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Asfâzt, în sala Floreasca din Capitală

137 DE LUPTĂTORI LA STARTUL
CONCURSULUI INTERNAȚIONAL AL ROMÂNIEI
• La întreceri participă sportivi din 9 fări
• Partidele vor fi conduse de 27 de arbitri
• Antrenorul Ion Corneanu este optimist

Primele recorduri
Iu Torino

• Heide Rosendahl cu 
2 cm mai mult decît per
formanța de la Mexico a 
Vioricăi Viscopoleanu • 
No/rdwig ți-a depășit re
cordul la prâjnă • Elena 
Vintilă ți Valeria Bufanu, 
medalii de argint ți bronz

ise

!n- 
rit-

1 TORINO, 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Atletismul, sport al sportu
rilor, rege al Olimpiadelor, 
s-a instalat definitiv pe po
diumul atenției partîcipanți- 
lor la Universiadă. Toată lu
mea este de acord că aces- 

1 tui Cezar al stadioanelor 
cuvin toate onorurile.

Ora târzie la care se 
cheie întrecerile atletice,
mul lent al difuzării rezul
tatelor finale generale (mini
mum o oră după terminarea 
ultimei probe) șl presiunea e- 
xecutată de apelul telefonu
lui ne împiedică să oferim ci
titorilor noștri comentarii mai 
ample la zi. De aceea, ne vom 
permite să revenim de fie
care dată când disputele de 
pe tartanul sau gazonul de la 
Stadio Comunale o impun. 
In prima zi, de pildă, deși nu 
s-au înregistrat superrezulta- 
te, majoritatea probelor a- 
flîndu-se în stadiul califică
rilor, lupta de pe stadion a 
fost totuși entuziasmantă. La 
10 000 m, de pildă, Rașid Sa- 
rafutdinov a făcut mai Intîi 
o inteligentă cursă tactică, lă- 
sîndu-se încadrat de cei doi 
englezi, Jack Lame și Mi
chael Tagg, mai bine de 20 
de ture. Apoi, cînd resursele 
adversarilor se împuținau, 
atletul sovietic a dat atacul 
decisiv. El a alergat un tur 
ca un sprinter, sufocîndu-i 
realmente pe Lame și Tagg, 
și s-a desprins irezistibil. A- 
vansul cucerit a fost sufici
ent pentru a se pune la a- 
dăpost de orice pericol, așa 
că el și-a impus un ritm 
convenabil. Apoi, în final, 
s-a dezlănțuit din nou cu o 
forță incredibilă. Jack Lame, 
care se detașase de Tagg, i-a 
putut privi splendidul finiș, 
bucurîndu-se parcă și el de 
cascada de aplauze care-1 în
soțeau pe învingător spre fi
rul alb al sosirii. Proba mas
culină de suliță a fost apa
najul atleților maghiari. Mi
klos Nemeth a obținut din 
a doua aruncare 81,94 m, 
performanță cu care apoi a 
așteptat... decernarea premi-

ilor. O singură dată emoția 
i-a strîns ca un clește inima, 
cînd sulița plecată din mîna 
colegului său Jozsef Csik a 
zburat ca o rachetă pînă din
colo de banda care marchea
ză 80 m. Nemeth a răsuflat 
ușurat abia atunci cînd pe 
tabelul electronic a apărut ci
fra exactă a aruncării 3 
80,32 m.

Să trecem Insă la desfășurarea 
întrecerilor de Joi după amiază, 
care au culminat cu recordurile 
mondiale la săritura tn lungime 
temei și prăjină.

Vest-germanca HEIDE ROSEN
DAHL, care cu puține zile mal 
înainte amenințase, la Budapesta,

Hristache NAUM

mondiale

Sulițașul Miklos Nemeth 
ma medalie de aur la atletism, 
cu un nou record mondial uni
versitar.
TELEFOTO A. F. — AGERPRBS(Continuare în pag. a 4-&)

Duminică la Brașov

lltiniii etapă
a Balcaniadei

de inotocros
BRAȘOV, 3 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). — Bra
șovul va găzdui duminică ulti
ma etapă (a 3-a) din cadrul Bal
caniadei de motocros clasa 250 
cmc. Primele două etape desfă
șurate în iugoslavia și, respectiv, 
Bulgaria au arătat un echilibru 
între majoritatea alergătorilor din 
țările participante, astfel îneît de 
abia la Brașov vor fl desemnați 
clștlgătorii (Individual Si pe echi
pe). De aid șl interesul mare 
pentru această competiție.

în vederea evenimentului, clu
bul Steagul roșu Brașov, căruia 
l-a revenit sarcina organizării 
etapei finale, a luat măsurile ce 
se Impun : traseul a fost ales ju
dicios prezentînd porțiuni de 
mare dificultate care vor supune 
la un efort în plus cunoștințele 
șl îndemînarea concurenților.

Concomitent cu a 3-a etapă a 
Balcaniadei va avea loc șl un 
concura internațional, pentru 
clas* 600 cmc, la startul căruia 

fi prezenți alergători valo- 
dln Cehoslovacia, Ungaria șl 
diferite cluburi șl asociații 
țara noastră (Steaua, Meta

lul Buc.» Locomotiva Ploiești, Po
iana Cîmplna, Victoria Morenț, 
Steagul roșu Brașov).

Antrenamentul oficial a fost 
fixat pentru sîmbătă după a- 
mlază cînd traseul de pe Valea 
Răcădăulul va fi pus la dispoziția 
concurenților.

Carol GRUIA

Din cauza numărului record de concurenfi

Cea de a IX-a ediție 
Concursului internațional 
lupte (greco-romane și libe
re) al

a 
de

României se inaugu-

rează astăzi, după-amiază, 
de la ora 16,45, în sala Flo
reasca .din Capitală. Comisia 
de organizare a încheiat ieri 
înscrierile la toate categorii
le. Așadar, acum putem să 
precizăm că la această edi
ție vor fi prezenți, pe cele 
două patrulatere instalate in 
sala de concurs, 137 de lup
tători din 9 țări. Aruncîndu- 
ne o privire peste lista în
scrierilor am constatat, spre 
satisfacția noastră, că a- 
proape la toate categoriile 
sînt luptători cu frumoase re
zultate în arena internațio
nală. Am vrea să-i mențio
năm pe Stoicio Rusev și Dî- 
miter Lazaro v (Bulgaria), 
Miroslav Zeman (Cehoslova
cia), Peter Keil și Helmut 
Jirman (R.D. Germană), Dar
ko Nosivic și Istvan 
redi (Iugoslavia),
Schenk și Stave Combs 
(S.U.A.), Jozsef Rusznyak și 
Attila Latak (Ungaria),

vin cauza numărului recora ae concurenji

Campionatele europene de talere
jgg și skeet au fost prelungite cu 2 zile

® Primul lot sovietic a sosit ieri •Astăzi slnt așteptați alți oaspeți

• Antrenamente zilnice la Tunari

Țintașii de pe continent, 
specialiști ai armelor de vî- 
nătoare au intrat în febra de 
concurs. Pină la startul cam
pionatelor europene de taiere 
și skeet mai sînt citeva zile. 
Unii au și sosit, alții au por
nit-o spre București, iar cei
lalți se pregătesc de plecare, 
astfel ca marți — prima zi de 
concurs (luni după amiază va 
avea loc festivitatea de des
chidere) — toată lumea să fie 
prezentă la Tunari. In acest 
timp, organizatorii pun la 
punct ultimele amănunte.

• Astfel, federația noastră 
de tir 6-a văzut in situația 
de a trebui să facă față unor 
dificultăți ivite în ultimul mo
ment. Din cauza numărului

De la șes pînă în munți
• Cînd treburile sînt luate în serios, cu răspundere 

• Fiecare comună — cu o bază sportivă corespun
zătoare • Problemele sportului sătesc nu se rezolvă 
la... oraș ! • 40 000 de participant! la tradiționala com
petiție „Pe plaiuri sucevene"

La Dolhasca și la Moldo- 
vița, la Liteni și la Molid, la 
Dornești și la Frasin — ca 
de altfel pe întreg cuprinsul 
județului Suceava — sportul 
a devenit o preocupare dezi 
cu zi a majorității locuitori
lor satelor. Cum s-a ajuns 
aici ?

ilor comunale ți președinți
lor asociațiilor sportive 
inițieze 
grenare 
najarea

să 
largi acțiuni de an- 
a tinerilor la ame- 
bazelor sportive.

★

★

U.T.C. — 
ASOCIAȚIA 
Aceștia slnt 
mai ales în

C.J.E.F.S. — 
SPORTIVA ... 
factorii care, 

ultima vreme, 
au făcut ca sportul sucevean
sătesc să capete un adevă
rat caracter de masă. Și iată 
cum...

Un plan întocmit la înce
putul anului, avind drept 
bază indicațiile plenarei co
mitetului județean U.T.C., a 
stabilit sarcini precise. In
structorii care își desfășoară 
munca la comune se ocupă, 
obligatoriu, și de activitatea 
sportivă. Ei controlează, dar 
mai cu seamă îndrumă se
cretarii comitetelor comuna
le și președinții asociațiilor 
sportive. Pe de altă parte, 
ei organizează trimestrial, pe 
centre de comune, instruirea 
secretarilor și președinților a- 
sociațiilor sportive.

— Am reușit ea in majo
ritatea comunelor să trezim 
interesul tinerilor pentru 
sport — ne spune, la începu
tul discuției, profesorul Mi
hai Ghercu, secretar al Comi
tetului județean Suceava al 
U.T.C. In acest scop am soli
citat secretarilor organizați-

Aveam 
rior, că 
văr, așa 
ța s-a amenajat un adevă
rat complex sportiv: teren 
de fotbal, de volei, teren de 
handbal, portic de gimnastică 
(secretar U.T.C. Gh. Onofrei), 
la lacobeni (N. Tcaciuc) se 
află o bază sportivă (este 
drept, nu atît de modernă ca 
aceea de la Moldovița) cil 
tot atitea terenuri, la Broș- 
teni (Mihai Lostun). tinerii 
au la dispoziție terenuri de 
fotbal, volei și handbal.

Cum. dar mai ales cu ce 
fonduri s-au amenajat toate 
acestea ? Citeva sute de ti
neri din fiecare comună pu
teau fi văzuți — și mal slnt 
văzuți, încă — lucrînd, du
minică de duminică, la ame
najarea de terenuri simple. 
Cil sumele adunate din coti
zațiile U.T.C. (20 la sută), 
cu contribuția bănească a 
C.A.P.-urilor (deocamdată, cu 
unele excepții, cam firavă) 
au fost cumpărate cherestea, 
sîrmă împletită, ciment.

— Ne-am propus — conti-

să constatăm, ulte- 
lucrurile, într-ade- 
stau. La Moldovi-

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. « 2-a)

neîntiinit (de concurenți) în 
analele unor asemenea cam
pionate ale Europei (258 de 
trăgători și trăgătoare din 25 
de țări), a fost necesară pre
lungirea perioadei întrecerilor. 
La talere aruncate din șanț 
unde s-au înscris 120 de spor
tivi (98 de băieți, 11 juniori, 11 
femei), durata competiției a 
fost mărită de la trei zile la 
patru, adică pe intervalul din
tre marți 8 și vineri 11 sep
tembrie. La fel și la skeet 
(talere aruncate din turn), 
concursul a fost prelungit cu 
încă o zi ; simbătă 12—luni 
14 septembrie. Aici, pe listele 
de înscriere figurează 110 băr
bați, 18 juniori și 10 
Iată așadar,. 
de imaginat 
nizatorii cei 
Dar aceasta 
ca interesul 
întreceri să 
deosebit.

• Ridicarea considerabilă a 
numărului ds sportivi ca și 
schimbarea programului aduc 
însă și modificări în cantitatea 
de talere care va fi lansată 
zilnic. De pildă, în noua si
tuație, la talere aruncate din 
șanț se va trage astfel : in fie
care zi vor îi lansate cite 50 
de talere, în loc de 75+75+50. 
La skeet, în primele două 
zile se va concura la câte 75 
de talere, iar în ziua 
Ia 50 t.

Turcia, Suedia, Olanda, Aus
tria și Anglia.

• între timp, pe standurile 
de ia Tunari, trăgătorii români 
își continuă cu asiduitate pre
gătirile sub îndrumarea an
trenărilor Grigore loăriide' (la 
talere) și Ion Lovinescu (la 
skeet). Alături de ei, țintesc 
farfuriile zburătoare și concu- 
renții oaspeți.

femei, 
cifre record, greu 
și pentru orga- 
mai prevăzători, 

nu va face decît 
publicului pentru 
crească în mod

CORNEANU și BERjCEANU ' 
Văzuți de AB. CLENCIU

Senic- 
Henk

după-amiază. In mijloc, cunos- 
Foto : VASILE BAGEAC

Thomas (S.U.A.), V. Bați, V. 
Popovici (România) și alți 
cavaleri ai fluierului (în nu
măr de 27) vor oficia in cele 
trei zile de concurs.

In sfîrșit, consemnăm că

Luptătorii din lotul Ungariei, la antrenamentul de ieri 
cuiul antrenor Gyorgy Gurics.

Slmbătă dimineața

la

Copiii - acces gratuit 

concursul internațional

de lupte
se face cunoscut că sim- 

dimineața copiii vor 
acces gratuit în sala Flo-

Ni 
bată 
avea ____ „
reasca, la Concursul interna
țional de lupte al României, 
ilotărîrea federației de spe
cialitate urmărește populari
zarea acestui sport în rîndu- 
rile celor mici. Așteptăm să 
se răspundă prompt acestei 
amabile invitații.

Gheorghe Bcrceanu, Ion Ba
ciu, Nicolae Neguț, Nicolae 
Martinescu, Vasile Iorga, A- 
tila Balog, Valeriu Albu și 
Ludovic Ambruș (România).

Federația de specialitate 
s-a îngrijit să asigure o cît 

mai bună desfășurare a par
tidelor, și a invitat pe unii 
dintre arbitrii internaționali 
apreciați pentru competența 
lor. Ahmet Koksal, Mimit 
Demirag, Ugur Sayur Și Eroi 
Oskan (Turcia), Zelenay 
Frantișek (Cehoslovacia), Dale

cei doi antrenori federali ro
mâni Ion Corneanu și Ion 
Crîsnic sînt optimiști. I. Cor
neanu ne-a declarat că are 
cu această ocazie posibilita
tea unică de a-i verifica pe 

o parte dintre elevii săi care 
n-au ’ participat în acest an 
la nici o întîlnire cu adver
sari de peste hotare.

Programul de azi: ora 16,45 
— festivitatea de deschidere, 
de la ora 17—21,30 turul I, 
la ambele stiluri. Pe micul 
ecran, transmisie directă, de 
la ora 17 la ora 18.

