și

coechipierii săi au „mers" 
cu toate motoarele în plin, 
asigurîndu-și o victorie cate
gorică. Sportivii dim R.D. 
Germană au totalizat 6 vic
torii individuale și alte 8 
locuri pe podiumul de pre
miere (din cele 20 de probe 
de concurs), făcînd dovada 
unei perfecte omogenități. Nu 
este mai puțin adevărat însă 
că aceștia au probat și o 
foarte bună formă, Briesenick 
(20,55 m — greutate), Schenke 
(20,7 — 200 m) sau Drehmel 
(17.13 m — triplusalt) reali- 
zînd cu acest prilej cele mai 
bune performanțe din sezon.

Fosta deținătoare a trofe
ului, selecționata U.R.S.S., a 
încheiat competiția cu un 
punctaj scontat datorită suc
ceselor lui Arzanov (800 m). 
Dudin (3000 m obstacole), 
Bondarciuk (ciocan) și bunei 
comportări a lui Saneev (tri
plusalt), Lusis (suliță). Gavri
lov (înălțime) și Sviridov 
(10 000 m). Absența lui Bor
zov, mare favorit în probele 
de sprint, ca și evoluția mo
destă a lui Ter-Ovanesian 
(7,74 m — lungime), Karasev 
(19,17 m — greutate) și Bliz- 
nețov (4,80 m — prăjină, 
ultimul loc) au fost determi
nante pentru rezultat.

O mare deziluzie, comen-

Nowosa ciștigă cu un piept In

de specialiști, 
slaba compor- 

în

tată ca atare 
a constituit-o 
tare a atleților francezi 
ziua a . doua, în urma căreia 
reprezentanții cocoșului 
s-au trezit tocmai 
IV în clasament 
polonezul Kupczyk 
fost descalificat la 
ar fi ocupat locul V!). .Cu 
excepția lui Nallet. toți cei
lalți atleți francezi nu s-au 
prea văzut în concurs, fiind 
departe de momentele stră
lucitoare ale semifinalei de 
la Ziirich.

Formația vest-germană. cu 
cîteva valori certe, a ocupat 
mai multe locuri fruntașe, 
dar n-au obținut decît. o sin
gură victorie (Norpoth la 
5000 m). Foarte inegală — 
echipa poloneză cu 4 locuri 
I (Nowosz — 100 m, Werner 

400 m, Nikiciuk — suliță 
ștafeta de 4x400 m), dar 
goluri evidente la sărituri 
aruncări. Formația Italiei, 
cîteva individualități si-

Pe 
(iar 
nu 
800

galic 
locul 
dacă 

ar fi 
m, ei

Și 
Și 
Și 
cu 
gure (dar numai atât), ca și 
selecționata țării gazdă, nu 
au contat în lupta pentru 
întâietate.

O ultimă remarcă — doar 
patru campioni europeni 
(Atena 1969) au reușit să 
cîștige și la Stockholm. Ace
știa sînt' Werner (Polonia) la 
400 m, Haase și Nordwig 
(R.D.G.) la 10 000 m și, ..res
pectiv, prăjină și Bondarcitik 
(ciocan).

înălțime, un spectacol care se 
anunță deosebit de atractiv și 
în cadrul căruia Cornelia Po
pescu (1,85) va trebui să facă 
față campioanei europene de 
sală, Ilona Gusenbauer (1,85), 
Antoninei Lazareva (1,87), cea 
mai bună performeră mon
dială a anului și Snejanei 
Hrepevnik (1,82), la 800 m 
reeditarea duelului Silai-Niko- 
lici, la 
Tereza ! 
deswa, 
Valeria 
menim < 
atracție.
carte de vizită selectă : 
cordmanul mondial Wolfgang 
Nordwig și Christos Papanico- 
lau la prăjină, Green, Rave- 
lomanantsoa, Nowosz și 
Schenke la 100 m, Briesenick 
la greutate, Nemeth la suliță 
ș.a. Mulți dintre ei au sosit 
aci direcr de la Stockholm, 
unde au luat oarte la finala 
„Cupei Europei".

