
O performanfâ de mare valoare

ECHIPAJUL ROMAIC DE SCHIE 2d 
CAMPION MEINDIAl

Ștefan Tudor, Petre Ceapura + Gh. Gheorghiu au cucerit 

la Șt. Catharines (Canada) primul nostru titlu suprem la canotaj

Amănunte în pagina a <-»

i Canotajul academic românesc a objinut un succes strălucit la campionatele mondiale din 
incest an, ad|udecîndu-;i prima medalie de aur din istoria sa, pe pistele de apă de la St. Catha
rines, în îndepărtata Canada. Meritul acestei îndelung așteptate victorii este al echipajului nostru 

de schit doi plus unu (singurul de altfel care ne-a reprezentat la campionate), alcătuit din ȘTEFAN 
TUDOR, PETRE CEAPURA și GHEORGHE GHEORGHIU (antrenor POPA DUMITRU).

ȘTEFAN TUDOR, rtrocul 
„bărcii noastre de aur", t-a 
născut la 2 marile 1943, In 
comuna Pomarii Burchii — 
Ploiești. Este, de meserie, 
muncitor sticlar, are 1,83 m 
înălțime fi 92 kg greutate. 
Pentru performanțele obți
nute în diverse întreceri 
nautice a primit, în 1967, 
titlul de maestru al sportu
lui. Face parte din secția 
de canotaj a clubului Ipor- 
tiv Dinamo București șl 
este prezent in lotul repre
zentativ al țării din anul 
1965. Cu un bogat palmares 
pe diferite bărci, cu 240 kg 
„forță lombară" la dinamo- 
metru, Ștefan Tudor a fost 
selecționat. In acest sezon, 
pentru „partea dreaptă* a 

schifului de 2 + 1 -— 
CAMPION MONDIABI

PETRE CEAPURA, pescar, 
născut la Jurilofca-Tulcea, 
la 12 iulie 1942. Are 1,88 m 
înălțime și 95 kg greutate. 
Este căsătorit, face parte 
din clubul sportiv Dinamo 
București. împreună cu Ște
fan Tudor a cîștigat, anul 
acesta, două mari competi
ții în Elveția: „PREMIUL 
ROTSEE" și „REGATA LU
CERNA", corectînd, totodată, 
și recordul acestei piste — 
7:07,94, respectiv, 7:07,84. 
Este maestru al sportului 
din 1967, iar în lotul na
țional activează din 1965. 
A fost omul de bază al schi
fului nostru de 2 + 1 — 
titular pe „partea stingă" 
a bărcii — sportivul care a 
„împins" barca înainte prin, 
conștiinciozitatea antrena
mentelor efectuate, prin dă
ruirea totală în întreceri

GHEORGHE GHEORGHIU. 
Conștiincios și receptiv 
la indicațiile antrenorului, 
„plusul" Gheorghe Gheor
ghiu a urcat la „mondialele" 
din Canada cu 50 kg în 
barca de 2+1. Adică, exact 
cu greutatea minimă pre
văzută de regulamentul in
ternațional. Maestrul spor
tului Gheorghiu are, deci, 
1,50 m înălțime și 50 kg 
greutate. El este născut la 
19 decembrie 1940 In ora
șul Focșani și face parte 
din clubul Dinamo Bucu
rești. De profesie tehnician 
veterinar, Gheorghe Gheor
ghiu a fost selecționat în 
lotul național îneepînd din 

anul 1964
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La poligonul Tunari

AZI-START IN CAMPIONATELE DE TALERE ALE EUROPEI
ELO
Nici cel mai ambițios se

nior nu s-ar' fi încume
tat să pună la cale o 

vînătoare cum este aceea care 
începe astăzi pe poligonul Tu
nari. Pe invitați ii așteaptă o 
„pradă" grasă — 100 000 de tal
gere negre, pe care vor trebui 
să le doboare, într-o întrecere 
pe cit de palpitantă, pe atît 
de nevinovată. Cîndva, pelu
zele verzi ale standurilor se 
înroșeau de singele pur al po
rumbeilor, jertfiți pe altarul 
ambițiilor deșarte. Acum se 
trage in farfurii, aruncate după 
un ritual bizar și calculul pro
babilităților ne asigură că nici
odată două nu vor zbura la 
fel.