I,u
Start în sezonul internațional la patinaj IuCheorghe Fazekaș clasat printre fruntași I

Oberstdorf (R. F. C.) I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IValeriu CHIOSE

Angliei, 
p și vi- 
Michael 
frumoa-

„Balul luptelor
I

ROMÂNI

IN IRAN

a III-a,

• După trăgătorii 
cei mai grăbiți dintre 
sosiți de luni noapte, ieri a a- 
terizat pe aeroportul interna
țional de la Otopeni primul 
lot al delegației sovietice și 
trăgătorii belgieni. Ceilalți 
trăgători din echipele U.R.S.S. 
slnt

libanezl, 
oaspeți,

rea

așteptați duminică.
• Astăzi și-au anunțat sosi- 

la București țintași din

Ieri, o nouă etapă
in campionatul feminin de handbal

„Trofeul Nebelhorn", prima 
competiție internațională de 
seniori a actualului sezon de 
ipatinaj artistic, a reunit sub 
cupola Palatului de ghejță 
din Oberstdorf (R. F. a Ger
maniei), sportivi și sportive 
din 8 țări. în total, au luat 
startul 40 de concurenți.

Deosebit de puternică a fost 
întrecerea în proba individua
lă masculină. Pe primul loc 
s-a clasat vest-germahul 
Klaus Grinunelt cu 1264,8 p 
urmat de campionul 
John Curry, cu 1248,2 
cecampionul englez 
Fisch cu 1219,8 p. O 
să comportare a avut campio
nul României, tinărul GHEOR
GHE FAZEKAS, clasat pe lo
cul 6 cu un total de 1094,9 p. 
El a evoluat remarcabil, în 
special, la figurile obligatoi'ii, 
unde a obținut note între 3,8 
și 4,5 (la libere ; 4,8—5,2).

In întrecerea feminină, a 
cîștigat Rita Pokorski (An
glia), iar la perechi Lelunan- 
Wiesinger (R.F.G.). Proba de 
dans a revenit cunoscuților 
Angelika și Erich Buck 
(R.F.G.).

în juriul de arbitraj a fi
gurat și reprezentanta țării 
noastre, arbitra internaționa
lă Irina Minculescu.

n majordom imaginar îi anunță, cu bătăi so
lemne de sceptru, pe invitații la „balul luptelor", 
care începe astăzi în Capitală. Toaleta de seară 
nu este obligatorie, în schimb cei ce se vor 
încumeta să treacă prin ușile fără ghirlande ale 
sălii Floreasca trebuie să înțeleagă partitura

complicată a unui concert care altfel nu poate fi gustat. 
Sportul acesta s-a înscris, printr-un destin sublim și vi

treg în același timp, în rîndul disciplinelor de elita, 
care-și triază cu o mare severitate audiența și are pu
terea de a-i acredita numai pe cei într-adevăr aleși.

Aleșii sînt destul de puțini... Puțini dar buni I La lupte, 
verdictele din tribună se dau mult mai greu decît la 
fotbal, de pildă, unde — cum spunea cu un umor irezis
tibil Lev Kasil — „22 de neofiți evoluează în fața a 
100 000 de academicieni..." Un verdict al tribunei de lupte 
este, însă, totdeauna calificat și, tocmai de aceea, drept.

Luptele au ajuns la înțelepciunea de a putea trăi prin 
ele însele și, fără a pretinde salbe de galbeni, au adus 
destule comori în vistieria sportului românesc, așezîndu-le 
acolo cu delicatețe și discreție. Marii campioni ai acestei 
discipline virile, dinamice, temerare, nu sînt necăjiți de 
faptul că faima lor a trecut peste frontierele ignoranței 
mai mult din relatările de presă și mai puțin datorită 
evoluțiilor bărbătești și curajoase din arene. Poate că 
este mai bine așa...

In universul luptelor se vorbește, și nu de ieri, despre 
o școală românească. Antrenorii noștri au ținut prelegeri 
pînă peste Ocean. Iar România este socotită printre pur
tătoarele cele mai fidele ale unei torțe, predată din ge
nerație în generație, cu un sentiment de responsabilitate 
aproape pioasă față de o idee străveche, aflată deseori 
în pragul dispariției, renăscută totdeauna din cenușa pro
priilor sale frămîntări.

Cu practicanți multi (și statornici), cu un stagiu olimpic 
milenar, cu inimi credincioase și cu spectatori deseori nu
mărați pe degete, luptele își dezvăluie virtuțile perene, 
inspiră cugetări și eseuri. Iar cei care ajung să le dezlege 
criptografia, se îndrăgostesc iremediabil de ele.

încercați o experiență și poftiți de astăzi la „BALUL 
LUPTELOR" !

I 
I

Ieri a avut loc cea de-a' 
treia etapă a campiona
tului republican de hand
bal feminin, diviziei A. 
Fără a fi înregistrate sur
prize, etapa a oferit me
ciuri frumoase și intere
sante.

Citiți amănunte de la jocuri In 
pag. a 2-a Ia rubrica de handbal.

In fotografie : Serediuc 
(Confecția) ajunsă în pozi
ție clara la semicerc, trage 
și înscrie un nou gol pen
tru echipa sa. Fază din 
meciul Confecția — Mu
reșul Tg. Mureș, cîștigat 
dc prima formație.

Foto : S. BRAȘOVEANU

5 ÎNOTĂTORI

OLYMPIAKOS — U.T.A. 4-2 (2-1)
Portarul Cornea s-a comportat

ATENA, 3 (prin '.elefon 
de la corespondentul ro- 
stru). Cele două echipe au 
evoluat aseară în noctur
nă, oferind o partidă a- 
greabilă. Rezultatul final 
a fosf influențat de com

portarea total nesatisfă
cătoare a portarului ară
dean Gorriea. Golurile au 
fost înscrise de către 
YOETFOF (min. 5 și 25), 
GAPERNEKS (min. 50), 
DELIKARIS (min. 58) pen
tru gazde și de BROȘOV-

foarte slab
SCHI (min. 38) și DOMIDE 
(min. 47) pentru oaspeți. 
Cei mai buni de pe teren 
au fost Yoetfof (periculos 
și eficace), Petescu, Domi- 
de și Fl. Dumitrescu.

JEAN VANDOROF

în cadrul schimburi
lor sportive dintre Ro
mânia și Iran Federa
ția română de natație 
a selecționat un grup 
de 5 înotători care vor 
participa la o serie de 
concursuri demonstra
tive în Teheran. Vor 
face deplasarea Liliana 
Burlacu, Anca Georges
cu, Eugen Aimer (refă
cut după boala suferită 
în urmă cu două săp- 
tămîni), Atila Petelei și 
Ion Miclăuș. Delegația 
va fi condusă de C 
Mihail — secretam 
general al FJt.N.
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De 22 de ani 
președinte...

Cupa Rapid campionatul lcmlnmRezultate scontate în

Instantaneu din comuna 
Vama, județul sucea
va...

L-am tnttlnlt tn mijlocul 
grupului de tineri, care lucrau, 
în acel moment, la ridicarea 
gardului ce împrejmuiește te
renul de fotbal. Pînă la ter
minarea lucrului am aflat 
că Mircea FRUNZA — 
de 22 de ani președinta al 
asociației, - se identifică cu 
însăși introducerea sportului 
in Vama. Cu 22 de ani în 
urmă prin aceste locuri nici 
nu se vorbea despre sport. A 
venit el, un pasionat al jocu
lui de volei, a organizat șl 
luat conducerea asociației 
sportive, făcînd-o fruntașă pe 
județ. A mobilizat tinerii la 
construirea bazei sportive, cu 
terenuri de fotbal, volei, hand
bal, și o popicărie modernă 
(acoperită) cu două piste. A 
format — el fiind, șl antrenor 
— echipe de volei (fete și bă
ieți), o echipă de handbal șl 
alta de fotbal Apoi — întru-' 
cit nu știa — a învățat să 
joace șah. După ce șl-a însu
șit șl tainele acestui sport al 
minții, a început să-i învețe 
și pe alții. Acum la Vama 
activează o puternică echipă 
dc șah. tn sflrșlt, cîțlva ani 
l-a dedicat atletismului.

Cu ocazia diferitelor compe
tiții, sportivii din Vama — 
tnsoțl(l peste tot de Mircea 
Frunză — au cîștigat multe 
locuri fruntașe in întrecerile 
județene.

— Sportul este pasiunea mea 
din tinerele — ne-a mărturi
sit el. Dacă o zi nu mă ocup 
de sport, simt că-mi lipsește 
ceva.

La 40 de ani nelmpliniți, 
Mircea Frunză, ales deputat 
corliunal pentru meritele sale 
tn îndrumarea activității spor
tive, continuă sfl fie un exem
plu de activitate, 
pasionantă pentru 
care îl cunosc.

TOPOLCEANKA Șl RAPID
Ieri, In cala (Hulești, «lua 

a doua a competiției „Cupa 
Rapid* a debutat cu întilni- 
rea dintre echipele Topol
ceanka Backa Topela șl Școa
la sportivă nr. 2 București, 
începutul partidei a aparți
nut echipei Topolceanka care 
folosind o apărare om la om 
și atacînd eficace a reușit să 
ctștige prima repriză cu un 
«cor concludent: 39—17. Re
priza a doua a fost echili
brată. Elevele antrenorului C. 
Dinescu organizîndu-se mai 
bine în apărare șl atacînd 
mai curajos au reușit să 
cîștige această repriză cu 
scorul de 29—28. Deci rezul-

„Turneul Prieteniei"
Astă-seară pleacă în Bul

garia, la Pleven, lotul de ju
niori la baschet al României 
care va participa, de sîmbă
tă, la competiția internațio
nală „Turneul Prieteniei", a- 
lături de reprezentativele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Bul
gariei, Ungariei, Poloniei ș.a.

- B o x

„Cupa Constructorul14
Sîmbătă, de la ora 18,30 

se va disputa pe stadionul 
Constructorul o reuniune pu- 
gilistică la care și-au anunțat 
participarea sportivi juniori 
și seniori de la Steaua, Dina
mo, Constructorul, Metalul, 
Progresul. Clubul organizator 
va pune îh joc „Cupa Con
structorul”. Vor avea loa 15 
meciuri. Stadionul se află pe 
șoseaua Iancului, nr. 130, la 
șare se poate ajunge cu tram
vaiele 13, 1'4 și troleibuzul

DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
n—« (39— 1T) tntat final i

favoarea echipei Topolcean-. 
ka. Am remarcat jocul bun 
prestat de Batori șl Tokodl 
de la învingătoare. De la în

vinse s-au impus Belts și 
trea.

Partida dintre Rapid 
Constructorul a avut un 
ceput echilibrat datorită
plicii dîrze pe care au dat-o 
jucătoarele de la Construc
torul. Ele au reușit chiar să 
conducă în prima repriză cu 
17—16. 
viarele, 
apărare 
și Bițu
reușit să cîștige această în- 
tîlnire, cu scorul de 57—43 
(30—25).

Azi de la ora 17,30 : au loc 
partidele Constructorul — 
Școala sportivă nr. 2 și Ra
pid — Topolceanka.

Adrian VASILESCU

Pe-

?1
în-
re-

în continuare, fero- 
jucînd mai atent în 
și avînd în Chiraleu 
bune realizatoare, au

- Catac-canoe -

CRITERIUL OLIMPIC
Astăzi, pe Snagov, se va da 

startul într-o dinamică între
cere nautică — CRITERIUL 
OLIMPIC la caiac-canoe. Este 
vorba de faza de zonă a aces
tei competiții în al cărei pro
gram figurează șapte probe i 
Kl, K2, K4. Cl, C2 (băieți — 
1000 m), Kl, K2, (fete — 
500 tn). Următoarea zonă 
(bucureșteană) va avea loc 
sîmbătă, pe lacul Herăstrău, 
începînd de la ora 17,30. Fi
nala
PIC, care se va desfășura 
între 10—13 septembrie, pe 
SnagoV, reunește caiaciști și 
canoiști din toate secțiile nau
tice ale cluburilor și asocia
țiilor sportiv® din țară.

CONFECȚIA—MUREȘUL TG. 
MUREȘ 16—10 (8—6). Prima 
repriză, desfășurată Bub sem
nul unei sensibile dominări a 
formației gazdă, a oferit nu
merosului public un joc fru
mos, la care au contribuit în 
egală măsură și handbalistele 
oaspete. Dacă scorul înregistrat 
la pauză a adus o oarecare sa
tisfacție în sinul echipei din 
Tg. Mureș (diferența era mi
nimă și recuperabilă !), în re
priza secundă verva manifes
tată de Ilie, Papa și Zamfi- 
rache a facilitat Confecției o 
dominare permanentă și o vic
torie comodă și meritată. Prin
cipalele realizatoare : Ilie (7) 
— Confecția, “ 
Mureșul. Au 
D. Purică — 
iești), (h. a.).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI—VOINȚA ODORHEI 
13—8 (6—5). Foarte dîrză, pe 
alocuri chiar dincolo de limi
tele unei regulamentare agre
sivități în apărare, replica for
mației din Odorhei a constituit 
nu numai pe planul angaja
mentului fizic o surpriză plă
cută. Din această cauză stu
dentele s-au „chinuit" o pri
mă repriză pentru a se detașa 
pe tabela de marcaj și au reu
șit acest lucru abia după mul
te eforturi și numai pe la 
jumătatea reprizei secunde 
Vom nota că s-au ratat cîteva 
aruncări de la î m și alte si
tuații clare. Au înscris Arglur 
(5), Dobirceanu (3), Sramco 
(3), Furcoi, Scoțescu — „U“, 
Miklos (3), Teglas (2), Szasz, 
Magyari, Marcos (Voința). Au 
condus O. Schuster și E. Zi.s- 
ka (Sibiu), (c.a.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA—RULMENTUL BRAȘOV 
19—9 (9—4). Fără să se Între
buințeze prea mult timișoren- 
ccle au învins totuși comod 
un adversar care nu le-a puș 
probleme dificile. Cele mai 
multe puncte au fost realizate 
de : Metzenrath (6), Hrivniak

Cordoș (5) —
arbitrat corect 

D. Erhan (Plo-

(3), Rlgo (2) de Ia Untversl 
tatea, Prundaru (5), *’ 
de la Rulmentul, 
arbitrajul cuplului 
sek și C. Păcurari» 
(I. Stan-coresp.).

C.S.M. SIBIU—CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA 8—18 
(4—6). Lipsite de aportul prin
cipalei realizatoare a echipei, 
Birthelmer (accidentată), si- 
biencele au fost depășite cu 
ușurință și sub toate aspectele 
de adversarele lor. Formația 
Constructorul s-a mișcat e- 
conomic, atit cît i-a l'ost ne
cesar să se impună. Din aceas
tă echipă B-a evidențiat Franz 
și Bratie, ambele foarte ac
tive în acțiunile pe semicerc. 
Au marcat : Brezaie (3), Cră
ciun (2), Trandafir (2), Bar
bu pentru C.S.M. 
respectiv, Franz (4), —------
(3). Bain (2), Bratie (2) și Kas- 
pari pentru Constructorul. Au 
arbitrat bine Gh. Nenciu și
M. Șerbănescu (București). (I. 
Boțocan-coresp.).

I.E.F.S.—TEXTILA BUHUSI 
19—13 (7—4). La prima lor e- 
voluție în Capitală, proaspe
tele promovate în categoria A. 
handbalistele din Buhuși s-au 
comportat, am putea spune, 
meritoriu. Ele au rezistat in 
prima repriză și la începutul 
părții a doua a meciului cind 
au realizat și o surprinzătoa
re egalitate : 7—7. în continua
re, însă, carențele în pregă
tirea fizică și unele greșeri in 
apărare ale formației^ oaspete au 
permis studentelor să se impu
nă cu mai multă autoritate și. 
după o suită de goluri fru
moase, să cîștige la o dife
rență netă, dar meritată. Au 
înscris : Băicoianu (10), Mo- 
hanu (3), Mamiaca (3), Bunea 
(2). Popește pentru I.E.F.S., 

Șerban (5), Szekely (4), Ase- 
voaie, Simeria, Agoroale șl 
Vieru. Au arbitrat satisfăcător
N. Andrea șl V. Rădulescu 
(Craiova), (g.r.).