Miercuri dimineață a debu
tat în concurs Elena Vîntilă, 
atît la pentatlon cit. si la lun
gime. Ea a sărit 6,15. califi- 
cîndit-se în această din urmă 
probă, cu cel mai bun rezul
tați alături de alte 11 sări
toare) pentru finală. In 
schimb, la pentatlon, deși s-a 
clasat la 100 m. g. pe primul 
loc în seria a IV-a (14,4), ea 
a renunțat să mai concureze, 
deoarece în proba a doua la 
greutate nu a realizat decît 
10.36 (loc. 12), pierzind șan
sele pentru un bun loc fi
nal. Ea va continua însă în
trecerea la lungime. Tot di
mineață, în calificările de Ia 
suliță bărbați, Dezideriu Si- 
laglii, realizînd doar 68,28 m 
(barem 70 m), a ratat posi
bilitatea de a

Reuniunea 
ză a stabilit 
pioni. Astfel,, 
venit lui MIKLOS NEMETH 
(Ungaria), cu 81,94 m — 
nou record mondial univer
sitar. El a fost urmat de : 2.

100 mg dispută intre 
Sukniewicz, Barbel Po- 
Danuta Sfrazinska și 
Bufanu, ca să nu po- 

decît cîteva puncte de 
. La bărbați, aceeași 

re-

intra în finală, 
de după-amia- 
și primii cam- 
SULIȚA a re-

o. v. —

A fost alcătuit programul C. Al. de hochei
Intre 19 martie și 3 apri

lie 1971, se vor desfășura în 
Elveția jocurile din cadrul 
campionatelor de hochei pe 
gheață grupele A și B. Co
mitetul de organizare a al
cătuit zilele trecute progra
mul întrecerilor pe care l-a 
și comunicat federațiilor in
teresate.

Prima parte a campiona
tului grupei A se va desfă
șura la Berna, urmînd ca 
jocurile-retur să aibă loc la 
Geneva. în zilele cu două 
meciuri pe program, primul 
joc va începe la ora 16 (ora 
locală), iar 
la ora 20. 
desfășoară 
joc acesta 
ora 20.

Iată 
primei

’ cel de al doilea 
Atunci cînd se 
numai un singur 
va avea loc la

programul complet al 
grupe :

BERNA
Vineri 19 martie : U.R.S.S. —

fișier
C. E. tie natație

100 M DELFIN FEMEI

65.7 Andrea Gyarmaty (Ungaria)
66.0 Mirjana Segrt (Iugoslavia)
66.1 Helga Lindner (R.D.G.)_____
07.2 ~ " " '-J- * ’ '
67.5
67.7
67.9
68.2
68.3

Heike Hustede-Nagel (R.F.G.) 
Edeltraut Koch (R.F.G.) 
Viktoria Vaskevici (U.R.S.S.) 
Diane Lansley (Anglia) 
Zsuzsa Toth (Ungaria) 
Valentina Tutaeva (U.R.S.S.) 
Erika Feyerabendt (R.D.G.)

_ AGNETA STERNER (ROMA
NIA) locul 16

R. D.G.; Cehoslovacia—S.U.A.; 
simbătă 20 martie; R.D.G.— 
Finlanda ; S.U.A. — Suedia ; 
duminică 21 martie: Ceho
slovacia—Suedia ; U.R.S.S. — 
Finlanda ; luni 22 martie: 
Cehoslovacia—R.D.G.; U.R.S.S. 
—S.U.A. ; marți 23 martie : 
Suedia — R.D.G. ; S.U.A. — 
Finlanda; miercuri 24 mar
tie : Suedia — Finlanda ; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia; 
joi 25 martie : S.U.A. — R.D. 
Germană ; vineri 26 martie : 
Finlanda — Cehoslovacia ; 
Suedia—U.R.S.S.

GENEVA
Sîmbătă 27 martie : U.R.S.S. 

—R.D.G. (15,30) ; Cehoslovacia 
—S.U.A. (20.30) ; duminică 28 
martie :
(ora 15)
(ora 20,30) ; luni 29 martie : 
U.R.S.S.—Finlanda (ora 17,15); 
Cehoslovacia — Suedia (ora 
20,30) ; marți 30 martie : 
Cehoslovacia — R.D.G. (ora 
17,15) ; U.R'S.S.—S.U.A. (ora 
20,30) ; miercuri 31 martie : 
Suedia—R.D.G. (ora 17,15) ;
S. U.A.—Finlanda (ora 20.30); 
joi 1 aprilie : Suedia—Fin
landa (ora 16) ; U.R.S.S. —- 
Cehoslovacia (ora 20,30^)vi
neri
(ora 
lie : 
(ora 
(ora
TURNEUL GRUPEI B, FĂRĂ 

CANADA !...