„Tunarii" au trăit luni so
lemnitatea deschiderii campio
natelor europene de talere și 
skeet, iar de astăzi iși astupă 
urechile pentru prelunga cano
nadă care urmează. Poligonul 
și-a primit oaspeții cu un zim- 
bet larg, ca o gazdă care nu 
așteaptă să i se laude buca
tele, fiindcă știe și singură că 
sint foarte bune.

Pădurea aceasta, în care s-a 
defrișat un loc pentru sport, 
va consacra acum alte nume 
de campioni, sortindu-ie cele
brității. Ele vor zbura cu vite
ze uimitoare pe șoselele fire
lor de telefon, vor străbate, 
imateriale, eterul prin inter
mediul acelor invenții miracu
loase cum sînt radio-ul sau 
telex-ul, vor fi îmbrăcate in 
fracurile de tuș ale cuvîntului 
tipărit.

Există, de bună seamă, a- 
ceastă patimă de a-i preamări 
pe campioni. Dar, imaginea lor 
se reflectă din oglinzi pregă-

GIU!
tite de alții, oameni care prin 
munca lor anonimă, de cărăuși, 
au netezit căile sp~e succes 
ale campionilor.

Și la Tunari s-a lucrat ne
obosit, în aceste zile premer
gătoare competiției, ca totul să 
fie strălucitor. Din marele re
giment al anonimilor, ale că
ror nume nu vor fi, probabil, 
niciodată adulate, am desprins 
cîțiva „comandanți": inginerii 
PASD1RCA și MANESCU, teh
nicianul SONFALEANU, fostul 
campion de pistol precizie JE- 
GLINSKI, cu rugămintea de 
a primi iertarea pentru faptul 
că nu-i înșirăm și pe toți „osta
șii" unei trupe de entuziaști, 
(majoritatea dintre ei salariați 
ai I.E.A.B.S.), devotați cu în
treaga lor ființă tirului, spor
tului.

Dar strădania lor n-a putut 
trece neobservată.

• Participă cei mai buni trăgători din lume, 
inclusiv campionul mondial, Ennio Mattarelli
• Concurenții români printre protagoniști
• în prima zi se va trage la 75 t.

Intr-o ambianță sărbăto
rească, caracteristică marilor 
competiții internaționale, a a- 
vut loc, ieri după-amiază, 
ceremonia deschiderii ediției 
din acest an a campionatelor 
de talere și skeet ale Europei. 
Au . rostit cuvinte de salut 
președintele Comitetului de 
organizare a campionatelor, 
Gheorghe Pasat, și președin
tele Confederației europene 
de tir, Gavrilă Barani.

Competiția continentală la 
proba de talere aruncate din 
șanț reunește 119 concurenți 
din 24 de țări: Anglia (6 băr
bați și o femeie), Austria

(6 B+l Junior). Belgia 2 B.- 
Bulgaria (o femeie). Ceho
slovacia (2 B), Danemarca 
(5 B), Elveția (5 B), Finlanda 
(5 B), Franța (6 B+l F 4-1 J), 
R.D. Germană (5 B + l J), R.F. 
a Germaniei (5 B+2 F+l J), 
Grecia (5 B+l J), Italia 
(0 B+2 F+2 .1), Liban
(5 B), Norvegia (1 B), Olanda 
(1 B), Polonia (1 B+l J). Por
tugalia (2 B+l F), Suedia 
(1 B), Spania (5 B), Turcia 
(5 B+l J), Ungaria (4 B). 
U.R.S.S. (6 B+2 F+2 J), RO
MANIA (6 B+l F+l J).

PUNCTE DE VEDERE Final în
DESFIINȚĂM UN „SPITAL"

PENTRU OAMENI SĂNĂTOȘI
CA SĂ CONSTRUIM

UNUL PENTRU BOLNAVI?
Am citit în ziarul „Informația Bucureștiului" din 3 septembrie a.c., 

!n articolul intitulat „Pacient Ia poarta spitalului" relatările tov. dr. 
Cornel BORUNDEL, medic șef adjunct al Capitalei, care, referindu-se 
la progresele efective in ceea ce privește îmbunătățirea stării de sănă
tate a populației, arată, printre altele, modul în care au fost gîndite" și 
orientate investițiile șl vorbește de o corespondență reală cu princi
palele centre ale ocrotirii sănătății populației... „Marele Spital clinic 
<1320 locuri) Va fl nu numai o citadelă a învățămîntului medical dar 
și o bază de tratament de cea mai înaltă ținută pusă la dispoziția 
oamenilor".