Nako (2) 
Inconstant 

M. Pa- 
(Craiova).

Sibiu și, 
Ciutac

Un schimb de experiență 

util și prietenesc"
...fie declară dr. Ak-EI, conducătorul delegației turce care a vizitat 

eportivă din Bucurețti 
posibilitățile desăvÎTțite de 
lucru și documentare ce ne-au 
fost puse la dispoziție.

Am lucrat cot 
prietenii români 
convins de înalta 
tire profesională, 
gura științifică 
dumneavoastră, 
— absolut pe 
mare reputație.

Noi ne aflăm.

l-au

Centrul de medicină
Timp de cîteva zile, Cen

trul de medicină sportivă 
„23 August" din București a 
avut oaspeți de peste hotare. 
A venit aici, pentru un scurt 
stagiu de informare, o dele
gație din Turcia — 13 doc
tori de la Centrul medico- 
sportiv din Istanbul.

Specialiștii români
primit cu ospitalitate șl cu 
inimă deschisă pe colegii din 
Turcia, angajați cu toată 
pasiunea în consolidarea u- 
nui așezămînt științific tînăr, 
a cărui piatră de temelie s-a 
pus doar cu un an în urmă. 
Sportul din Turcia a simțit 
nevoia unei asemenea insti
tuții, care s-a dovedit a fi 
pretutindeni o pirghie și nu 
un apendice.

Am stat de vorbă, cu cîteva 
era înaintea despărțirii, cu 
dl. SELAHATTIN AK-EL, 
directorul centrului din Is
tanbul, medic chirurg, con
ducătorul delegației Dedla- 
rațîâ sa a fost de-a dreptul 
copleșitoare, oaspetele făcind 
o veritabilă risipă de super
lative. Dar, a făcut-o cu to
tul Sincer.

„Nu găsesc cuvintele de 
mulțumire pe care ar trebui 
să le adresez domnului dr. 
DAN ENĂCHESCU, minis
trul sănătății din România, 
domnului ANGHEL ALEXE, 
președintele sportului, și dom
nului dr. NICOLAE STĂNE- 
SCU, directorul adjunct al 
Centrului bucureștean, pentru 
invitația care ne-a fost fă
cută, pentru primirea deo
sebit de colegială și pentru

cot ealașl ne-am 
lor 
da_ _

Centrului

pregă-
anver-

ear» deține 
merit — o

deocamdatâ. 
În marele labirint al căutărilor, intuim însemnătatea 
medicinii pentru progresul 
sportului, oscilăm tn Jurul 
modalităților de lucJu și, toc
mai de aceea, pentru noi un 
sfat bun și sincer, o experi
ență înaintată, 
cruri de mare 
tică.

In delegația 
incluși medici

reprezintă iu- 
utilitate prac-

turcâ au fost 
_ ___  d* cela mai 

diferite «pecialități : chirurgi, 
ortopezi, interniști, cardio
logi, psihiatri, fiziologi. Toate 
aceste ramuri ale unui sin
gur pom pot și trebuie să 
slujească sportul, fiindcă 
slujind sportul nu fao decît 
«ă slujească pe om, «ănăta- 
tea și fericirea lui.

Plecăm, a încheiat dr« 
Ak-El, cu sentimentul satis
facției depline de a fi efec
tuat un schimb de experință 
util și prietenesc, în spiritul 
relațiilor de înțelegere și 
cordialitate statorini«!t între 
țările noastre, li vom aștepta 
totdeauna, cu interes și plă
cere, tn Turcia, pe colegii 
români.

ele muncă

CRITERIULUI OLIM-

După ultima evoluție a Iul Tarbes
Dl. Michel Mouliet a fost prea amabil...

Rugbyștii de Ia Tarbes au 
avut ambiția de a termina 
neînvinși turneul întreprins 
în România. Și au reușit. 
După cel de-al treilea joc, 
cel susținut în compania se
lecționatei divizionare, teore
tic — cel puțin — partida 
cea mai dificilă pentru oas
peți — antrenorul Tarbes-u- 
lui, Michel Mouliet, a ținut 
să remarce: „Nu pot să-mi 
explic infrîngerea la o ase
menea diferență de scor a 
echipei bucureștene, decît 
prin absența unor coordona
tori de joc, și pe treisferturi, 
și pe înaintare. Altfel, poate, 
scorul ar fi fost mult mai 
echilibrat".

A fost prea amabil dl. 
Mouliet scoțînd în relief nu
mai una din carențele rug- 
byștilor noștri. Și nu pe cea 
mai puțin importantă. Fiind
că au mai fost și altele.

Subliniam în cronică lipsa 
omogenității echipei Selecțio
nate. în fond, un fapt intuit 
de antrenori și practic im
posibil de remediat. Nu poți 
realiza o omogenizare arun- 
cînd în luptă 16 jucători din 
S echipe care n-au avut pri
lejul să facă nici măcar un 
antrenament în comun. A 

. fost prirria scăpare a antre
norilor coordonatori .

N-am înțeles, după aceea,

de ce s-a mizat totul peDur- 
bac, folosit cu stăruință ca 
transformer al loviturilor de 
pedeapsă. Remarcam într-un 
scurt comentariu, după etapa 
a Il-a a campionatului, că 
fundașul Stelei nu strălucise 
de fel, nici duminică in a- 
ceastă postură. Și totuși a 
fost preferat! Introducerea 
lui V. Marinescu, după pau
ză, a lăsat impresia că lucru
rile se vor îndrepta. Dar, și 
fundașul Științei Petroșani 
s-a evidențiat prin aceeași 
lipsă de inspirație și trans
formări. S-au ratat astfel 7 
lovituri de pedeapsă, dintre 
care 4 din poziții extrem de 
favorabile.

In afară de aceasta s-a ju
cat mult prea individual (în
deosebi în prima repriză) 
fără orizont, componenții se
lecționatei, aproape în tota
litatea lor, manifestînd o 
inexplicabilă preferință pen
tru acțiuni încîlcite, haotice, 
lesne de anihilat de către 
oaspeți, superiori și ca tehni
că individuală, și ca tactică, 
în fine, după pauză, trei-sfer- 
turile au fost puse ceva mai 
mult în valoare — în cîmp 
au fost dezvoltate cîteva ac
țiuni de mare spectacol, care 
ne-au confirmat pînă la evi
dență frumusețea rugbyului 
— dar finalitatea lor a lăsat

de dorit. Jucătorii aflațl în 
posesia balonului n-au fost 
dublați ferm, îneît ei și-au 
pierdut luciditatea, n-au mai 
găsit căile pentru a continua 
acțiunile. $i astfel, au deve
nit o pradă ușoară pentru ad
versar ; un adversar rutinat, 
clarvăzător și inteligent.

De bună seamă că verifi
carea selecționatei diviziona
re în acest meci cu Tarbesa 
fost binevenită. Avem certe 
talente, antrenori pricepuți, 
astfel că un proces de omo
genizare a lotului, chiar și 
de scurtă durată, o analiză 
calmă, constructivă a lacune
lor semnalate (vor mai .fi 
fost și altele) pot aduce ame
liorări vizibile și vor spori 
potențialul XV-lui ce urmea
ză a pleca în Franța, Așa
dar...

Agneta Kun, componentă a echipei C.S.U. Construcții, in plină 
acțiune.

MACAR.SCHIFoto: THEO

Steagul roșu Brașov
Ieri, la Brașov, pe stadio

nul Olimpia s-a terminat 
partida divizionară de tenis 
care a opus pe PolitehnicaTiberiu STAMA

LA ORIZONT, CAMPIONATELE MONDIALE
oo B04&J

riîinc, concurs intcmnlionai pc stadionul Republicii
Clubul bucureștean Meta

lul organizează sîmbătă, pe 
stadionul Republicii, o com
petiție internațională de atle
tism la care vor lua startul 
20 de sportivi din R.D. Ger
mană și 7 din Italia. Clubul 
gazdă va înscrie în concurs, 
printre alții, pe Lia 
li u, Șerban Ciochină, 
Linca, Cornel Dima, 
Sandru, Miron 
Ghcorghe Ghipu. Sînt invi
tați să participe și alți atleți, 
maeștri ai sportului sau de 
categoria I, de la cluburile 
din Capitală și din țară.

Concursul va avea loc 
la ora 16.

sîmbătă și duminică, 
echipa română fac pajte, 
între alții, Elena Mîrza — 
campioană republicană de 
junioare la 100 mg, Carmen 
Ionescu, Marin Iordan.

PE LITORAL

a cîștigat confortabil

Campionatul republican pe echipa

S-A ÎNCHEIAT TURUL, DAR NU

SE CUNOAȘTE FRUNTAȘA

Startul în campionatele mondiale 
de volei este aproape. După „uver
tura" dc la Sofia — turneele de ca
lificare pentru C.M., programate la 
15 septembrie — 40 de echipe mas
culine și feminine vor începe, ia 20 
și respectiv 22 septembrie, bătălia 
pentru titlurile supreme. In aștep
tarea importantului eveniment, ofe
rim cititorilor noștri — începînd de 
azi — date despre cele mai puter
nice echipe participante la marea 
competiție.

Caruselul favoritelor
JAPONIA, 

ECHIPA SURPRIZA

Mano- 
Maria 

Florea 
Ceacoi,

de

spor- 
din 

meci

Reprezentativa Școlii 
trive de atletism 
București susține un 
cu formația clubului polonez 
G ward ia Olsztin pe stadionul 
„1 Mai" din Constanța. Oas
peții sînt așteptați să so
sească astăzi în Capitală. 
Competiția este program,ață

VERIFICĂRI ÎNAINTEA C.E.

La sfîrșitul săptămînij 
toare va avea loc, așa 
am mai anunțat, prima 
ție a campionatelor europene 
de atletism pentru juniori, 
în vederea acestei impor
tante confruntări continen
tale a reprezentanților tinerei 
generații, junioarele și juni
orii noștri s-au pregătit cu 
sîrguință. Recordul de 40,4 s 
realizat de formația de șta
fetă de 4x100 m 
Păsulă, Mitrofan, Szabo) 
mai ales 
realizat, 
niorilor, 
marilor 
cadrul unui 
rificare la
Dosa a trecut peste ștacheta 
înălțată la 2,11 m.

vii- 
cum 
edi-

maniera în care 
la campionatele 
sînt 
lor

o dovadă 
posibilități, 

concurs de 
Predeal

(Stan, 
cît 
l-a 
se- 

a 
în 

ve- 
Csaba

De trei ani încoace,_ ___ , re
prezentativa masculină niponă 
6țîrnește valuri de aprecieri în 
rindul specialiștilor de pretu
tindeni. Tînără, mecanism per
fect ce se adaptează cu ușu
rință tuturor manierelor de 
joc, echipa cunoscutului antre
nor Y. Matsudaira îmbină la 
modul ideal jocul în viteză 
(ritm, într-adevăr, diabolic), cu 
perfecțiunea tehnică a tuturor 
jucătorilor și cu inteligența 

tactică ce dă spectaculosul com
binațiilor, acrobatice și efi
ciente.

Caracteristica cea tnai im
portantă este stricta speciali
zare a jucătorilor pe posturi, 
ceea ce determină maximă si
guranță și eficacitate. Rezul
tatele obținute la Olimpiadă, 
apoi la Cupa Mondială, unde 
a învins fără drept de apel 
toți favoriții, fac din echipa 
Japoniei — surpriza ultimilor 
ani — o serioasă pretendentă 
la medaliile ediției a șaptea a

C.M. Ultima oară -- anul tre
cut, la Miinster — voleibaliștii 
români i-au învins, totuși, cu 
3—0 pe niponi. Iată pe prin
cipalii adversari, în serie, ai 
echipei noastre :

ANTRENORI :
Matsudaira și Ts 
ma. JUCĂTORI : _____
Nekoda (26 ani. 1,79 m), 
Koizumi (25-4,83). Jungo 
rita ..................... ..
kota 
1.94), 
1,85), 
1.75).
1.96), 
Masakatsu Tamura 
Kenji Shimaoka 
Kenji Kimura (25—1,85). 
die de virstă : circa 24 
talie medie : 1.88 m

Cluj echipei I 
roșu. Victoria, 
nici un moment, a 
confortabil gazdelor 
înscriu în palmares 
victorie : 18—6.

Autorii victoriei au fost 
toți componenții echipei, dar, 
dat fiind valoarea arătată, 
s-au desprins trei nume : Io
sif Kerekes, Traian Marcu și 
Gabriel Neacșu. Primul a- 
flat intr-un evident progres 
tehnic și-a ameliorat forța 
și precizia loviturilor. Marcu, 
cu un ritm îmbunătățit și 
un forhand ameliorat mai 
are însă unele probleme tac
tice de rezolvat. Neacșu, bun 
și util.

De la oaspeți, Boldor foar
te abil, cu 
rea mingii

întîlnirea 
interesantă 
prefață la meciurile de sîm
bătă și duminică cînd Stea
gul roșu va întîlni echipa 
Steaua.

locale Steagul 
, necontestată 

revenit 
care-și 

încă o

ușurință în lovi- 
pe ambele părți.
a fost plăcută, 
și constituie o

CLASAMENTULUI
Cu partidele desfășurate, 

Ieri, în Capitală șl la Brașov, 
s-a încheiat prima parte a 
campionatului republican pe 
echipe. Dar, conform unei 
„tradiții” pe care am fi do
rit-o dezmințită, la sfîrșitul 
ultimei etape a turului nu 
se cunoaște fruntașa clasa
mentului. Prezumtiv, aceas
ta ar fi Dinamo București, 
în mod cert nu se știe Insă 
nimic, întrucît a rămas ne
disputat meciul Steaua —- 
Dinamo, iar întîlnirile Steaua 
— C.S.U. Construcții și Pro
gresul — Dinamo s-au între
rupt.

întîlnirea dintre echipele 
bucureștene Progresul și Di
namo ă furnizat cîteva par
tide de bună valoare teh
nică. După ce a pierdut 
(6—0, 1—6, 9—11) la C. Dima 
un meci în care, la 5—4, a 
avut două meciboluri, junio
rul C. Curcă de la Progresul 
a dispus de dinamovistul F. 
Manea cu 3—6, 6—2, 6—0. 
Elena Takacs a întrecut-o pe 
Virginia Ruzici (Dinamo) cu 
6—1, 6—1. Alte rezultate1: E- 
caterina Roșianu (P.) — Iu- 
dith Dibar (Din.) 5—7, 2—6, 
Aneta Verone (P.) — Maria
na Ciogolea (Din.) 3—6, 6—8. 
Rezultat: Progresul — Di
namo 10—9 (cinci partide se 
vor disputa la o altă dată).