5—14 martie fără * Include 
echipa Canadei. In această 
grupă vor juca ;
Iugoslavia, Italia, Polonia, El
veția, Austria,
R.F.G. Meciurile se vor des
fășura în mai multe orașe: 
Berna, Lysse și
Fonds.

După cum se 
țării noastre va 
cadrul grupei C,

Norvegia,

Japonia și

Chaux de

știe, echipa 
evolua în 
în Olanda.

60.3

R.D.G. — Finlanda 
; S.U.A. — Suedia

2 aprilie : S.U.A.—R.D.G.
20,30) ; sîmbătă 3 apri-
Cehoslovacia — Finlanda
16) ; U.R.S.S.—Suedia
20).

Organizatorii au alcătuit 
și programul jocurilor grupei B 
care se va desfășura între

PARALIZIE Șl GOLF
Bobby Nichols, câștigătorul marelui turneu internațional disputat 

acum cîteva zile la Clifton (New Jersey), este în vlrstă de 36 de ani. 
Mal întîi, Nichols practicase fotbalul american șl apoi baschetul. în 
anul 1952 el și-a întrerupt cariera sportivă în urma unui accident dc 
automobil. După o paralizie care l-a imobilizat tn pat timp de 13 zile, 
Nichojs s-a însănătoșit șl a revenit - ■
de goiter. Acum, el culege lauri în i 
dar șl al... relaxărilor.

SUPERSTIȚIILE LUI 
CERDAN JR.

Marcel Cerdan junior, fiul 
fostului campion mondial de 
box la categoria mijlocie, de
cedat într-un accident de a- 
vion tn 1949. consideră că o 
serie de obiecte rămase de la 
tatăl său ti aduc succes tn ca
riera. sa pugillstică. Cerdan jr. 
poartă, astfel, ceasul de mină 
al tatălui său. cel ca a permis 
de altfel identificarea lui Intre 
resturile calcinate ale avionu
lui prăbușit In Azore, casca 
de protecție , la antrenamente 
șl o pereche de mănuși de 

I box primite în dar, cînd era 
( copil.

tn vlrstă de 87 de ani. Ea a luat 
parte de nenumărate ori la așa- 
numltul „Supermaraton austra
lian", care se desfășoară tn fle
care an în împrejurimile orașu
lui Port Darwin. La întreceri, care 
constau din alergare șl marș, tn- 
sumtnd distanța de 137 de km. 
participă sportivi de diferite 
vtrste. Veteranii se pot odihni, tn 
timpul cursei, tn corturi speciale, 
care se găsesc presărate pe tot 
parcursul.

Organizatorii afirmă Insă ci nu 
au avut ocazia s-o vadă pini 
acum pe doamna Flynn odihnln- 
du-se tntr-unul din aceste cor
turi I Poate la viitoarea ediție...

ATENJIUNE, FILATELIȘTI!

TENACITATE
Una dintre cele 

sportive din lume 
dotată, australianca

mal tenace 
este, fără tn- 
Nellie Flyr.n,

Poșta braziliană a pus în cir
culație o emisiune specială de 
trei timbre pentru a comemora 
victoriile obținute de reprezenta
tiva de fotbal a Braziliei cu pri
lejul campionatelor mondiale din 
anii 1958, 1962 și 1970. Primul tim
bru, avînd o valoare de 1 cruzei
ro, prezintă pe fondul drapelului 
suedez (.Cupa Jules Rlmet". Al

UN FULGER PE TEREN...
Un accident neobișnuit și tragic s-a petrecut in tabăra de antre

nament Dunavarsany, situată Ia aproximativ 4o km sud de Buda
pesta. In timp ce jucătorii echipei de fotbal MTK, din prima divizie 
a campionatului Ungariei, efectuau exerciții do gimnastică, un fulger 
a căzut chiar pe teren. loji cel 15 fotbaliști au fost trintiți la pămint, 
dac tn timp ce 14 dintre el s-au ales numai cu spaima, pentru cer de a) 
15-lea, Andras Szucsanyi, medicii nu au putut decît să constate de
cesul.

 j.

Josef Csik (Ungaria) 80.32, 
3. Sigmund Jaloszynsky (Po
lonia) 
î ovici
John 
75.96, 
75.56.
10 000
sovieticul 
(29:02,2).
Jack Lame (29:08.8) și Mi
chael Tagg (29:29,2).