Ca cetățean apreciez toate eforturile șl măsurile ce se iau pentru 
ocrotirea sănătății populației, pentru extinderea bazei sale materiale.

Ca profesor de educație fizică șl lucrător într-o profesie al cărei 
scop are directă contingență cu căile care duc la apărarea sănătății popu
lației rămln, însă, nedumerit de optica sub care se gîndește și se so
luționează in unele cazuri această problemă.

Iată despre ce este vorba.
Spitalul clinic la care se referă tov. dr. Cornel Borundel se con

struiește pe actualul amplasament al Stadionului Medicina.
De bună seamă, că, dacă reprezentantul Direcției sanitare a Capi

talei afirmă prin presă aceasta, totul este hotărît.
CE REPERCUSIUNI ARE INSA ACEST CAZ DACA NU SE VOR 

LUA DIN TIMP MASURILE CE SE IMPUN ?
SE RESTRINGE BAZA MATERIALA AFECTATA MENȚINERII SĂ

NĂTĂȚII OAMENILOR, a celor mulți. VA DISPARE CEA MAI CEN
TRALA ȘI ACCESIBILA bază sportivă a studenților din Capitală, do
tată cu teren de fotbal, pistă de atletism, terenuri de handbal, volei, 
baschet și tenis, care deservește procesul de învățămînt și asigură con
diții de angrenare în practicarea exerclțiilor fizice și sportului, unul 
mare număr de studenți, care se obișnuiseră să frecventeze acest mi
nunat loc de recreare, odihnă activă, destindere și fortificare fizică.

ÎNCĂ NIMENI NU ȘTIE, CE, UNDE și CIND se va construi altă bază 
sportivă în locul celei sortite dezafectării. Titularii de investiții — Con
siliul Popular al Capitalei, prin Direcția sanitară —, deși încă din luna 
aprilie a.c. au fost avertizați în scris de C.N.E.F.S. și C.M.E.F.S., nu au 
clarificat încă OBLIGAȚIILE CE LE REVIN PRIN LEGISLAȚIA DE 
STAT privind executarea unei alte baze cel puțin la dimensiunile, 
capacitatea șl numărul de elemente componente ale celei supuse des
ființării.

Datele existente șl anume, creșterea de peste trei ori față de 1948 
a capacității de spitalizare (așa cum afirma tov. dr. Borundel) dar și 
restrîngerea bazei materiale a mișcării sportive (așa cum o arată datele 
existente Ia C.M.E.F.S.), numai in anii 1960—1968, cu 51 baze sportive 
(s-au desființat 83 în timp ce s-au construit numai 32), Împreună cu 
exemplul citat, în care înșiși organizatorii de sănătate subapreciază 
propria lor responsabilitate profilactică, atît de necesară pentru omul 
modern, mă fac să cred că în Capitală se cere o mai atentă tratare 
și corelare a măsurilor de sănătate publică.

Cît privește schimbarea destinației Stadionului Medicina, sperăm 
ca C.N.E.F.S., singurul împuternicit prin lege să-și de.a acordul cu pri
vire la orice modificare de acest fel, cît și Ministerul Invățămîntulul 
și U.A.S.R., direct interesate în dezvoltarea activității sportive în rîndul 
studenților, își vor spune punctul de vedere în soluționarea acestui caz.

prof. GH. VLĂDICA

întrecere
n sportului mondial universitar
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TORINO, 7 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Ultimul act al marii con
fruntări sportive studențești l-a 
constituit coborîrea steagurilor 
în Piazza San Carlo, aflată pe 
via Roma. Cele 58 de drapele 
de stat au fost coborîte lin de 
pe catarge în timp ce pe Sta- 
dio Comunale focul festiv al 
artificiilor crea un spectacol 
feeric, proiectat pe cerul ca
pitalei Piemontului. Cei 2 084 
de studenți și studente, parti- 
cipanți de peste hotare, cei 724 
de arbitri invitați la grandioa
sa manifestație, miile de ofi
ciali și concurenți italieni și-au 
luat rămas bun de la Univer
siada '70, propunîndu-și să se 
întîlnească din nou, peste 2 ani, 
la a VII-a ediție, pentru care 
— printre alte mari orașe ale 
lumii — și-a depus candidatura 
și Parisul.