Rezultate de la meciul 
Steaua — C.S.U. Construcții 
de pe Ghencea. C. Popovici 
(Steaua) — A. Siito (Con
strucții) 6—1, 6—1, Felicia
Balaj (S) — Florica Butoi
(C) 6—1, 6—3, Eleonora Du
mitrescu (S) — Agneta Kun 
(C) 3—6, 6—2, 6—3. Rezul
tat : Steaua — C.S.U. 6—11 
(șapte partide nu s-au disnu-

De la șes pînă în munfi
(Urmare din pag. 1)

nuă interlocutorul nostru — 
ca toate amenajările sportive 
să fie amplasate în vatra 
satului. Precizez aceasta in
trant constatasem că in pu
ținele localități unde erau te
renuri, ele se aflau undeva 
pe un cîmp mult depărtat 
chiar de per. ’eria localității. 
La această realizare am gă
sit sprijin și înțelegerea ne
cesară din partea primarilor 
mai tuturor comunelor.

★
Președinții asociațiilor spor

tive sătești sînt, de regulă, 
profesori de specialitate ai 
școlilor dar — și nu puține 

■ sînt cazurile — și oameni de 
cu totul alte meserii. Chiar 
dacă aceștia din urmă au 
piacticat un sport sau altul,

simt totuși nevoia 
altfel și profesorii 
drumări calificate. Consiliul 
județean Suceava pentru e- 
c’ucație fizică și sport ține 
seama de acest lucru și pro
cedează în consecință.

— Metodiștii noștri. Mihai 
Andrici și Gorneliu Sîngeap, 
stau mai mult la comisie, 
decît la asociațiile sportive 
orășenești — ne spune pro
fesorul M. Moldovan, preșe
dintele C.J.E.F.S. Suceava. 
Preferăm să-i știm ocupindu- 
se de instruirea președinților 
asociațiilor, de acordarea de 
asistență în amenaiarea te
renurilor.

Metodiștilor salariați li se 
alătură grupul de activiști 
voluntari care, duminică de 
duminică, se află în mijlocul 
tinerilor de la sate i Mihai

• ca de 
unei in-

•••
Fediuc, secretarul colegiului 
arbitrilor de fotbal, Artenie 
Munteanu, Nicolae Bandur. 
Aceștia, după cite aveam să 
constatăm, au o mare con
tribuție la alcătuirea unor e- 
chipe de fotbal, handbal, vo
lei, popice.

★
tn ultimii patru ani, dar 

îndeosebi în 1970. activita
tea sportivă de masă s-a po
larizat în jurul amplei com
petiții sătești „Pe plaiuri su
cevene", aflată acum la a 
V-a ediție. Peste 40 000 de 
tineri au fost angajați in fa
zele premergătoare finalei.ee 
va avea loc în cursul acestei 
luni. Este o acțiune comună 
a comitetului județean U.T.C. 
și C.J.E.F.S., care a reușit 
să capteze în cel mai înalt 
grad, interesul ținerilor^

Yasutaka
ii Țsutomu Koya- 
---- : Katsutoslchl 

lsao 
Mo- 
Yo- 

(22— 
(23— 
(26— 
(29—

(23—1,94), Tadayoshl 
(22—1.94), Seiji Oko 
Yasuaki Mitsumori 
Mamoru Shiragami 
Masayuki 
Tetsuo Salo

Minami
(21—1,98),
(24—1,89), 
(21—1.86), 

Me- 
ani :

MAREA FAVORITA LA FETE
Fără doar și poate, princi

pala favorită la ediția a Vl-a 
a C.M. feminin este echipa 
R.P.D. Coreene, care s-a im
pus cu autoritate în arena vo- 
leiballstică, constituind într-un 
fel o copie a celebrei garnituri 
japoneze, dublă 
mondială. Echipa R.P.D. 
reene și-a înscris în palmares 
victorii categorice asupra ce
lor mai puternici’ adversare în 
lupta pentru titlul suprem al 
C.M. : U.R.S.S. și Japonia. Si
guranță absolută, viteză de
osebită în joc, uimitoare re
flexe in apărare, precizie in 
execuții, atac variat, iată ca
racteristicile acestei echipe. 
Numai formația cu un blocaj 
perfect — nu atît prin robus
tețe. cit prin promptitudine 
rapiditate, mobilitate — ar pu
tea spera un rezultat ono
rant în fața acestei mari fa
vorite. Ecnipa R.P.D. 
face parte. Împreună 
lonia și S.U.A., din 
Ilî-a a C.M., unde 
exclus să fie repartizată și 
chipa României, după califi
cări. Prin urmare...

Antrenor este CHAN CHI 
SEK, iar între iucătoare se 
remarcă Kitn Dzin Bok (că- 
pltanul echipei). Son Gi Ok. 
Kin Su Ok, Tan Ok Rim, 
Chuan Che Ran și Kan Ok 
Sun — toate provenind de la 
echipa campioană AMNOKA 
și lormînd sextetul de bază 
al naționalei.

campioană
Co-

Coreene 
cu Po
ser! a a 

nu este 
e-

G. I.

LA SPARTUL TÎRGULUI
— INTERVIU FULGER CU 
ANTRENORUL DE TENIS G.

BOSCH —
Competiția de tenis »Cupa vas- 

eo Valerio", de fapt campionatul 
european al echipelor de juniori 
(pînă la 18 ani), a ținut capul 
de afiș timp de patru zile în o- 
rașul Verona din Italia. Au par
ticipat opt reprezentative de țării 
Suedia, Spania, R.F. a Germa
niei, Iugoslavia, Franța, Italia (cu 
două formații) șl România. în
vingătoare a Ieșit echipa Suediei 
(4—1 cu Franța în finală), iar pe 
locurile următoare s-au clasat 
Italia A (4—1 cu R.F.G.), Spania 
(2—3 cu Italia A și 3—2 CU Ro
mânia), România (4—1 cu Iugo- , 
Slavia șl 3—2 cu Italia BL Reîn
tors în țară, antrenorul Guntner 
Bosch, care a însoțit pe cel pa
tru tenismanl români, Traian 
Marcu, Gabriel Neacșu. Dan Ne
meș și Costcl Curcă, ne-a furni
zat cîteva amănunte.

„Concursul de la Verona a reu
nit o serie dintre cei mai buni 
tineri tenismanl continentali", 
ne-a spus Bosch. „Cinci dintre 
concurenți participaseră la turneul 
de la Wimbledon.

— Dar lucătoril noștri 1 Cum au 
evoluat ei șl de ce ați
după ce meciurile erau In toi . 
Nu se cunoștea Inițial programul.

— Âm să încep cu răspunsul la 
ultima întrebare. Programul Ora 
cunoscut din timp, dar data ple
cării ne-a fost fixată pentru luni 
24 august seara, cu trenul. Nor
mal, am sosit, peste două zile la 
Vcrona, cind primele partida 
erau pe sfirșite. Organizatorii nu 
ne-au mai putut oferi decît posi
bilitatea participării in grupa În
vinșilor. Echipa noastră s-a cla
sat pe locul șase, dur fără defec
țiunea semnalată și cu Petre Almă- 
jan în locul lui Costel Curcă, 
cred că am fi fost in măsură să 
obținem rezultate mai bune. Tra
ian Marcu a evoluat ireproșabil, 
neplerzlnd nici un meci de sim
plu. Gabriel Neacșu s-a compor
tat satisfăcător. Nu am fost mul
țumit de Nemeș și, mai ales, de 
Curcă.

— Pe fondul preocupărilor pen
tru tinerii tenismanl. au existat 
contacte între delegații echipelor 
prezente la Verona ?

— Da. Mai mult chiar, preșe
dintele federației italiene de spe
cialitate, dl. Luigi Orsini, a invi
tat la o masă rotundă pc to, A 
conducătorii echipelor participan
te și pe reprezentanții — afiați la 
Verona — ai unor federații 
(Monaco, Luxemburg, etc.). Cu 
această ocazie s-a propus lansa
rea unor competiții de juniori, 
menite să desemneze pc cea mai 
bună echipă („Cupa Vasco Vale
rio") șj pe cel mal bun tenis- 
man junior — pe baza unul punc
taj întocmit după disputarea în 
1971 a unui număr de trei con
cursuri : în Berlinul Occidental, 
la Praga și Barcelona. Astfel, se 
consideră că atenția față de tine
rii jucători va spori și va deter
mina realizări remarcabile.

C. COMARNISCHl
N. R. Este dificil de înțeles cum 

a fost posibil ca pentru o com
petiție ale cărei date erau bina 
cunoscute deplasarea echipei na
ționale a României să fie progra
mată atît de defectuos, cu întîr- 
ziere. Poate că ne va furniza o 
explicație federația de resort, au
toarea acestui rateu.

disputarea în

S-a încheiat campionatul copiilor... a început cel al juniorilor
După încheierea campiona

tului republican al copiilor, 
iată că începînd de ieri, sala 
Dinamo este noul „popas" 
competițional al speranțelor 
tenisului de masă românesc, 
care s-au reunit de data 
aceasta, pentru finala campi
onatului republican indivi
dual al juniorilor. 61 de fete 
și 89 de băieți, cîștigători ai 
fazelor pe județe, s-au ali
niat la startul acestei com
petiții ce se desfășoară de-a 
lungul a trei zile, după un 
sistem eliminatoriu. întrece
rile care continuă astăzi, de 
la orele 9 și 16,30, au pro
gramat ieri primele tururi 
de simplu (pînă la sferturi 
de finală), azi desfășurîn- 
du-se probele de dublu, ur- 
mînd ca ‘ ”
noscuți și noii campioni.

mîine să fie cu-

★
ora tîrzie la careîntrucît

s-au încheiat întrecerile cam
pionatului republican al co
piilor 
permis 
rii, o 
cîteva 
10—12 
buzoianului Constantin 
lăgică aduce în scenă un ta
lent despre 
ranță că se 
fete, Doina 
pe cît de 
meritat, 
lîngă satisfacții, aduce si noi 
pretenții. La cat. 13—11 ani 
băieți, consemnăm revenirea 
puternică a lui Marin Firă- 
nei u și. mai ales, victoria 
surprinzătoare a fratelui său 
Petre asupra bucureștean ului 
A. Buzescu Ligia Lupii (CSM

(individual) 
să anunțăm 
facem acum 
amănunte, 
ani, băieți,

nu ne-a 
cîștigăto- 
dînd și 

La cat. 
victoria

Pât-

care cu sigu- 
va mai auzi ! La 
Popa a obtimjt, 

grep pe atît de 
un titlu care, pe

a obținut o victorie 
CLASAMENTE.

Cluj) 
scontată.
Fete, cat. 10—12 ani: 1. Doina 
Popa (Șc. Sp. 2 Buc.), 2. Si
mona Stoica (Spartac), 3—4. 
Simona Petrescu (Șc. Sp. 
Buzău) și Ecaterina Stharmu- 
ler (CSM Cluj) ; cat. 13—14 
ani : 1.
Cluj), 2. Minodora Popescu 
(Șc. Sp. Buzău), 3—4. Con
stanța Dumitrescu (ASM Pi
tești) și Maria Sinteoan

Ligia Lupu (CSM

(CSM Cluj). Băieți, cat. 10— 
12 ani : Constantin Pătlăgică 
(Rapid Buzău) ; 2.
Cuc (CSM Cluj), 3—4. Anton 
Vențel (Tehnolemn Timiș.) 
și Norel Petrescu (Montierul 
Ploiești) ; cat. 13—14 ani : 
1. Marin Firănescu (Rovine 
Craiova), 2. Mircea Dinu (Șc. 
Sp. Buzău), 3—4. Petre Firă
nescu (Rovine Craiova) și 
Ștefan Moraru (Locomotiva 
Buc.) (a. h.)

ANUNȚ

Adrian

întreprinderea Transporturi Aeriene TAROM 
anunță că a prelungit termenul de înscriere Ia concursul de 
admitere pentru cursul de însoțitori de bord pe avioanele 

TAROM pînă la dala de 15.09.1970.
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

— sănătate perfectă
— prezentare fizică plăcută
— domiciliul stabil în București
— studii medii (cu diploma de bacalaureat)
— stagiul militar satisfăcut (bărbați)
— cunoașterea a două limbi străine (engleza, franceza, 

germana, rusa, italiana)
— vîrsta, femei 22—25 ani
— vîrsta, bărbați pînă la 30 ani
— se preferă canaidații care au stagiu 

și cunosc limba engleză.
în cîmpul muncii

La înscriere se va prezenta actul de naștere în copie lega
lizata și actul de studii în origina! însoțit de o copie.

înscrierile se fac la serviciul personal TAROM, Aeroportul 
Bâneasa, zilnic între orele 13,00—15,30, pînă la data de 15 
septembrie 1970.

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

•W-

finalei.ee


Mi

însă. că sînt șl alte
Un scriitor, de

„Lina de aur
Cele 16 corăbii ale ar

gonauților. plecaVg în că
utarea „linii de aur" — 
titlul de campioană națio
nală — ca și sutele de 
echipe ce se aliniază la 
startul „Cupei României" 
sînt însuflețite de aceeași 
speranță a victoriei finale.

Si, nu de puține ori, 
cărările mișcătoare ale 
campionatului, valurile 
surprizelor din Cupă urcă 
pe creste sau coboară în 
abis ■ dorinți și speranțe. 
„Lina de aur" nu revine, 
insă, decît învingătorilor, 
car'fi-și văd astfel încunu
nate eforturile de un an. 
Dar abia înmînate trofeele, 
echipele respective sînt che
mate să se alinieze la 
startul principalelor com
petiții europene. De la fi
niș, deci, direct la un nou 
start. Și ce start! în com
petiții prestigioase. în care 
se vădește, de fapt, ade
văratul preț al „linii de 
aur", dar și „valoarea de 
schimb" a primelor noa
stre echipe de club. Acea
sta presupune, evident, ca 
echipele respective să pri
vească participarea lor nu 
ca un act de bunăvoință, 
sau formal, pe baza în
scrierii din oficiu. Ele au 
obligația să folosească 
acest prilej pentru o con
fruntare reală la nivelul 
maxim al posibilităților 
lor.

Iată 
opinii, un --
pildă, spunea recent ca 
aceste echipe nu trebuie 
să evolueze din datorie, 
din obligație, ci din plă
cere. pledind, implicit, 
pentru a nu se dramatiza 
reprezentarea acestora în 
elita soccerului european. 
Dacă aserțiunea poate fi 
valabilă doar pe planul 
respingerii opiniilor ex
treme. care cer „capul" 
vinovaților în caz de eșec, 
sau care ppezic o cșita-' 
strofă, nu se poate însă 
trece peste răspunderea 
pe care jucătorii, echipe
le respective și conduce
rile acestora le au față de 
fotbalul românesc, față de 
opinia publică. •

Interesantă ni se pare, 
în acest context, părerea 
antrenorului Bazil Marian, 
care ne-a spus, cu o evi
dentă nuanță de condam
nare, că nu poate suferi 
un singur <Șen de jucător t 
„pleziristul". cel care tra
tează fotbalul cu superfi
cialitate, luînd în serios 
numai drepturile.

Mergînd pe linia mini
mei rezistențe, cetind, de 
pildă, reprezentantelor fot
balului. românesc doar sil 
excludă din comportarea 
lor ridicolul, penibilul, 
vom perpetua o stare de 
fapt blamabilă, care an de 
an se încheie cu o pre
zență simbolică a acestora 
in competițiile continen
tale intercluburi.