Un
obținut Valeria Bufanu, care 
ocupînd locul II (în seria I) 
la 100 m g a obținut dreptul 
de a susține finala. Iată pe 
cele opt finaliste, în ordinea 
desfășurării seriilor : Suk
niewicz 13,1, Bufanu 13,7, 
Sterk 13,6, Andre 13,8, Stras- 
zynska 
Schuler

79,84, 4. Nedjo Djn- 
(Iugoslavia) 76,84. 5. 
Mc Sorley (Anglia) 

6. Bill Schmidt (S.U.A.)
FINALA cursei de 

in a (ost cîștigată de
SARAFUTDINOV 

urmat de englezii

Semifinale, dublu fe-
(Olanda)

TENIS, 
minin : Bakker, Zwaan
— Parmas. Sobol (U.R.S.S.) 6—3. 
6—3. Swamatsu, Swamatsu (Japo
nia) — Borca. Graczol (Ungaria) 
li—2, 6—1 ; dublu masculin : Sa
kai. Kamiwazumi (Japonia) — 
Pampulov, Pampulov (Bulgaria) 
9—7. 6—2. LejUS. Volkov (U.R.S.S.)
— Owens, Mc. Nair (S.U.A.) 3—6, 
6—3. 6—4 : dublu mixt : 
Pollard 
Maioli 
Parmas.
(S.U.A.)

: Young.
- Nasturelli. 
12—10. 6—4.

Leius — Skallan, Owens 
6—4, 6—2.

(Australia) —
(Ttalia) 3—6. 1

MASCULIN : Italia
3—1 (15—12, 15—13. 7

Belgia

VOLEI
U.R.S.S.
15—8) ! România
(8. 6, 4) ; Coreea de Sud 
hos’ovacia 3—0 (10, 6. 3): Bulgaria
— Grecia 3—0 (8. 15. 7). Japonia
— Canada 3—0 (5, 3. 11), Turcia
— Congo (K) 3-0 (3, 2, 9); Po
lonia - india 3-0 (3. 6. 10): Is
rael — Haiti 3—1 (—12. 4. 10, 5): 
Tunisia — Iran 3—1 (9, 13. —9.
14). FEMININ : U.R.S.S. — Japo
nia 3—0 (9, 8, 17): România — Ca
nada 3—0 (4, 0, 0) — în turneul 
pentru locurile 9—13; Polonia — 
Iran 3—0 (6. 14, 10); Brazilia — 
Italia 3—0 (12, 12, 6); Cehoslova
cia — Olanda 3—1 (6, 4, —11, 10); 
•Bulgaria — Elveția 3—0 (5, 4, 4).

O altă atletă româncă, Ma
riana Goth, a reușit, dar cu 
oarecari 
califice 
100 m 
credem 
cunoașteți și ciștîgătorii se
riilor la 100 m bărbați: Mon
tes 10,3, Triana 10,3. Clerc
10.4, Schenke 10,4, Nowosz
10.5. Jan Green 10,5, 
Green 10,5.

Mîine, dintre atletele 
mance intră în eoncurs și 
Cornelia Popescu, care are 
un examen ușor, cel al cali
ficărilor. în schimb. Argen
tina Menis va trece prin fur
cile caudine, ale 
și (să sperăm) 
disc.

S3—48 (28—25) ;
— Iran 76—53
Olanda 9: 
lugalia -

gr.
(37-21) 

•31 (46—46); 
Algeria 2—0 neprezen-

E Danemarca 
Grecia — 

gr. F Por-

tare : Japonia — Israel
(35—40); gr. G Senegal — Sudan 
107—34 (49—29). Clasamente : gr. 
A 1. S.U.A. 3, 3, 0. 6 p; 2. Cuba 
3, 2, 1, 5 p, 3. Italia 3, 1, 2, 4, p,