La capătul acestei competiții 
care a atras timp de 11 zile 
sute de mii de torinezi în tri
bunele de la Palazzo dello 
Sport, Palazzo Fiat, Piscina Co
munale, Palazzo della Vela, 
Sporting, Torino Esposizione 
sau pe impunătorul Stadio Co
munale, ca să nu menționăm 
decît principalele baze sporti
ve ce au găzduit întrecerile, 
s-a alcătuit — așa cum se o- 
bișnuiește și la J.O. —■, un cla
sament general a) medaliaților.

• Un bilanț strălucit: 
2 recorduri ale lumii, 46 
de recorduri mondiale 
universitare și 98 națio
nale.
• Atletismul 4a fost ca 

de obicei capul de afiș 
al marii confruntări spor
tive.

în acest bilanț al trofeelor, de
legația studențească a Uniunii 
Sovietice se află pe primul lob, 
totalizînd aproape 60 de meda
lii. Merită a fi subliniat faptul 
că sportivii sovietici au cules 
aceste medalii de la absolut 
toate disciplinele sportive care 
au figurat pe programul Uni
versiadei '70. Cum s-ar spune, 
un succes pe toate planurile. 
Pe locul secund s-au situat 
sportivii studenți din S.U.A., 
care au acumulat aproape 50 
de medalii, dar trebuie arătat 
că majoritatea covîrșitoare 
dintre ele le-au revenit în 
probele de natație (pe care, de 
altfel, le-au dominat net), doar 
două medalii de aur fiind din 
afara... piscinei, și anume la at
letism. In fine, s-au detașat în

Hrislache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)
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anchetă FAȚĂ ÎN FAȚĂ...

La o sâptămînă înainte de deschiderea noului an școlar

(Continuare în pag. aValeriu CHIOSE

Festivitatea de deschidere a „euro penelor". In prim plan, echipele României
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JOCUL DISCURILOR DE LUT
n lumea sportului îndemînării, pre
ciziei și a stăpînirii — tirul — 
maeștrii armelor cu alice ocupă 
un loc aparte. Trăgătorii de la 
glonț, de un calm imperturbabil, 
sînt taciturni, închiși în ei înșiși, 

preocupați aproape în exclusivitate de „de
cari" și „muște". Ceilalți, cu priviri mo
bile, mereu parcă în căutarea unor ținte 
mișcătoare, intr-un continuu neastîmpăr 
(pînă au ajuns pe standuri), sînt extrem de 
volubili. Discuțiile lor, deosebit de anima
te, atrag atenția și celor din jur. Poves
tirile vizează subiecte variate, trecîndu-se 
cu repeziciune de la explicația ratării 
unui taler la aceea a reușitei unui dubleu 
la... rațe sau prepelițe. Pentru că, acești 
sportivi nu sînt doar performeri ai farfu
riilor zburătoare, ci si iscusiți vînători. 

în țara noastră, tirul la talere și-a în
registrat actul de naștere în primul de
ceniu al acestui veac, iar pe parcursul 
anilor, reprezentanții României și-au fă
cut simțită prezența și în arena interna
țională, repurtînd numeroase succese re
marcabile, cel mai ilustrativ fiind titlul 
olimpic cîștigat de Ion Dumitrescu, în 
1960, la Roma.

Acum, campionii reflexelor rapide, șj-au 
dat întîlnire, timp de o sâptămînă, pe fai
mosul poligon de la Tunari. Acest îmbie
tor complex sportiv, rod al priceperii și 
capacității tehnicienilor români, găzdu
iește campionatele Europei de talere arun
cate din șanț și din turn (skeet).