Echipele de prestigiu 
țin la cartea lor de vizită, 
la palmaresul lor interna
țional, în țesătura cărora 
se află „lina de aur".

Paul SLAVESCU

PE SCURT
. • Spicuim dintr-o scrisoare 
a clubului Politehnica Galați 
adresată Colegiului central al 
arbitrilor de fotbal: „...mulțu
mim brigăzii care a condus 
meciul Metrom Brașov—Po
litehnica Galați. De asemenea, 
felicităm în mod deosebit pe 
C. Bărbulescu care a arbitrat 
ireproșabil această partidă".

. N. R. întîlnirea dintre 
Metram Brașov și Politehnica 
Galați a luat sfîrșit cu rezul-

Zecile de scrisori pe care 
zilnic le primim la re
dacție și care gravi

tează în jurul balonului 
rotund, demonstrează, fără 
nici un echivoc, priza pe 
care „sportul-rege" o are 
în rîndul cititorilor noș
tri. Aceasta ne-a și de
terminat să deschidem un 
dialog săptămînal cu cei ce 
ni se adresează în scris, ri- 
dicînd probleme din sportul 
preferat care merită a fi 
aduse la cunoștința citito
rilor.

Pentru început, o scrisoare 
ce pornește de la desfășura
rea primei etape a cămpio- 
natului diviziei naționale A. 
„îmi petrec concediul pe li
toral — ne scrie ing. V. Nî- 
colaescu, din Ploiești — și 
cu această ocazie am vizio
nat meciul Farul — Steaua. 
Am dorit nespus de mult să 
văd la lucru revelația retu
rului campionatului trecut și 
echipa de speranțe a clubului 
Steaua. Am văzut însă zeci 
de faulturi făcute de jucăto
rii constănțeni, sub privirile 
părintești ale arbitrului Ro
taru din Iași. Am văzut și 
cîteva reale talente în echipa 
Steaua. Pentru ca aceste ta

Loto — Pronosport
Concurs excepțional Pronoexpres - 6 septembrie 1970. 

Ultimele 2 zile ‘ pentru procurarea biletelor
La sfîrșitul acestei săptă- 

mini, mai precis duminică 6 
septembrie a.c’, va avea loc 
tragerea concursului excepțio
nal Pronoexpres care se pre
zintă cu o bogată si intere
santă listă de premii.
, Desigur că pe primul plan 
BÎnt autoturismele, acordîn- 
du-se DACIA 1 300 și MOSK- 
VICI 408 cu caroserie 412,

EUGEN IORDACHE 
NU FACE PRONOSTICURI

rite.

hUn—doi“-url cunoul,, an
trenor al ceferiștilor ’’clujeni, 
Eugen lordache.

— Cum a fost cu Progre
sul ?

— Rezultatul ne dezavanta
jează. Un scor egal era mai 
echitabil. Noi am jucat mai 
curat, ceva mai organizat, 
dar în loc să ine impunem 
punctul de vedere 1-amteșteo- 
tat pe cel al Progresului. în 
plus, sîntem încă deficitari 
la capitolul finalizare.

— încă de la meciurile de 
pregătire, am observat că 
sînteți în căutarea unei noi 
formule de joc.

— într-adevăr. Timpul a 
fost tocă foarte scurt, așa că 
abia acum, după începerea 
campionatului, vom putea să 
cizelăm ceea ce preconizăm 
ca idee tactică.

— Adică ?
— Un 4—3—3 pentru înce

put, respectiv un 4—2—4, în 
funcție de adversar.

— Sînt două sisteme dife- 
Nu e prea mult ?
Intr-un fel da. Am gă-

Modificare

in
importantă 
regulamentul 

competițiilor
europene

în regulamentul competi
țiilor europene („Cupa cam
pionilor" „Cupa cupelor' și 
„Cupa europeană a târguri
lor"). U.E.F.A. a hotărît să 
modificp paragraful privind1 
calificarea unei echipe în 
turul următor în cazul că 
egalitatea se menține după 
cele două meciuri și dispu
tarea prelungirilor (2 repri
ze a cite 15 minute.) Pînă în 
prezent dacă exista o aseme
nea situație, se trăgea la sorți. 
U.E.F.A. a hotărît ca pe viitor 
nu se va mai folosi tragerea 
la sorți ci, fiecare echipă va 
executa, cîte 5 lovituri de pe
deapsă. Formația care a tran
sformat mai multe lovituri se 
va califica în turul următor 
al competiției respective.

Arbitrii meciurilor 
Universitatea Craiova
— Pecs Dozsa și Dinamo 
București — P. A. 0. K.

U.E.F.A. a stabilit ca meciul 
Univ. Craiova — Pecs. Dozsa, 
din cadrul „Cupei europene a 
târgurilor", să fie ■ condus de 
o brigadă de arbitri din 
Grecia, iar partida Dinamo 
București — P.A.O.K.. din
aceeași competiție, să fie ar
bitrată de o brigadă din Un
garia.

Un-

pri-

la

tatul de 1—0 în favoarea 
mei echipe.

• Duminică dimineață, 
Ploiești, ,pe stadionul Petrolul, 
va avea loc un cuplaj de fot
bal feminin. în meci vedetă, 
de la ora 10,45, se vor întâlni 
selecționata municipiului Plo
iești și Confecția București, 
în deschidere, echipa Spicul 
Ploiești va juca în compania 
selecționatei orașului Vălenii 
de Munte. (M. Bedrosian, 1 
coresp.).

lente să poată urca în vîrful 
piramidei, ele trebuie să fie 
păzite de jocul foarte dur al 
adversarilor, indiferent că a- 
ceștia sînt constănțeni, plo- 
ieșteni, bucureștenl". Citito
rul nostru exemplifică, apoi, 
cu amănunte accidentarea lui 
Iordănescu, în urma unui 
fault intenționat al fundașu
lui constănțean Pleșa. în fi
nal, scrisoarea roagă „să se 

facă repetate apeluri către 
arbitri și gazde ca să încer
căm cu toții — spectatori, ju
cători, arbitri și presa ■— să 
salvăm tineretul de jocul pe
riculos".

Ne bucură optica interlocu
torului nostru. în afara fap
tului că jocul periculos poa
te duce la accidente grave, 
duritățile reușesc să alunge... 
tehnicitatea, atribut esențial 
al fotbalului.

Am mai optat pentru scri
soarea unui concetățean, S. 
DUMITRESCU, aflat în mi
siune peste hotare, în Elve- 

care not fi cîștigate în număr 
NELIMITAT.

Un capitol de o mare a- 
tractivitate îl constituie ex
cursiile peste hotare. Se atri
buie în număr NELIMITAT 
călătorii de 2 locuri la Bu
dapesta, cu petrecerea Reve
lionului.

La acest concurs excepțio
nal. inai »ot ft' Obtâauțjj pre

Sit însă multă receptivitate 
la băieți, dorință de a lucra. 
Că nu am reușit în primul 
meci să etalăm ceea ce ar 
trebui să reflecte îdeea tac
tică, se explică prin faptul 
că în meciurile amicale, sus
ținute înainte de începerea 
campionatului, nu am avut 
(cu excepția lui ,.U“ 
parteneri care Să ’ne 
în mod deosebit.

— Cum considerați 
cu Dinamo ?

— Foarte dificil. Dinamo e 
o echipă valoroasă. Vrem să 
realizăm în campania el un 
joa diferit de cel cu Progre
sul.

— Și ca... rezultat 7
— Doriți, adică, un pronos

tic ? Nu obișnuiesc. Dumini
că, pe teren.

Cluj) 
solicite

meciul

VICTOR MOREA
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Fazi de axac a echipei Progresul la poarta Flăcării roșii

Răducanu știe, dar... nu lace I
...Miercuri după-amiază... 

Stadionul Sportul munci
toresc... în tribune, vreo 
3 000 de iubitori ăi fotba
lului din Capitală... Pe te
ren, echipa gazdă și for
mația bucureșteană Ra

pid... în spatele porții lui 
Rămureanu, Necula Rădu
canu, de astă dată în pos
tura de rezervă, și Angelo 
Niculescu, venit să-i ob
serve pe tricolori.

La un moment dat, fază 
la poarta Rapidului, rezol
vată de Rămureanu care, 
imediat, degajează cu mi
na spre un coechipier 
marcat ,aflat la cîțiva me
tri, perpendicular pe poar
tă. Gafa tactică evidentă 
(în această zonă există în
totdeauna pericolul inter
ceptării imediate a balo
nului de către adversar) 
este spontan sesizată de 
Răducanu, care îi strigă 
colegului său: „Nu așa, 
Rămurică ! Degajează nu
mai pe lateral”. Remarca 
lui Răducanu stîrnește pe 
loc admirația lui Angelo 
Niculescu...

...începe repriza a doua 
și în poarta Rapidului in
tră Răducanu. Plin de 
nerv (trădat de ț/arcurgc-

ția, dintr-un motiv obiectiv : 
el propune discuției o pro
blemă de actualitate — ca
pacitatea de reprezentare în 
competițiile internaționale a 
echipei campioane, U.T.A. ; 
dar și dintr-un Considerent 
subiectiv: scrisoarea ne-a im
presionat prin dragostea cu 
care fotbalul nostru este ur
mărit din depărtare, prin se
riozitatea cu care sînt argu

mentate opiniile personale. 
Tov. S. DUMITRESCU impu
tă unor condeieri maniera 
indirectă (și elegantă doar 
în aparență) prin care s-a 
încercat minimalizarea per
formanței echipei din Arad, 
invocîndu-se caracterul con
junctura?1. Dînsul nu este de 
aedrd Cu cei ce acreditează 
ideea că sarcina de campion 
depășește mijloacele fotbaliș
tilor de la U.T.A. Opinînd că 
eșecul dureros din trecuta 6- 
diție a „C.C.E." se datorește 
„lipsei de experiență interna- 
țională", cititorul nostru din 

mii în bani de valoare va
riabilă si premii fixe în bani 
de 10 000 lei ș.a.

Farticiparea se face pe bi
lete a 3 lei, 6 lei și 15 lei 
varianta. Vă reamintim că ,pe 
biletele de 15 lei varianta, 
participați la toate cele 5 ex
trageri, cu șanse mari de cîș- 
tig.

De asemenea, se poate par
ticipa pe bilete fracționate 
variabile seria X completate 
cu variante combinate sau cu 
combinații „Cap de pod“ a 15 
lei varianta simplă compo
nentă.

■ Astăzi si mîine sînt ULTI
MELE ZILE pentru procu
rarea biletelor^’*'*» i

Pag. a 3-a

JOCURI AMICALE CODREA S-A PREZENTAT
LA POST.

Dupfl un |oe mediocru
PROGRESUL — FLACĂRA'

ROȘIE 1—1 (0—0)

Contimiîn,du-șl pregătirile în 
vederea dificilei partide ce o 
va susține duminică la Arad, 
echipa progresul S-a antrenat 
ieri în compania formației de 
divizia C Flacăra roșie. Ale
gere inspirată deoarece spa- 
ring-pairitenerul s-a dovedit a 
fi bine pregătit, solicitîndu-i 
la maximum pe divizionari. 
Jocul a fost de factură tehni
că modestă, dar a plăcut prin 
dîrzeniă cu Care au jucat... 
elevii antrenorului N. Oaidă. 
Jucătorii echipei Progresul, 
foarte greoi în această partidă, 
nu au reușit să lege jocul de
cît arareori, acțiunile lor fiind 
lipsite de eficacitate. Cele 
două goluri au fost însorise 
de I. Rotaru (min. 70) pentru 
Progresul, respectiv Tănăsoiu 
(mim 76), la o ieșire neinfipi- 
rată a portarului Manta.

în această partidă antreno
rul V. Stănculcscu a folosit 
întregul iot. Manta - V. Po- 
pescu. (Marinescu), Măndoiu

H
*

j

M

rea repetată a spațiului 
dintre buturi), cu poftă de 
joc, cu interes, știindu-l pe 
antrenorul naționalei atît 
de aproape de el. La un 
moment dat, fază la 
poarta Rapidului (exact ca 
în prima repriză), rezolva
tă de Răducanu care, ope
rativ. degajează cu mina... 
în ce direcție credeți ? 
Tot pe perpendiculară, în 
fața porții sale, așa cum 
procedase și Rămureanu ! ! 
Dar, să reînnodăm firul 
fazei: balonul trimis cu 
mina de Răducanu este in
terceptat rapid de un ad
versar. care, nestînd nici 
o clipă pe gînduri, șutează 
din poziția sa favorabilă 
spre poartă. Puțin a lipsit, 
cîțiva centimetri, ca evi
denta gafă tactică comisă 
de Răducanu să nu 
plătită cu un gol.

Fapt care ne-a făcut 
gindim : ce se întimplă 
portarul titular al Rapidu
lui ? tn spatele porții gîn- 
dește, iar cînd intră în 
poartă greșește. Astfel, 
după cum s-a văzut, Ră
ducanu știe, dar ...nu face !

fie

sil
cu

— g. n. —

Geneva propune federației să 
intervină pentru asigurarea 
unui calendar corespunzător 
echipei din Arad. în contex
tul preconizat al unor clu
buri cu atribuții sporite — 
între care contactul extins cu 
fotbalul internațional devine 
o necesitate — cerința tov. 
S. Dumitrescu ar trebui a- 
dresată direct clubului ară
dean care, după cum s-a vă
zut la o recentă ședință a 
Biroului F.R.F., n-a putut 
propune un calendar adecvat 
unei echipe campioane. Din
tre propunerile pe care citi
torul nostru le face pe mar
ginea apropiatei întâlniri 
U.T.A. — Feijenoord, am re
ținut necesitatea observării a- 
tente a jocului actualei deți
nătoare a „C.C.E." (dînsul o- 
pinează nu numai pentru de
plasarea antrenorului N. Du
mitrescu la Rotterdam, ci și 
pentru vizionarea de către 
întreaga echipă a unor filme 
în care evoluează echipa o- 
landeză), ca și importanța 
suportului moral, la care și 
presa trebuie să contribuie...

în numele acestui dezide
rat subscriem și noi la fina
lul scrisorii d-sale : „U.T.A. 
reprezintă unul dintre ele
mentele sănătoase, de pers
pectivă ale fotbalului româ
nesc. Iată de ce, clubul ară
dean trebuie să primească un 
ajutor mai mare ca în tre
cut".

P. SI.

FOTBAL
Iubitorii fotbalului vor putea 

urinări la sfîrșitul acestei 
săptămîni aspecte de la două 
dintre cele mai atractive par
tide programate de etapa a 
Il-a a campionatului. Astfel 
duminică, cu începere de la 
15,15 se va transmite repriza 
a Il-a a meciului Rapid—Jiul,

PE MICUL
înregistrare realizată dimi
neață la stadionul Republicii, 
în aceeași zi, continuînd seria 
înregistrărilor, televiziunea 
ne oferă, începînd de la ora 
18,45, filmul reprizei secunde 
clin întîlnirea C.F.R. Cluj — 
Dinamo București.

ECRAN
De asemenea, mult aștep

tata finală (manșa a Il-a) a 
„Cupei Intercontinentale, ce 
se va disputa la Rotterdam, va 
fi transmisă în direct miercuri 
în jurul orei 21. Protagoniste i 
Feijenoord Rotterdam și Estu- 
diantes la Plata.