4. Brazilia 3. 0, 3, 3 p: gr. B 1. 
U.R.S.S. 3, 3, 0, 6 p, 2. Iugoslavia 
3. 2. 1. 5 p. 3. Bulgaria 3. 1, 2. 4 
p. 4. Coreea de Sud 3, 0, 3. 3 p; 
gr. O 1. Polonia 6 p. 2. Ungaria 
5 p. 3. Franța 4 P, 4. R.F.G. 3 p; 
gr. D 1—2. Canada 3, 2, 1, 135—IPS
— 5 p, 1—2. Cehoslovacia 3, 2, 1.
202—204 5 p, 3—4. România 3, l.
2, 183—Î85, 4 p. 3-4. Turcia 3, 1. 
2, 213—200. 4 p (o curiozitate — 
raportul coșaveraiului față de po
ziția tn clasament) ; gr. E 1. Gre
cia 6 p. 2. Olanda 5 p, 3. Dane
marca 4 p. 4. Iran 3 p; gr. F 1. 
Japonia 6 p, 2. Israel 5 p, 3. Por
tugalia 4 p, 4. Algeria 1 p: gr. G
1. Senegal 4 p. 2. Sudan 3 p. 3. 
Congo (K) 3 p; gr. H 1. Albania 
2 p, 2. Luxemburg 1 p. Sistemul 
de calificare mai departe.: pri
mele două echipe din gr. A și B
— în turneul pentru locurile 1—4, 
cele de pe pozițiile 3—4, in tur
neele pentru locurile 5—8. și la 
fel în continuare. Astfel, forma
ția României a rămas sâ susțină 
meciuri in turneul pentru locu
rile 13—16. cu Turcia, cu R.F.G. 
și cu Franța.

Feminin : România — Polonia 
6’1—39 (28—23). Prima victorie a
baschetbalistelor noastre, in gru
pa care Întrunește toate echipele.

Au inserts : Diaconescu 13, Cio
can 16. Savu 11. Taflan 8. Deac
2. Pruneu 8. Trandafir 2. respec
tiv Kielozewska 6. Pietkiewicz 2. 
Strumillo 2, Grabowska 3. Kistni- 
ewska 8. Matusewska 2. Schmarz- 
sinska 12, Ciutzinska 4. Ceho
slovacia — Cuba 66—53 (29—24),
U.R.S.S. — Bulgaria 65—42 (32—27).

GIMNASTICA. Individual mas
culin. Clasament (după cal, inele 
si sol) ; 1. T. Okamura (Japonia) 
23,70. 2. V, Vogel (U.R.S.S.) 28.30,
3. H. Sinichi (Japonia) 28,33, 4.
R. Fujimori (Japonia) 28.20, 5. M. 
Sakamoto (S.U.A.) 28,10, 6. A.
.Adrianov (U.R.S.S.) 27.93. Clasa
ment pe echipe după trei aparate: 
1. Janonia 85.35, 2. U.R.S.S. 84,25, 
3. S.U.A. 83,25, 4. Ungaria 80.90.
5. Iugoslavia 80.05. 6. R.F. a Ger
maniei 79,60. Individual feminin. 
Clasament, după paralele inegale 
și sărituri : 1. Larisa Petrlk
(U.R.S.S.) 19.15 2. Satlana Stce-
golkova (U.R.S.S.) 19,15, 3. Nori- 
ko Inoue (Japonia) 19.10. Pe e- 
chipe (după două aparate) : 1. 
U.R.S.S. 57.60. 2. Japonia 56.63. 3. 
Ungaria 55,65.

gr. A. 
<23—27) ;

_ (40—32):
_____ . — Coreea de Sud 

115—75 (61—28); Iugoslavia — Bul
garia 90-88 (48-39); gr. C Unga
ria — Franța 83—78 (49—42); Po
lonia — R.F.G. 80—75 (41—36) ;
gr. D Cehoslovacia — Turcia 68— 
67 (38—35); Canada — România

BASCHET. Masculin :
Cuba — Brazilia 73—54
S.U.A. — Italia 95—56 
gr. B U.R.S.S.

CASSIUS CLAY A SOSIT LA ATLANTA
NEW YORK, 2— Fostul cam

pion mondial de box la cat. 
grea, Casius Clay, a sosit la 
Atlanta (Georgia) în vederea 
meciurilor demonstrative pe 
care le va susține în sala 
gimnaziului din localitate, 
cate are o capacitate de 3 000 
locuri. Clay va efectua cite 
4 reprize în compania greilor 
Rufus Brassell și Johnv 
Hudgins. El a declarat zia
riștilor că întâlnirile au loc 
sub titulatura de „demonstra
ții", însă partidele se vor 
desfășura oficial, adică vor 
avea loc schimburi serioase, 
doar că nu se va pronunța 
nici o decizie. CLAY SPERĂ 
SĂ FIE DESEMNAT CHAL
LENGER OFICIAL LA TIT-

LUL MONDIAL DEȚINUT 
DE FRAZIER. El a spus zia
riștilor că are convingerea că

Iată-1 pe faimosul boxer ilc cu
loare pregătindu-se asiduu pen
tru meciurilo demonstrative pro
gramate la Atlanta.