Spre deosebire de alte probe din tir, 
cele de talere oferă o întrecere de mare 
dinamism. Publicul poate urmări întreaga 
cursă a micilor farfurii, de la lansare și 
pînă în momentul cînd sînt făcute țăn
dări sau coboară neatinse într-o planare 
■ușoară, parcă ironică. Un adevărat spec
tacol de gală cu cei mai reputafi aclori ai 
genului (multipli campioni mondiali, olim
pici și continentali), printre care, 
luri . principale, sperăm să se afle 
tașii noștri.

O asemenea reprezentație va fi, 
guranță, onorată de 
tigioase, realizate în 
pline.

Jocul discurilor de

în ro- 
Și țin-

cu si-
pres- •performanțe 

fața unor tribune

lut a început I

C. COMARNISCHI

PRIMA GHEAȚĂ A SEZONULUI 

pe patinoarul artificial „23 August“
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V-ați gîndit la elevii dv., 
la condițiile materiale ce le 
oferiți în noul an școlar pen
tru desfășurarea lecțiilor de 
educație fizică și a întreceri
lor sportive? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare l-am căutat 
prin cîteva școli din Pitești. 
Miercurea Ciuc, Sf. Gheorghe.

CONTRASTE PITEȘTENE

Curtea Școlii generale nr. 
10 arată aidoma unui com
plex sportiv: pistă de aler
gări, sectoare de aruncări și 
sărituri, dreptunghiuri pentru 
handbal și volei, precum și 
un teren de minifotbai. Iată 
ce îi așteaptă pe școlarii de 
aici.

în schimb, Ia Școala gene
rală nr. 2 (directoare — tov. 
Maria Dragoș) elevii vor găsi 
porțile de handbal tot în ho
lul dintre clase (dacă prezen
ța noastră nu va avea nici 
un efect), unde le-au lăsat 
cînd au plecat în vacanță, 
în curtea școlii există sufi
cient spațiu pe care, curățat 
de ierburi, s-ar putea monta 
porțile. Dar...

Un teren accidentat, la ni
velarea căruia au fost depuse 
sute de ore de muncă patrio
tică de către salariații și e- 
levii școlii profesionale M.I.U., 
,a fost transformat în.tr-un 
minicomplex, ce urmează a fi

dat în folosință o dată cu 
deschiderea cursurilor.

— Pentru că nu avem sufi
cient spațiu în curte. ne ară
ta tov. Filip Stănescu, direc
torul școlii, ■ am amenajat o 
clasă de curs, ca sală de 
sport. Iar o cameră, destul de 
spațioasă, va ține loc de ves
tiar.

Școala profesională de chi
mie. Fusesem informați că de 
aproape doi ani a început 
construcția unui complex 
sportiv. Doream să aflăm de

ce merg atit de greu lucră
rile.

— Din cauza unor greșeli 
de planificare a fondurilor, 
ne-a explicat directorul școlii, 
tov. Ilie Ionescu. Problema 
financiară a fost rezolvată; 
acum insă sîntem la mina 
constructorului...

în așteptarea mult dorite-

Tr. IOANIȚESCU

Mal repede decît ar fi fost de bănuit, crusta de gheață albă s-a aș
ternut pe patul de beton al patinoarului „23 August" din Capitală.

Fotoreporterul nostru a surprins un moment de angajament din 
„joaca" de Ieri dimineață a hochelștllor de la Steaua. Ei iși vor începe 
însă antrenamentele în mod serios abia azi. Amănunte despre acest 
lucru șl despre deschiderea patinoarului puteți citi în pag. a Il-a.

(Continuare în pag. a 2-a)

Elevii din Miercurea Ciuc au avut, o vacanță plină de bucurii. Pentru ci s-au amenajat, in incinta 
spatiilor de joacă dintre blocuri și in pariul orașului, mese de tenis din beton. La orice oră din zi, 
copii de toate virstcle Încingeau, precum se vede in fotografic, aprige dispute. Ce surprize 

sportive le tor rezerva conducerile școlilor lor pentru prima zi de curs 7

foto s M. BENEDEK «Informația Harghitei"

Dinamo Bacău susține 
un meci amical cu 
echipa libaneză Saffa

La invitația echipei Dina
mo Bacău, formația libaneză 
Saffa, care ocupă un loc 
fruntaș în campionatul aces
tei țări, sosește astăzi în țara 
noastră, ea urmînd să sus
țină mîine, la ora 16, o par
tidă amicală cu echipa bă
căuană.