ÎS .
(Motoc), Grama (A. Carfcten- 
tinescu), R. Rotaru (Dumbra
vă), Dinu Iordan. Beldeanu 
(St. Marinescu), Filipescu (I. 
Sandu), Raksi’i (D. Popescu), 
D. Georgescu (I*Rotaru), Ma
tei (R. louescu).’’

Florin SANDU

C.F.R. Timișoara — Vulturii 
Textila Lugoj 3—3 (0—2)

Echipa C.F.R. Timișoara a 
susținut ieri un meci amical 
cu formația de divizia C Vul
turii Textila Lugoj. Ceferiștii 
au fost conduși aproape 80 
de minute, dar introducerea 
lui Manolache a adus un plus 
de incisivitate atacului, ei 
reușind egalarea. Au înscris 
Bojin și Nes tor o viei (2) pen
tru C.F.R., respectiv Safar 
(2) și Becheru.

Șt. MARTON

CARPAȚI SINAIA —FARUL
2—3 (T—3)

SINAIA (prin telefon de la 
corespondentul nostru). în ve
derea meciului pe care-1 va 
susține duminică la Brașov, 
în cadrul etapei a doua, Farul 
Constanța a susținut pe sta

•••. .■

v

Totul e să ai curaj!
— Tineretul a deschis porțile diviziei A —

Cine-o fi acest „11“ ? La 
stația de amplificare de pe 
stadionul Dinamo fuseseră a- 
nunțate formațiile pe care 
urmau să le alinieze Dinamo 
București și Dinamo Bacău, 
dar, din. cauza zgomotului, 
unele nume n-au putut fi re
ținute. Printre acestea, și nu
mele tânărului jucător băcăuan 
care purta tricoul cu numă
rul 11. N-am fi fost atît de 
mult preocupați să-i aflăm 
numele — mai ales că nu 
aveam sarcini profesionale le
gate de acest meci — dacă 

Un actual (Adamache) fi un posibil internațional (Ștefănescu). 
Tînărul atacant bucureștean se anunță un vîrf de mare 
viitbr

nu ne-ar fi surprins la modul 
cel mai plăcut dezinvoltura 
acestui tînăr fotbalist, mișca
rea lui în teren, iscusința în 
conducerea balonului, în ge
neral siguranța cu care anga
ja luptă cu apărarea bucu- 
reșteană, reușitele lui repe
tate în această luptă.

Este adevărat, pe la mijlo
cul partidei a început să dea

BHASOVEANUl GlIlfIGIILII INDISPONIBII
PINI IUI IICE

1’înărul și talentatul jucător 
brașovean Ghergheli a fost 
supus unui consult la dr. To- 
mescu, care a socotit necesară

dionul din localitate, în fața 
unei asistențe record, un meci 
de antrenament cu Carpați 
Sinaia, echipă participantă în 
seria a Vllî-a a diviziei C.

Publicul a putut urmări un 
joc bun, în care localnicii 
și-au apărat cu ardoare șan
sele, contribuind în mod egal 
la reușita spectacolului.

După ce Savu (Carpați) a 
deschis scorul, în min. 5, pro
fitând de o neatenție a apără
rii constănțene, Farul izbuteș
te să egaleze cu ajutorul unui 
localnic —■ fundașul Ciucan 
— autorul unui autogol (min. 
16). în finalul reprizei, echipa 
de pe malul mării forțează și 
marchează două goluri, prin 
noua sa achiziție, ex-clujeanul 
Oprea (min. 31 și 43). Ultimul 
gol este înscris în min. 69, 
fiind opera fotbalistului — 
bober Focșeneanu.

O. IRIMINOIU

După meciul T. S. K. A. — STEAUA

JOC UTIL SCOR SEVER' -, 
ne declara antrenorul Ștefan Covaci

Ieri după-iamiază s-au îna
poiat în Capitală fotbaliștii e- 
chipei Steaua care au susținut 
miercuri, la Sofia, uri joc a- 
mical în compania formației 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname.

Amănunte suplimentare la 
cronica acestei partide ne-au 
fost furnizate aseară de către 
antrenorul principal al echi
pei militare, ȘTEFAN CO
VACI : „Deși am pierdut, jo
cul a fost extrem de util pen
tru noi. Prima repriză s-a 
desfășurat sub semnul echili
brului, iar cea de a doua cu 
o notă de superioritate 
partea gazdelor, care au 
șit să înscrie două din 
trei goluri datorită unor 
șeii flagrante săvîrșite de 
tarul nostru de 
Haidu, care se resimte încă 
dună îndelungata absență din 
echipă. Seriozitatea cu care 
au abordat meciul adversarii 
noștri, viteza și forța acțiuni
lor purtate de fotbaliștii so- 
fioți, în special în repriza 
secundă, au dezvăluit și alte... 
carențe în jocul echipei noas-

dia 
reil- 
cele 
gre- 
por- 

rezervă

semne de oboseală, randa
mentul lui scăzînd astfel pas 
cu pas. Aflîndu-i între timp 
numele — Florea — ne-am 
întrebat, de aceea, dacă prima 
noastră impresie nu purtase 
și o amprentă sentimentală, 
generată de tinerețea jucăto
rului. de faptul că îl vedeam 
pentru prima oară. Iată, însă, 
că nu numai pe noi ne fra
pase evoluția acestui fotbalist 
anonim, ci și pe antrenorul 
echipei naționale, Angelo Ni- 
culescu, care, trecînd peste 
obișnuitul și adesea îndelun

gatul stadiu de verificare că
ruia trebuie să-i facă față un 
tînăr abia apărut pe firmamen
tul fotbalistic, i-a acordat 
dreptul imediat, de candida
tură la un loc în echipa na
țională.

Faptul trebuie reținut, 
fiindcă prezintă două aspecte 
deopotrivă de importante: 
I. Un tînăr fotbalist, venit de

imobilizarea în ghips a picio
rului accidentat. Ghergheli va 
fi indisponibil cel puțin 19 
zile.

Urmărind antrenamentele 
echipei Rapid din această 
săptămînă, am avut ocazia 
să-l vedem la lucru pe fek-I 
clujeanul Codrea. Pentru a 
afla amănunta despre apari-, 
ția jucătorului Codrea în for-, 
mația Rapid, ne-am adresat, 
antrenorului giuleștean Marin 
Bărbulescu, care ne-a decla
rat : „Fostul jucător al Uni-, 
versitățil Cluj, acum absol
vent al Facultății de educație 
fizică, a fost repartizat de 
Ministerul învățămîntuluî cai 
metodist la noi, la clubul Ra
pid. Lutndu-și postai tn pri-) 
mire, Codrea speră, (șl noî 
sperăm) să găsească aceeași* 
înțelegere ca și foștii săi co-i 
legi de echipă Mustețea și i 
Oprea din partea clubului»; 
Universitatea Cluj pentru a- 
cordarea dezlegării".

Aurel PĂPĂDIE

tre. Așa de pildă, ne-am putut 
da seama cu acest prilej de 
faptul că cuplul fundașilor 
centrali Hălmăgeanu-Ciugarin 
nu este încă sudat și că, de 
asemenea, tinerilor introduși 
în prima garnitură le lipsește 
experiența competițională. O 
parte din ei s-au putut convin
ge chiar în condițiile unui 
meci amical, că numai prin- 
tr-o tehnică bună nu se pot 
rezolva toate problemele ivite 
în timpul unei partide.

în concluzie, meciul cu 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname 
a fost deosebit de folositor 
pentru formația noastră, ad
versarii prezentând caracteris
tici comune de joc cu acele 
ale echipei Carpatî Lvov, pe 
care o vom întâlni în „Cupa 
Cupelor".

N.R. — Explicații interesan
te, ne bucură faptul că parti
da de la Sofia a reprezentat 
o experiență utilă pentru e- 
chipa bucureșteană, dar 0—3 
este, totuși, un scor usturător, 
care deranjează, fiind vorba 
de un meci internațional.

pe meleagurile diviziei C, mai 
precis, de la Celuloza Călă
rași, se impune de la primul 
lui joc în divizia A; 2. Antre
norul echipei naționale îsi 
asumă curajul de a introduce 
un necunoscut în lotul celor 
mai buni fotbaliști, vizați 
pentru reprezentativa țăriii 

Și Nicolae Florea nu este o 
excepție, deCît prin plusul de 
șansă (dar și de talent, desi
gur), care i-a permis să stră
bată cu pași de uriaș o cale 
pînă acum lungă și anevoioa
să. Dar, divizia A ne oferă, 
în ultimul timp, și exemplul 
altor jucători tineri, care au 
luat loc în prima echipă, ă- 
lăturî de fotbaliști cu expe
riență, confirmînd speranțele 
ce se pun în ei. Știm. în fot
bal este riscant să emiți ju
decăți de valoare, ele putînd 
să se prăbușească tot atît de 
repede ca un castel de cărți 
de joc. Dar. oricum, asistăm 
la un adevărat și victorios 
asalt al tinereții, în aproape 
toate echipele de divizia A. 
unii dintre reprezentanții no
ului val fiind, de pe acum, 
mai mult decît o promisiune.

U.T.A. are deplină încrede
re în cei 19 ani ai lui Broșov- 
schi (nota 9 în meciul cu 
Jiul, corespunzătoare unui 
loc, deocamdată, în „echipei 
etapei"). La 20 de ani. Dumi
tru, de la Rapid, este inter
național, formația feroviarilor 
numărînd încă doi tineri de 
aceeași vîrstă : Petreanu și 
Marin Stelian. Ștefănescu și 
Iordănescu, de la Steaua, ti
tulari fermi în această echipă, 
n-au decît 19 și, respectiv, 20 
de ani. Dinamo București nu 
ezită să trimită în teren un 
fundaș în etate de 17 ani, pe 
Dobrău. Tn lotul Steagului 
roșu îi întîlhim pă Șerbănoiu 
și Ghergheli (19 ani) pe Ma
rin Olteanu, care n-are decît 
un an în plus. Politehnica 
Iași vrea să-și mențină locul 
în „A" recucerit cu atîta tru
dă, cu atîtea emoții, cu Ior- 
dache (20 ani) și Mihai Dănilă 
18 ani).

Și s-ar putea da multe 
exemple, tot atît de îmbucu
rătoare, care atestă, pe de o 
parte, apariția unui nou con
tingent de fotbaliști cu perspec
tive, iar pe de altă parte, o 
nouă și sănătoasă orientare 
în rîndul echipelor noastre 
fruntașe, care par să fi ajuns 
la conculzia că proverbul 
franțuzesc „La valeur 
n’attend pas le nombre des 
annees" poate fi tradus în 
vorbe (și mai ales în fapte) 
și în românește : „valoarea nu 
așteaptă numărul anilor".

Jack BERARIU

De la I.E.A.D.S.
Biletele pentru meciurile de 

fotbal RAPID — JIUL și 
STEAUA — UNIVERSITA
TEA CLUJ, care vor avea 
loc în ziua de 6 septembrie 
a.c. pe Stadionul Republicii, 
s-au pus în vînzare Ia casele 
de bilete obișnuite.

Pentru jocul Rapid — Jiul 
sînt valabile biletele cu seria 
36, iar pentru meciul Steaua 
— Universitatea Cluj biletele 
cu seria 37.



Astăzi, îa Barcelonă Campionatele balcanice de câlârie

Start in cel de al 12-lea
campionat european de natație

C, Vlad conduce în concursul

La polo —primul meci: România—Grecia

AstAzl, la Barcelona — start 
In cel de al 12-lea campionat 
european de înot, sărituri și 
polo, una dintre cele mai Im
portante competiții ale sezonu
lui. După cum ne-a relatat tele
fonic colaboratorul nostru, 
maestrul aportului Anatol Grin- 
țescu, la actuala ediție s.int 
prezențî în capitala Cataloniei 
peste 1000 de sportivi și 530 de 
ziariști din 28 de țări.

întrecerile de înot și sărituri, 
care vor începe abia mline, 
sînt programate în bazinul cen
tral „Bemardo PicorneH“, con
struit de organizatori special 
pentru această ediție (dispune 
de locuri pentru 12 000 de spec
tatori). Turneul de polo, ale 
cărui meciuri preliminare în
cep astăzi, se vor mai desfă
șura și în piscinele „San Jor
ge” și „Sabadell”.

Anul acesta, România va fi 
reprezentată în cadrul C.E. de 
natație de către o echipă de 
polo alcătuită din : P. CHEȚAN 
(74 int.) și R. Bogdan (15) — 
portari, GH. ZAMFIRESCU (74 
int-31 goluri în echipa națio
nală), AL. SZABO (181—107), I. 
CULINEAC (120—35), G. NO
VAC (96—57), G. BLAJEC (83— 
50), I. POPA (61—37), B. Mi
ll AILESCU (44—8), M. POPES
CU (32—5) și C. RUSU (24—12),

trel înotători — MARIAN SLA
VIC (100 m șl 200 m liber, 200 
m mixt), VASILE COSTA (100 
m și 200 m bras) și AGNETA 
ȘTERNER (100 m și 200 m 
delfin) — și un săritor, ION 
GANEA.

Așa cum im mal anunțat, 
reprezentativa de polo a Ro
mâniei va face parte din grupa 
preliminară A, alături de se
lecționatele Ungariei, Olandei, 
Austriei, Franței șl Greciei. în 
legătură cu tragerea la sorți, 
Gh. Zamfirescu, căpitanul e- 
chipei, ne-a declarat înainte de 
plecare : „Este pentru prima 
oară cînd zeița Fortuna ne su- 
rîde la o competiție oficială. 
De data aceasta avem șanse 
frumoase de a ne clasa pe li
nul din primele două locuri 
ale seriei, obținînd astfel cali
ficarea pentru turneul final și, 
ca atare, un loc fruntaș în cla
samentul turneului". Reprezen
tativa noastră, care a sosit joi 
seara la Barcelona, va susține 
vineri după-amiază (ora 18 la 
bazinul Sabadell) primul meci 
în compania formației Greciei, 
pe care a învins-o recent la 
Atena cu scorul de 9—3. In 
continuare, „7”-le reprezentativ 
va juca ou Olanda (sîmbătă), 
Franța (duminică), Ungaria 
(luni) și Austria (marți).

Cassius Clay nu pare in 
postură comodă, in această 
fază a luptei cu partenerul 
său de exhibiții, George Hill, 
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Primele rezultate
Gimeno, Riessen

Clay n-a impresionat...
ATLANTA, 3. — Prima

apariție pe ring a lui Cas
sius 
mondial 
dar nu 
interes 
boxului. „ 
prize demonstrative cu trei 
adversari — Rufus Brassel, 
George Hill și Johny Hud
gins — fără a lăsa însă o im
presie deosebită. El a fost pus 
de cîteva ori în dificultate, în 
special în fața lui Hill.