Tetefoto : A. P.-Agerpres 

forul internațional îi va ac
cepta meciul cu Frazier, chiar 
in acest an.

A TREIA VICTORIE ROMANEASCA
(Urmare din pag. 1)

nat asistența prin precizia și 
eleganța cu care a evoluat. 
Drept urmare, EL A PRIMIT 
1302 P, detașîndu-se net. Cel 
de al doilea concurent turc, 
Ilhan Oncn (cu Ucar), n-a 
avut o comportare prea bună 
Făcînd multe greșeli, a fost 
notat pe foaia de arbitraj cu 
988 p. Și Gheorghi Petsev 
(Bulgaria), cu Eguar, a evo
luat la un nivel scăzut, pri
mind un punctaj de 1106 p. 
totuși superior cu 6 p celui 
înregistrat de coechipierul 
său Andrei Lozanov, cu Gar- 
nîzon. Nicolae Mihalcea, cu 
Domino, si-a dovedit încă o 
dată măiestria, executând 
foarte bine mișcările cerute 
de regulament. Dar, ca și în 
prima zi, a greșit de cîteva 
Ori, fiind notat de arbitri cu 
1238 p, al doilea rezultat al

zilei. Ultimul component al 
echipei Turciei, Ayhan 
Okmen, cu Giizel Kis, nu a 
arătat o valoare deosebită, 
însă fiind cotat cu 1106 p a 
obținut cel mai bun rezultat 
al echipei sale. Așadar, adî- 
ționind cele mai bune punc
taje ale primilor doi călăreți 
din Jiecare reprezentativă, e- 
chipa României (I. MOLNAR, 
N MIHALCEA și D. VELT- 
CU) a cîștigat titlul balcanic 
cu 2 540 p. I-au urmat Bul
garia cu 
2094 p.

2262 p și Turcia

incepind de la ora 
loc concursul com-

Joi, 
8, are 
plet de călărie — proba 
nr. 1, dresaj — iar de la 
ora 16 un concurs inter
național de obstacole pen
tru juniori și seniori (in 
afara întrecerilor balca
nice).

. pe terenurile de sport în postură 
serie, în acest sport ai îndeminării,

Telex © Telex 9 Telex
Boxerul american de culoare George Foreman, campion o- 

limpic la cat. grea, a fost desemnat de revista „RING" cel 
mai bun pugilist din lume pe luna august. Foreman a obți
nut în acest an 9 victorii prin k.o. Iată clasamentul mondial 
al greilor întocmit de revistă ; 1. Joe Frazier (S.U.A.) ; 
Jerry Quarry (S.U.A.) ; 3. Oscar Bonavena (Argentina) ; 
George Foreman (S.U.A.) ; 5. Sonny Liston (S.U.A.) etc.
Ea Eskilstuna (Suedia), Rlcky 
Bruch a aruncat discul la CI,80 ni. 
Pe locul doi — Jay Silvester cu 
61,24 ni. Proba de 3 000 
cole a fost cîștigată de 
J. P. Villain în 8:45.8.

m obsta- 
Irancezul

Tn meciul internaționalTn meciul Internațional de fotbal 
dintre F. C. Valencia ți formația

Aproape 600 de atleți 
reprezentând 26 de țări, 
printre care și ROMANIA, 
și-au anunfat participa
rea la campionatele eu
ropene rezervate juniori
lor. care vor avea loc la 
Paris pe stadionul Colom- 
bes, în zilele de 11, 12 și 
13 septembrie.

iugoslavă Partizan Belgrad, dispu
tat la Valencia, fotbaliștii spanioli 
au terminat învingători cu 3—1 
(3—0).

In finala turneului internațional 
tie fotbal de la Casablanca, Atle
tico Madrid a dispus cu scorul de
4— 1 (0—0) de selecționata Arma
tei marocane. Pentru locul trei. 
Saint Etienne (Franța) a învins cu
5— 3 pe Standard Liege (după 
lovituri de la 11 tn). .

La Copenhaga s-a disputat rrteclul 
internațional amical de volei din
tre echipele masculine- ale Dane-

1.

015-
3-0

mareei și Japoniei. Oaspeții au 
ținut victoria cu scorul de 
(15—1, 15—0, 15-1).