Ilie IANCU
coresp. principal

Se definitivează

Regulamentul 
de organizare 

a activității fotbalistice 
9

Biroul Federației române 
de fotbal ține azi după-amia
ză o ședință, in cadrul că
reia vor continua discuțiile 
începute în legătură cu re
gulamentul de organizare a 
activității fotbalistice, care 
urmează să fie definitivat 
cit mai curind.

VERIFICĂRI PROMIȚĂTOARE
ÎNAINTEA CE. DE ATLETISM JUNIORI

Atleții juniori .trăiesc acum 
febra startului. Vineri va fi 
inaugurată, la Paris, prima 
ediție a campionatelor, euro
pene la care și-au anunțat 
participarea cîteva sute de 
atleți din tînăra generație. 
La întreceri vor fi prezenți 
și cei mai buni juniori ro
mâni. în vederea apropiatei 
importante competiții Conti
nentale, unii dintre ei au par
ticipat la concursuri de veri

ficare, la Predeal. în cadrul 
cărora au izbutit cîteva per
formanțe promițătoare. Astfel, 
săritorul în înălțime Csaba 
Dosa a obținut 2,12 m (cu o 
zi înainte, la... ora calificări
lor a sărit 2,11 m) și a tre
cut din a, patra încercare la 
2,15. Celălalt concurent, Mi
hai Negomireanu a realizat 
2,05 m. Craioveanca Natalia 
Andrei a stabilit un nou re
cord rețpuțilog. de junioarei

la 2 000 m (6:34,07). în tre
cere la 1 500 m a fost cro
nometrată special — 4:30,0. 
Discobolul Gheorgh. Suha a 
marcat 48,90 m (record per
sonal) iar Marta Szatmari a 
parcurs distanța de 50 ni g 
în 7,1 s.

în același timp, la Bucu
rești, Miron Ceacoi a înregis
trat jn nou record republican 
de juniori la 10 km marș»
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O ETAPĂ - A lll-a

FĂRĂ SEISME...
Etapa a III-a a campiona

tului diviziei A de rugby — 
calmă, fără „seisme", cu sco
ruri în general scontate. Poa
te singura excepție să o con
stituie partida dintre Steaua 
Și „U“ Timișoara, încheiată cu 
un rezultat aparent nevero
simil (17—3).

• La Petroșani, Știința a in- 
tîmpinat o rezistență extraor
dinară din partea Constructo
rului (8—6), intr-un meci-spec- 
tacol apreciat de întreaga asis
tență, Au marcat: Moroiu (în
cercare) și Crăciunescu (o 
transformare și o lovitură de 
pedeapsă), respectiv, Boiangian 
(două lovituri de pedeapsă). 
/V condus bine, T. Nasta. (T. 
Comea și E. Neagoe, corespon
denți)

• La Iași, Politehnica n-a 
reușit decit un draw in com
pania Farului, ambele echipe 
împărțindu-și perioadele de do
minare, oaspeții în prima re
priză, gazdele după pauză. 
Realizatori : Gheorghiu (două 
lovituri de pedeapsă) și Fili- 
pescu (drop), respectiv, Celea 
(două lovituri de pedeapsă) și 
Caragea (încercare). Bun arbi
trajul lui S. Dragomirescu. 
(D. Diaconescu, corespondent 
principal)

• La Sibiu, C.S.M. a obținut 
victoria în fața Rapidului 
(G—0), după un meci presărat 
cu durități în apărare, iniția
tiva avînd-o oaspeții. Âu mar
cat : Schotsch (încercare) și 
Țopa (lovitură de pedeapsă). A 
condus FI. Tudorache. (I. Bo- 
țocan, corespondent)

• La Birlad, Rulmentul și-a 
apropriat — meritat — victo
ria în partida cu Agronomia, 
deși oaspeții au făcut un joc 
foarte bun, fiind chiar dispuși 
să... întoarcă rezultatul ! Au 
înscris Bucoș (lovitură de pe
deapsă), Ignat (încercare) și 
Ciorici (drop), respectiv. Baba 
(încercare transformată de Ba- 
lint). (E. Solomon, corespondent 
principal)

• Orașul Suceava a găzduit 
primul meci internațional de 
rugby dintre echipele Construc
torul și BGS Post Berlin 
(R.D.G.). Gazdele au obținut 
o victorie categorică, cu 5G—0 
(27—0). (R. Munteanu, coresp.)