Clay, fostul
al greilor, detronat 
învins, a stîrnit un 

deosebit în lumea 
Clay a boxat 8 re-

campion

NEW YORK, 3. — Au în
ceput întrecerile tradiționalu
lui turneu internațional de te
nis de la Forest Hills. Primul 
tur al probei de simplu băr
bați a prilejuit două rezultate 
mai puțin scontate : brazilia
nul Thomas Koch l-a între
cut cu 6—3, 6—4, 6—3
spaniolul Andres Gimeno, iar 
francezul Jean Chanfreau l-a 
eliminat cu 2—6, 7—5, 1—6, 
6—4, 6—0 pe americanul 
Marty Riessen. Alte rezultate:

pe

întreceri de natatie la Osaka
în cadrul concursului inter

național de natație de la Osa
ka (Japonia) înotătorul ame
rican David Edgar a teminat 
învingător în proba de 100 
m liber cu timpul de 54,7. 
Proba similară feminină a

americancei Gindy 
cu 1' :01,2. în proba 
de 100 m fluture,

revenit 
Schilling 
feminină 
pe primul loc s-a clasat Alice 
Jones (SUA) 1 :04,6, urmată 
de Mayumi Aoki — 1 î05,5 
(nou record al .Japoniei).

UNIVERSIADA DE LA TORINO

conjurat de o mulțime de cu-
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CULISE
• Una dintre atracțiile a- 

cestei ediții a Universiadei o 
reprezintă, sub aspectul pito
rescului, ,, demonstrați a" coti
diană a indianului Gill Ma- 
handra, atlet cu o valoare 
recunoscută în proba de trl- 
plusalt (16,20 m). La toate an
trenamentele pe care le-a fă
cut pînă acum, Gill a fost în- 
c_.z - --------
rioși sau admiratori, care ur
măreau cum acesta - * s"^
tea fiecărei sărituri — 
fășura lungul său 
pentru ca apoi să-l 
cu multă măiestrie șl 
lozitate. Nu este de 
că, în această ambianță 
curiozitate publică, atletul in
dian n-a reușit să facă dbcit 
5—6 sărituri pe ședință.

Locul I în proba d© dublu fete a turneului de tenis : olandezele 
Ada Bakker (la serviciu) și Tina Swaan, în timpul finalei cu surorile 
japoneze Kazuko șl Yunko Sawamatsu.
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(Urmare din pag. 1)
recordul de 6,82 m al Viorlcăl 
Viscopoleanu a izbutit, de data 
aceasta, în ultima săritură, cu 
un plus de 2 cm : 6,84 m. Ea a 
avut următoarea serie de sărituri: 
dep. — 6,79 m, dep. — 6,70 m — 
6,69 m — 6,84 m ! O plăcută sur
priză pentru noi - * 1 x “
Elena Vintilă, care cu cei 6,35 m 
a obținut medalia de argint. Pe 
locurile următoare : 3. Yamașika 
(Japonia) 6,17 m, 4. Garbey (An
glia) 6,17 m, 5. Samuel (Cuba) 
6,13 m, 6. Eisyer (Canada) 6,11 m.

O altă probă care a adus repre
zentativei României o nouă me
dalie, de bronz, a fost cea de 
100 mg în cadrul căreia Valeria 
Bufanu a egalat din nou recor
dul țării : 1. TEREZA SUK-
NIEWICZ (Polonia) 13,0, 2. Po- 
deswa (R.D.G.) 13,4, 3. Bufanu 
(România) 13,5, 4. Strazynska (Po
lonia) 13.6, 5. Schuller (R.F.G.) 
13,7, 6. Garnett (Anglia) 13.9.

într-o companie valoroasă, Ar
gentina Menis s-a clasat pe 
onorabil 
cului: 1.
62,04 m, 
56,74 m, 
56,64 m (I), .
55,84 m. 5. Menis (România) 54,44 
m, 6. Romero (Cuba) 51,04 m.

a furnizat-o

... _____ ______  _ un
loc 5, la aruncarea dis- 
KARIN ILLGEN (R.D.G.)
2. Berendonk (R.F.G)
3. Westermann (R.F.G.) 

4. Spielberg (R.F.G.)

Seara târziu, sub lumina reflec
toarelor, după o luptă extraordi
nară, s-a încheiat și disputa să
ritorilor cu prăjina care a revenit 
lut WOLFGANG NORD WIG 
(R.D.G.) cu un rezultat de 5,46 
m nou record mondial (v.r. 5,45, 
aparținînd aceluiași atlet). Gre
cul Papanikolau, campionul bal
canic. a încercat și el la acea
stă înălțime dar fără succes, o- 
prindu-se la 5,42 m.

în celelalte finale nu fost înre
gistrate performanțele : 1500 M 
(cursă 1 decisă la finiș): 1. FR. 
ARESE (Italia) 3:52,7. 2. J. Kirk- 
bridge ...................... * “ “ "
buono 
borgne 
Manhoven (Belgia) 
Labenz (S.U.A.) 3:53.5; 
TATE ; — ----
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.)

(Anglia) 3:52,9, 3. G. Del- 
(Italla) 3:53,0, 4. R. Le- 
(Franța) 3:53,0, 5. G. van 

— ’ ’ • 3:53,3, 6. C.
GREU-

1. H. BRIESENICK 
19.97, 2. V. Voikin

19,30, 3. U. Grab
19,06, 4. T. Glockier

(R.F.G.) 18,75, 5. G. Nagy (Un
garia) 18,46, 6. B. Schulze — Bo
ner (Austria) 18.25; PENTAT
LON : 1. TATIANA KONDRA- 

4884 p (13.8— 
2.

4859 p, 3. M. 
p, 4. L ” 
4793 p,

î.
ȘOVA (U.R.S.S.) 
11.14—1,67—5.75—23.6), 
ghelova (Bulgaria) 
Sterk (Olanda) 4828 
lobanova (U.R.S.S.) 
Jakob (R.F.G.) 4573 p, 6. K. Lardl 
(Elveția) 4539 p.

BREVIAR
BASCHET. Feminin : Bulgaria

— România 72—63 (42—33), Cuba
— Polonia 61—39 (25—21), U.R.S.S.
— Cehoslovacia 71—42 (40—21). 
Clasamentul final al turneului fe
minin de baschet : 1. U.R.S.S. — 
campioană mondială universitară
— 5. 5, 0, 343—222, 10 p, 2. Ceho
slovacia 5, 4, 1, 266—275, 9 p, 3. 
Cuba 5, 3, 2, 269—262, .8 P, 4.
Bulgaria 5, 2, 3, 277—281, 7 p, 5.
România 5, 1, 4, 264—283, 6 p, 6.
Polonia 5, 0, 5, 210—306, 5 p. Mas
culin : Italia — Coreea de Sud 
84—69 (39—32).

de la Forest Hills
și Fillol eliminați

Pasarell (Porto Rico)—Russell 
(Jamaica) 4—6, 7—5, 7—6, 
6—3 ; Okker (Olanda)—Edlef- 
sen (S.U.A.) 6—1, 6—4. 7—6 ; 
Moore (Republica Sud-Africa- 
nă) —El Shafei (Republica A- 
rabă Unită) 6—4, 6—3, 6—1 ; 
Pilici (Iugoslavia)—Fillol (Chi
le) 6—2, 6—2, 6 ; Metreveli 
(U.R.S.S.)—Nostrand (S.U.A.)
6— 4, 6—2, 6—4 ; Emerson 
(Australia)- Fitzgibbon (S.U.A.)
7— 6, 6—3, 6—4 ; Roche (Aus
tralia)—Van Dillen (S.U.A.) 
6—3, 6—4, 6—3 ;Lall (India)— 
Stilwell (Anglia) 6—4, 6—4,
3—6, 7—6 ; Rosewall (Austra
lia)— Potthast (S.U.A.) 
6-2, 
Lutz 
6—4.

6—2
6—4; Smith (S.U.A.) — 
(S.U.A.) 1—6, 7—6, 6—1,

reamintește că la acestSe 
turneu este folosită o p'eve- 
dere regulamentară diferită 
de cea clasică, astfel că un 
set se poate termina și la 7 
ghemuri.

încotro se îndreaptă sportul african ?
Sub acest titlu, revista hebdomadară „AFRlGASIA", care 

apare la Paris, discută din nou probleme legate de actuala 
dezvoltare a spoitului în continentul african. Recunoscut în
deobște ca o .forță" în devenire, sportul african este așteptat 
să-și afirme mai pregnant prezența în viitoarele mari com
petiții mondiale, culminînd cu J.O. de la Munchen. Tată, în 
acest sens cîteva pasaje semnificative din revista citată i

Nimeni nu a uitat realiză
rile atleților africani, îndeo
sebi ale celor kenyeni, la 
Ciudad de Mexico, in cursul 
ultimei Olimpiade de vară. 
Va reveni mereu în memorie 
ultima linie dreaptă în cursa 
pe 1500 metri cîștigată de ex
traordinarul Keino, sau nu 
mai puțin faimoasa cursă pe 
3000 m obstacole a lui Bi- 
wott. Jocurile Olimpice 1968 
au fost, de altfel, punctul de 
pornire a atletismului afri
can, atît de bogat dotat, dar 
atît de prost organizat in 
majoritatea statelor acestui 
continent. Ele au permis să 
fie scoasă în evidență va
loarea intrinsecă a atleților 
africani, dar dintre care 
mulți nu se pot afirma pe 
deplin din cauza lipsei unor 
antrenori pregătiți. Problema 
pregătirii sportivilor africani 
se pune cu multă acuitate m 
acest continent unde, după 
cit se pare, în dese rinduri 
se recurge la soluții impro
vizate sau inoperante.

Sportivii africani sînt 
fel de valoroși ca și cei 
alte continente, dar ei
feră de absența unor educa
tori competenți care le-ar 
permite să progreseze repede 
grație unui antrenament ști
ințific, absolut necesar orică
rui sportiv ambițios. Să luăm 
cazul tuturor acestor fotba
liști africani care activează

în cluburile profesioniste 
franceze. La început, ei sînt 
jucători dotați cu calități na
turale și joacă doar instinc
tiv, atîta timp cit se află în 
Africa. Dar o dată ce desco
peră antrenamentul sever la 
care sînt supuși profesioniș-

N.

VOLEI. Masculin : israel — Iran 
3—2, Haiti — Kuweit 3—0, Turcia
— Tunisia 3—2. Feminin : Italia
— Cehoslovacia 3—2 (12, —6, 
8, 11), U.R.S.S. — Olanda 
Bulgaria — Brazilia 3—2 (9, 
11, —13, 8).

GIMNASTICA. Feminin. Clasa
ment individual : 1. LARISA PE- 
TRIK (U.R.S.S.) 
pioană mondială 
Tatiana Scegolkova 
38.50 p, 3. Valentina 
(U.R.S.S.) 38,15, 2. 
(Japonia) 37.65 p.
nevici (U.R.S.S.) 37,50 p, 6. Eguchl 
Kazuio (Japonia) 37,30 p. Clasa
ment general pe echipe : 1.
U.R.S.S. 115,40 n — campioană 
mondială universitară, 2. Japonia 
113,00 p, 3. Ungaria 110,9 p, 4. 
Cehoslovacia 108,70 p. 5. S.U.A. 
107,05 p, 6. Franța 104,25 p.

SCRIMA. Spadă. Clasament in
dividual : 1. SERGHEI PARAMA- 
NOV (U.R.S.S.) 3 v — campion
mondial universitar, 2. Nicola 
Granierî (Italia) 3 v, 3. I. Osz- 
trics (Ungaria) 3 v, 4. C. Kanter 
(Elveția) 2 v, 5. A. Brethold (El
veția) 1 v, 6. E. Gabor (Ungaria) 
1 v.

TENIS. FINALE : Dublu băieți : 
SAKAI, KAMIWAZUMI (JAPO
NIA) — Lejus, Volkov (U.R.S.S.) 
7—5, 2—6, 6—3, 5—7, 6—0. Medalie 
de bronz : Owens, Mc. Nair 
(S U A.). Dublu fete : BAKKER, 
SWAAN (OLANDA) — Swamatsu, 
Swamatsu (Japonia) 6—1, 6—1. 
Medalie de bronz : Parmas, Sobol 
(U.R.S.S.). Dublu mixt : PAR
MAS, LEJUS (U.R.S.S.) — Young, 
Pollard (Australia) 6—4, 6—3. Me
dalie de bronz : Skallan, Owens

ÎS,55 p — ca- 
universitară, 2. 

(U.R.S.S.) 
Goleneva 

4. Noriko inoue 
5. Irina Kras-

la
din
su-

tii din Europa occidentală, 
precum și adevărata disci
plină sportivă, toți acești ju
cători de instinct progresea
ză de o manieră uimitoai e. 
Salif Keita, care activează la 
St. Etienne, campioana Fran
ței, era un bun jucător cînd 
se ajla în țara sa natală, 
Mali. Datorită unui antrena
ment cotidian și științific, li
nei vieți disciplinate și sta
turilor antrenorului său Al
bert Batteux, un fin psiholog, 
Salif este pe cale să devină 
unul din cei mai proeminenți 
fotbaliști din Europa.

O altă tendință a conducă-

torilor sportivi africani con
stă în angajarea de antrenori 
străini. Dar dacă confedera
țiile sportive doresc să folo
sească specialiști de peste ho
tare, ele ar trebui să înro
leze numai oameni valoroși 
și experimentați, capabili să 
facă o muncă serioasă, pro
ductivă. Nu este nimic rău 
că acestora li se oferă con
tracte foarte avantajoase, 
dacă rezultatele sînt satisfă
cătoare. Dar de ce să fie a- 
chiziționați oameni care nu 
vin în Africa din dragoste 
pentru sport, ci numai pen
tru a cîștiga bani intr-un 
timp record ? Există o altă 
soluție. Ea constă în forma
rea de educatori africani, tri- 
mițîndu-i în țările cu o ve
che tradiție sportivă unde ar 
putea să-și îmbunătățească 
cunoștințele.

Pretutindeni în lume au 
început pregătirile în vede
rea Jocurilor Olimpice de la 
MUnchen, sportivii își ascut 
armele, se studiază noi me
tode de antrenament. Și A- 
frica, cum se pregătește pen
tru această Olimpiadă ? Va 
reuși să-și ia locul ce poate 
să-l ocupe în concernul mon
dial al atletismului ? Olim
piada din Mexico a sunat 
deșteptarea atletismului afri
can și chiar a fotbalului său, 
pentru că — de pildă — com
portarea fotbaliștilor guine- 
ezi a fost remarcabilă. Le-a 
lipsit numai puțină expe
riență pentru a merge mai 
departe. Ar fi regretabil 
se rămînă în acest stadiu 
deșteptării. Trebuie, ca 
Milnchen, sportul african 
fie omniprezent.

să 
al 
la 
să

• Președintele Comisiei teh
nice a F.I.S.U., Emanuele 
Scarpiello, i-a felicitat (și pe 
bună dreptate) pe arbitrii în
trecerilor de natație, pentru 
laborioasa lor activitate în a- 
ceastă competiție maraton, 
unul dintre punctele de atrac
ție ale Universiadei ’70, care 
a stîrnit un deosebit interes 
printre torinezi. Referitor la 
organizare au existat, însă, și 
unele rezqrve (post-competl- 
țlonale), reflectate de 
ziare care au criticat 
că cele 1 500 de locuri 
bune s-au dovedit cu 
cu totul insuficiente, 
rămînînd în afara 
piscinei

cîteva 
faptul 

din iri
tatul și 

zilnic 
porților 

1—5 000 spectatori.

aproape 5 000 de stu- 
studente, care partl- 
marea confruntare 

din capitala Plemon- 
tn 48 de 
arbitrați

• cei 
denți și 
cipă la 
sportivă
tulul, slnt găzduiți 
hoteluri și cămine, 
de 211 specialiști șl îndrumați 
de 320 „hotesses", in marea 
lor majoritate studente la fa
cultățile de limbi străine, care 
le înlesnesc (celor mal mulțl) 
deplina înțelegere cu colegii 
de întrecere sau cu amabilii 
localnici.