■
H. J. Pohman este noul campion 
de tenis al R.F.G. Tn finala com
petiției, desfășurată la Braun
schweig, el T-a învins cu 
8—10, 6—4, 6—3 pe J. Ploetz, 
ga Schultze-Hoesl a 
titlul la feminin în i 
tortei cu 6—3, 
în fața Helgei

6—1. 
Hel- 

i obțln.it 
urma vic- 

2—6, 6—2 Obținută 
Nlessen.

a soSit boxerulLa Barcelona . ____ _____
vest-german Gerhard Piaskowskt, 
campionul Europei la cat. mijlocie- 
mică. El îl va întilni la 11 septem
brie. intr-un meci oficial, pe spa
niolul Jose Hernandez.

Cu ocazia Congresului 
Federației internaționale 
de canotaj academic, care 
a avut loc la 
nes (Canada) 
ca întrecerile 
lor mondiale 
niori să aibă 
1972, în Anglia. In ceea ce 
privește campionatele se
niorilor, s-a luat hotărî- 
rea ca locurile de desfă
șurare să fie stabilite cu 
ocazia congresului de la 
Copenhaga.

St. Calhari- 
s-a stabilit 

campionate- 
pentru ju- 
loc în anul

STEAUA ÎNVINSĂ
IN „AMICALUL" DE
Fotbaliștii de la ȚSK A — mai deciși in atac — au

SOFIA, 2 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru), 
întâlnirea amicală de fotbal 
dintre echipele ȚSKA Sep- 
temvrisko Zname și Steaua 
București, desfășurată la lu
mina reflectoarelor pe sta
dionul „Vasil Levski" a ofe
rit un spectacol plăcut ce
lor 12.000 de spectatori pre- 
zenți în tribune. După o re
priză egală, atât pe teren cit 
și pe tabela de marcaj, fot
baliștii bulgari și-au însușit 
victoria cu rezultatul 
de 3—0 (0—0).

Meciul a început In 
de ușoară dominare a 
peților, care au inițiat 
va atacuri periculoase, 
cheiate însă de fiecare 
cu șuturi trimise fără preci
zie către poarta apărată de 
Dobcev. Acțiunile ofensive

final

nota 
oas- 
cîte- 

în- 
dată

ale bucureștenilor, construi
te cu destulă minuțiozitate, 
s-au arătat în general prea 
lente, cu un abuz evident de 
pase suplimentare, care per
miteau de fiecare dată re
plieri oportune ale apărării 
gazdelor. Acestea pun stăpî- 
nire pe joc de la mijlocul 
primei reprize și cîteva com
binații rapide între Nikodi- 
mov și lakimov — cei mai 
în formă atacanți bulgari — 
periclitează din ce în ce mai 
evident poarta steliștilor.

După pauză, cade și pri
mul gol, operă a lui lakimov, 
care transformă impecabil o 
lovitură liberă de la margi
nea careului, în minutul 48. 
Tot el ridică scorul (min. 61), 
după un frumos schimb de 
pase cu Denev si Atanasov.

LA SOFIA
obținut

Ritmul 
aceasta, 
fi definitivat. Totuși, cu un 
minut înainte de încheiere, 
Marașliev, introdus pe aripa 
dreaptă, are o acțiune per
sonală, încheiată cu un șut 
bine plasa la poarta lui Hai- 
du, ceea ce pecetluiește vic
toria la trei goluri diferență 
în favoarea lui ȚSKA.

Au jucat formațiile: ȚSKA: 
Dobcev — Tișanski, K. Stan
kov, Tankov, B. Stankov, Pc- 
nev, Dancev (Marașliev), Ni- 
kodîmov, Atanasov, lakimov, 
Denev ; STEAUA : 
(Haidu) — Sătmăreanu, Hăl- 
măgeanu, Ciugarin, 
Naom, Ștcfăncscu, Pantca 
(Vlad), Dumitriu III, Tătaru 
(Negrea), Manea.

victoria cu 3-0
partidei scade după 
rezultatul părind a

Suciu

Vigu,

Lovitura decisivi 
(din „Stadion" — Fraga)

doilea timbru. (2 cruzeiros) înfă
țișează jucători în acțiune, pe 
fondul drapelului ehilîan. Cel 
de al treilea timbru (3. cruzeiros) 
prezintă, pe fondul- drapelului 
mexican, momentul de bucurie 
al jucătorilor, brazilieni după. cu
cerirea pentru a treia oară a tit
lului de campioni mondiali.

MARATON FOTBALISTIC

două echipe se angajaseră să 
joace timp de 24 ore, dar au re
nunțat tntrucît doi jucători s-au 
prăbușit pe teren de oboseală, 
fiind internați in spital. Chiar și 
așa, vechiul record de durată a 
unul meci de fotbal fusese îmbu
nătățit cu peste 2 ore.

Partida a început la ora 19.30 
sl s-a încheiat a doua zi la 11.30 
tn cursul nopții jucîndu-se Id lu
mina reflectoarelor. Încasările ob
ținute au fost vărsate pentru 
cumpărarea de echipament me
dical necesar policlinicii univer
sitare.

SPORTUL TN CAMERUN

W. BAZANOWSKI (accidentat) INCERT PENTRU MON
DIALE

Halterofilul polonez Waldemar Bazanowski, campion olim
pic Ia categoria ușoară, a fost victima unui accident de au
tomobil, la Varșovia. Suferind mai multe contuzii, el a fost 
nevoit să întrerupă antrenamentele. Sînt însă speranțe că 
Bazanowski va putea participa totuși la campionatele mon
diale de la Columbus (S.U.A.), care încep la jumătatea lunii.

Studenții de fa Universitatea 
din Londra au stabilit un nou 
„record mondial". jucind fotbal 
fără întrerupere timp de IS ore. 
tn cursul acestei partide-maraton 
au fost înscrise... 117 goluri. Cele

La Yaounde, în Camerun, a 
fost editată broșura „Sportul în 
Camerun, In perioada 1960—1970“. 
In ea apar date concrete despre 
situația mișcării sportive în a- 
ceastă țară. Astăzi, tn Canțerun 
există unsprezece federații spor
tive, aflate sub directa îndrumare 
a Comitetului național pentru 
sport ; tn programa școlară a fost 
introdusă tn mod obligatoriu e- 
ducația fizică. In Camerun sînt 
35 de stadioane, din care S cu o 
capacitate de 10 pină la 23 de mii 
de spectatori. In viitorul apropiat, 
la Douala și Yaounde, se vor con
strui alte două stadioane, flecare 
cu o capacitate de 5o de mii de 
locuri.

NEVALA — 92,38 m !
In cadrul concursului interna

țional ele atletism desfășurat în 
localitatea Seinajoki (Finlanda),
PAULI, NEVALA A ARUNCAT
SULIȚA LA 92,38 m (la 32 cm de 
recordul lumii aparținînd compa
triotului său J. Kinnunen). Pe 
locul doi s-a clasat americanul 
Skinner cu 81,44 m, urmat 
Kinnunen cu 80,96 ni.

Trofeul orașului 
San Sebastian

A început competiția
tcrnațională de fotbal pen
tru trofeul orașului San Se
bastian (Spania). In primul 
meci, echipa Honvcd Buda
pesta a dispus cu scorul de

1—0 (2—0) de Real Socic- 
dad San Sebastian, In jocul 
următor, Honvcd va întilni 
formația Sporting Lisabona.

TNTTLNIRI DE FOTBAL

de

in-
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EMIL ANTONOV

-ultimele știri-ultimele rezultate -ultime
cehoslovacă T, J. Gottwaldow a 
terminat ega] cu F. ~ “ 
2—2. fuu. ' ___;
cehoslovaci câștigaseră cu 
el s-au calificat pentru 
tur al comnetlțlel.

... - — C. Dublin :
.. Cum in primul tur fotbaliștii —-------- ----- .

primul

★
La Varșovia, tn med 

reprezentativa Poloniei a 
de cea a Danemarcei cu 
(2-0).

amical, 
dispus 

5—0

In mecl-retur. pentru 
rea în „Cupa cupelor",

califlca- 
echlpa

2 (A-JOHANNESBURG, 
gerpres). — Continuîrtdu-și 
turneul în Republica Sud- 
Africană, echipa franceză de 
rugby P.U.C. a evoluat la 
Bloemfontein, în compania 
echipei universității d'in loca
litate. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul, de 16—12

• UN NOU RECORD MON
DIAL DE NATAȚIE a fost sta
bilit de echipa înotătoarelor din 
S.U.A., In proba de 4x100 m mixt, 
in cadrul unul concurs de natație 
desfășurat la Tokio. Distanța a 
fost parcursă tn 4:27,4 ceea ce 
ameliorează cu 0,7 sec. vechiul 
record mondial al probei.

★
(5—6). In linii mari, meciul 
a fost deosebit de echilibrat, 
gazdele cîștigînd in finalul 
partidei. Din echipa franceză 
s-au remarcat Broc, Guillo și 
jucătorul român Irimescu, 
care au fost și autorii punc
telor.
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