CRAIOVA, 3 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). Ziua 
a 5-a a campionatelor balca
nica de călărie a debutat cu 
proba nr. 1 — cea de dresaj 
— din cadrul concursului 
complet.

Nu putem începe relatarea 
despre evoluția călăreților la 
dresaj fără a spune mal în- 
tîi că proba completă este 
cea mai dificilă, întrucît so
licită concurenților — în spe
cial în ziua a 2-a cînd este 
programată alergarea pe te
ren variat — o capacitate de 
rezistență fizică și psihică de
osebită, o cunoaștere perfectă 
a posibilităților cailor. De 
aceea, sportivii trebuie să 
demonstreze că sînt în po
sesia tuturor subtilităților e- 
chitației. Proba de dresaj din 
cadrul concursului complet 
se deosebește de proba cla
sică de dresaj prin faptul că 
cerințele față de concurenți 
sînt ceva mai largi, ei tre
buind să Insiste doar pe cî
teva elemente, arătînd gra
dul de pregătire a calului. 
De altfel, acest lucru este 
demonstrat și de faptul că 
progresia numără doar 19 
puncte obligatorii față de cele 
25 din concursul de dresaj 
preolimpic.

S-au prezentat la start 15 
concurenți din Bulgaria, Tur
cia și România. Unul dintre 
favoriții probei, românul 
Constantin Vlad (cu Spirt) 
s-a comportat admirabil, re
ușind ca după prima zi să 
se afle în fruntea clasamen
tului cu 31,8 p.

Dintre ceilalți concurenți 
au evoluat bine sportivii bul
gari care au reușit, de altfel, 
să se plaseze pe următoarele

două locuri prin Iordan 39- 
Hazriov cu Liveria — 45,9 p 
și Gotsco Miler cu Gondola 
— 50,4 p. Un alt favorit al 
probei, Oscar Reoer, cu Gre
ier, deși a executat blnetoa-, 
te mișcările progresiei, «gre
șit ordinea, fiind penalizat 
pentru aceasta de către ar
bitri și, în consecință, a acu
mulat un punctaj ceva mat 
slab — 62,4 p. Ceilalți eon- 
curențl români, Gh Molșeanu 
cu Petrișor, Ion Popa cu Vo
ievod, Enache Boiangiu cu 
Jack, Harold Miiller cu Voi- 
tiș s-au comportat, în gene
ral, mulțumitor. De altfel, de
partajarea din cadrul probei 
de dresaj nu este un crite
riu absolut în aprecierea șan
selor concurenților la titlul 
balcanic, deoarece orice gre
șeală comisă în zilele urmă
toare poate aduce Importan
te schimbări în clasamentul 
final. Fără îndoială, proba 
de fond — apreciată de toa
tă lumea ca mult mai difi
cilă decît la edițiile prece
dente, va face vineri o triere 
serioasă în rîndul concuren
ților.

Ultima încercare la care 
vor fi supuși participanții la 
concursul complet va fi pro
ba de obstacole, programată 
sîmbătă după-amiază. La ora 
cînd efectuăm transmisia, toți 
călăreții înscriși în concursul 
complet fao recunoașterea 
traseului pe care domnul 
Pierre Caville l-a apreciat ca 
foarte bun. Deci, vineri 
mineață, de la ora 8, în 
muna 
lilulei, 
fond.

Podari, pe valea 
va Începe proba

di-
co-
Pa- 
de

Em. FANTANEANU

Sko-
5. U.

An-

Germane, treeînd In frunte Ia disputarea primei curse de calificare.Iată echipajul de 4J-1 al R.D. 
pe pista de la St. Catharines.
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Start în „mondialele" de canotaj academic
MONTREAL 3 (Agerpres). 

întrecerile celei de a III-a 
ediții a campionatelor mon
diale masculine de canotaj a- 
cademic au început la St. Cat
harines (Canada), cu partici
parea a peste 500 de concu- 
renți din 32 de țări. Elimina- 
toriils au evidențiat forma 
excelentă a schifiștilor din 
R. D. Germană care — cu ex
cepția probei de simplu — au 
ciștigat toate seriile la care

au participat. Echipajele so
vietice, olandeze și cele din 
R.F. a Germaniei au avut de 
asemenea calificări ușoare. Bine 
s-a prezentat și echipajul de 
2-f-l al României, alcătuit din 
Ștefan Tudor, Petre Ceapura + 
Gheorghe Gheorghiu, caro a 
ciștigat detașat seria a doua a 

urmat 
S.U.A. 
Suedia

TELEX • TELEX

cu 7:28,87,
i 7:37,48,

calificărilor i 
de Finlanda 
7:41,32, Anglia 7:47,83, 
7:54,10.

Cursa ciclistă internațională 
de la Laval (Franța) a fost 
cîștigată de rutierul francez 
Jacky Murioux, care a fost 
cronometrat pe distanța de 
70 km, cu timpul de lh 41. 
în același timp cu învingă
torul au sosit Guimard, Zoe- 
temelk, Godefroot și Boulou....

ÎNTILNIRI IN CUPELE EUROPENE

Partizan

Bob Wilson — portarul lui 
Arsenal — a rezistat Ia toate 
atacurile înaintașilor lui Le
eds,..

Cupele continentale la fotbal 
au programat numeroase întîlniri 
în aceste zile.

în „Cupa campionilor europeni", 
competiția se află în faza preli
minariilor (calificări pentru pri
mul tur). La Viena, F.C. Austria 
a învins cu 3—0 (2—0) pe Spartak

.> Levski eliminată din C. C. E. ® O bună performanță a lui
Tirana

Campionate...
URUGUAY (etapa a VII-a). Pe- 

narol — Bella Vista 0—0, Natio
nal — Huracan Buceo 1—0, sud 
America — Defensor 1—0, Racing 
— River Plata 1—1, Cerro — Li
verpool 1—0. CLASAMENT ; 
Nacional 12 p. 2. Penarol 11 
3—4. Huracan și Liverpool 
5. Cerro 7 p.

SCOȚIA (prima etapă) : 
Aberdeen — F.C. Airdrie

8

1. 
P. 
P,

F.C.
1—1, 

Ayr United—Dunfermline Athletic
4— 1, Celtio Glasgow — F.C. Mor
ton 2—0, Cowdenbeath — F. C. 
Dundee o—1, Dundee United — 
Hibernians Edinburgh 1—1, F.C. 
Falkirk — Clyde Glasgow 1—1, 
Heart of Midlothians — St, John
stone 1—3, Motherwell — Kilmar
nock 4—1. St. Mirren — Glasgow 
Rangers 0—0.

CHILE (etapa a IV-a). Zona A: 
■’"niversidad Câtliolica — Concep
cion 1—0, Calera — Antofagasta 
2—2, Lota — O’Higgins o—0, Hua- 
chlpato — Andax 1—1. Zona B : 
Serena — Colo Colo 0—1, Rangers
— Espagnola 2—2. Palestino — 
Green Cross 2—2, Everton — Ma
gallanes — întrerupt. CLASA
MENT : 1. Univers. Catholic» 11 
p, 2. Univers. Chile 8 p, 3. O’Hig
gins și Concepcion 7 p (zona A) 
șl 1. Espagnola 11 p. 2. Green 
Cross lo p, 3. Colo Colo 8 p (zona 
B).

SUEDIA (etapa a XII-a) : Djur- 
garden — Malmo. 3—0. Goteborg
— Oester Văxjo 0—2, Norrkoping
— Elfsborg 6—0, Oerebro — Gais
5— 0. CLASAMENT ; 1. Atvidaberg 
(un meci mai puțin) 17 p. 2. Djur- 
garden 16 p, 3. Malmâ F.F. 14 p 
etc.

BRAZILIA. După etapa a H-a, 
clasamentele celor trei grupe sînt 
următoarele : STATUL RIO : 1. 
Fluminense 18 p, 2. F.C. America 
și Vasco da Gama 17 p. 4. Bota- 
fogo 15 p. 5. Flarnengo 14 p. POR
TO-ALEGRE : 1. International 2
puncte penalizare, 2. Gremio 3 p, 
3. Flarnengo. Cruzeiros șl Espor- 
tivo 6 p. SAO PAULO : conduce

Campionate...
Ponte Preta cu 17 p, 2. Santos
17 p, 3. Sao Paulo 15 p. 4. Pal- 
melras 15 p, 5. Corinthians și 
Ferrovaria 14 p. (De remarcat că 
în campionatul statului Porto 
Alegre se folosește un alt mod 
de calculare a clasamentelor, prin 
adiționarea de puncte de penali
zare).

NORVEGL4. (etapa a XII-a) : 
Rosenborg — Viking 1—0, Brann
— Strâmgodset 1—0, Hamarkam — 
I-Iodd 4—1. Skeid Oslo — Pors 
4—1, Sarpsborg — Freddrikstad
1— 1. CLASAMENT : 1. Rosenborg —
18 p. 2. Hamarkam 17 p. 3. 
Stromgodset 16 p.

ANGLIA. în campionatul englez 
de fotbal s-au disputat, în tim
pul. săptămînii, cîteva întâlniri, 
încheiate cu următoarele rezulta
te : Arsenal — Leeds United 0—0, 
Burnley — Chelsea 0—0, Hudder
sfield — Tottenham Hotspurs 1—1, 
Ipswich Town — Wolverhampton
2— 3, Manchester United — Ever
ton 2—0 : Crystal Palace — Blac
kpool 1—0; West Bromwich — 
Newcastle 1—2; Stoke City — 
Nottingham Forest 0—0

UNGARIA. — în etapa a 5-a 
a campionatului maghiar, Vasas 
Budapesta a învins în deplasare 
cu 3—2 pe Szombathely, iar Uj- 
pesti Dozsa a terminat la egali
tate (0—0) eu Dunaujvaros. Alte 
rezultate : Ferencvaros — Raba 
Eto 1—2; Pecs — Csepel 2—0: Ta- 
tabanya — Videoton 1—1: Szeged
— Salgotarjan 1—1. în clasament, 
pe primul loc se află formația 
Ujpestl Dozsa, urmată de Vasas, 
Honved Pecs.

CEHOSLOVACIA (etapa a 6-a). 
T J Gotwaldov — TZ Trinec 0—1; 
Zilina — Trencin 0—2; Slavia 
Praga — Tatran Presov 0—0; in
ter Bratislava — Sparta Praga
3— 0 ; SKLO Teplice — Spartak 
Trnava 0—0. Meciul Dukla Praga
— Slovan Bratislava s-a amînat. 
CLASAMENT : Conduce Banik 
Ostrava 9 p, urmată de Jednota 
Trencin, Union Teplice, Slavia 
Praga (toate cu 7 p).

— Levski Sofia, astfel că echipa 
bulgară — care cîștigase cu 3—1 
prima partidă — este eliminată 
înaintea începerii propriu-zise a 
competiției.

în „Cupa europeană a târgu
rilor* (primul tur) s-au înregis
trat următoarele rezultate : AEK 
Atena — F.C, Twente (Olanda) 
0—1 (0—1); La Gantoise — S. V. 
Hamburger 0—1 (0—1); Jelezniciar 
Sarajevo — Anderlecht Bruxelles 
3-1 (2-2).

în sfîrșit, în „Cupa Cupelor", 
echipa albaneză Partizan Tirana 
a reușit o performanță meritorie 
eliminînd echipa suedeză Advi- 
daberg. în primul meci, Partizan 
a făcut în deplasare meci egal 
(1—1), iar pe teren 
ciștigat cu scorul de

Proba de obstacole din cadrul 
concursului internațional de 
călărie de la Rotterdam a fost 
cîștigată de sportivul francez 
Bernard' Geneste. care concu- 
rînd pe calul „Odeon", a par
curs traseul, în lungime de 
t373 m cu 8 obstacole. în 43,3 
și 0 puncte penalizare. Pe 
locurile următoare: Elisa de - 
las Heras (Mexic) pe „Eleo
nora" — 46,8 și Bouckaert 
l(Belgia) pe „Orient" — 47.0.

■
După victoria cu 2—0 reali
zată în fața Cehoslovaciei la 
Praga, selecționata masculină 
de hochei pe iarbă a Angliei 
a întîlnit la Hanovra echipa 
R.F. a 
englezi 
tori cu

Germaniei. Hocheiștii 
au terminat învingă- 
scorul de 1—0 (1—0).

Kedacția ți administrația s tir. Va rile Conta or. 10, î telefoane t oentralA 1110 09, aeețta corespondenți 115109, Interurban 72 și 286 ;

propriu a 
2—0.

Independiente învinge 
pe Partizan

în cadrul turneului internațio
nal de fotbal de la Valencia, e- 
chlpa argentlniană Independiente 
Buenos Aires a învins cu scorul 
de 3—2 (1—1) formația Partizan 
Belgrad. Partida a fost urmărită 
de circa 15 000 de spectatori.

La Bedfont (Anglia) s-a dis
putat meciul de schi nautic 
între echipa SUA și o selec
ționată a Europei. Sportivii 
americani au obținut victoria 
cu 10 378-8 2S6 puncte, 
mai bun rezultat în proba 
dividuală a fost realizat 
Rickie Mccormik (SUA) 
2 755. Mccormik a reușit 
sgaleze recordul mondial 
.sărituri" cu un rezultat 
50,44 m.

Cel 
in- 
de 
cu 
să 
la 
de

-ultimele știri-ultimele rezultate -I

MICHEL ROUSSEAU IN EORMA

I

La ultimul concurs de verificare pentru C.E. de la 
lona, desfășurat ieri, la Manosque, înotătorul francez 
Rousseau a parcurs distanța de 100 m liber în 53.3, iar 
triotul său Roger Philippe Menu a încheiat cursa de 200 
in 2:30,3.

Barce- 
Michel 
compa
ra bras

16 ȚÂRI LA „MONDIALELE" DE PENTATLON JUNIORI
La campionatele mondiale 

de p xtatlon modern rezer
vate juniorilor, ce se vor 
desfășura între 5 și 10 sep
tembrie la Fontainebleau, vor

lua parte sportivi din 16 țări 
printre care Australia, S.U.A., 

Ungaria, 
U.R.S.S.

R. F. a Germaniei, 
Polonia, România, 
ș.a.

CIRCUITUL DE LA MUNCHEN ÎN PREMIERĂ
MUNCHEN 2 (Agerpres). —- Cicliști' amatori reprezentînd 

9 țări vor participa la 13 septembrie la o cursă care se va des- 
fășura pe circuitul olimpic de la Munchen. Acest circuit plasat 
in suburbia Gruenwald este în lungime de 22,300 km și ur
mează să fie acoperit de 8 ori. In anul 1972 cu ocazia J O de 
la Munchen, pe acest circuit se va desfășura proba de fond

te tea » «porlrom buo 180. Tiparul; I.P. .Informația’, București. 40368