După trei etape, clasamentul 
diviziei A arată astfel :

1. Steaua
2. Grlvița Roșie
3. Știința Petroșani
4. Rulmentul Birlad
5. Agronomia Cluj
6. CSM Sibiu
7. Dinamo
8. „U“ Timișoara
9. Politehnica Iași

10. Farul
11. Rapid
12. Constructorul

o 
o 
o 
i

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI

IN POLONIA
La invitația clubului SKRA 

Warsawa echipa de rugby 
Constructorul București, din 
prima divizie a țării, va în
treprinde — începi nd dă 
mîine — un turneu în Polo
nia. Vom reveni cu amă
nunte.

MINI-CONCURS
Stadionul Republicii a 

găzduit sîmbătă după amia
ză un concurs atletic^ cu 
caracter Internațional, orga
nizat de clubul Metalul. Pro
gramul, condensat într-o sin
gură zi a fost dominat de 
probele mai dinamice —aler
gările. Numărul participan- 
ților fiind redus, în majorita
tea întrecerilor, se poate 
spune că am asistat la un 
mini-concurs atletic, care a 
avut, totuși, o bună factură 
spectaculară. Vîntul potrivnic 
a înghițit însă multe zecimi 
de secundă, în probele de a- 
lergări.

Campionul de juniori la 
10 km marș, Miron Ceacoi a 
realizat, cu acest prilej, un 
nou record republican al 
probei înscriindu-și pe cartea 
de vizită o performanță care 
îl situează printre favoriții 
probei la apropiatele campio
nate europene ale juniorilor 
de la Paris. Dintre atleții in
vitați de la S.C. Leipzig 
(R.D.G.) și U.I.S.P. (Italia) au 
plăcut, în mod special, Ber
nard Linley la 400 m gardu
ri, Mario Biagioli, umbra lui 
Ceacoi la marș, Ritta Gilde- 
meister la înălțime și Sieg- 

■ fried Dăhne la lungime.
REZULTATE TEHNICE : 

masculin — 400 mg 1. B.

Linley U.I.S.P. — (Italia) 
53,0, greutate i C. Crețu (Met) 
15,42 m, 110 mg: 1, K.
Schbnberger <S.C. Leipzig) 
14,9, 2. Ion Glava (Reșița) 
15,1; lungime: 1. St. Lăză- 
rescu (C.A.U.) 7,36 m, 2. D. 
Siegfried 7,30 m; 1500 m :
1. P. Lupan (Steaua) 3 :52,9,
2. K. Witzig (S.C. Leipzig)
3:55,1: 100 m: 1. V. Porojan 
(Rapid) 10,8, 2. S. Dăhne (S.C. 
Leipzig) 11,0, 5 000 m ; 1. IV. 
Hellstern (S.C. Leipzig) 14: 
52.0 ; înălțime: 1. Cornel
Scafeș (C.A.U.) 1,90 ; 10 km 
marș —• 1. M. Ceacoi (Met.) 
45 :15,4 (î-ecord juniori), 2. 
M. Biagioli (U.I.S.P. — Ita
lia) 45 : 21,0 FEMININ : su
liță : J. Marion Markowki 
(S.C. Leipzig), 45.02 m ; 800 
m — Maria Linca (Met.) 
2 : 13,1, 2. Gherghina Iordache 
(Met.) 2 : 14,?; înălțime : 1.
Rita Gildemeister (S.C. Leip
zig) 1,70 m, 2. Dumitra Radu 
(Steaua) 1,65; 100 m: 1.
Sanda Anghelescu (C.A.U.)
12.2 ; disc : 1. Ștefania Lesen- 
ciuc (Din.) 50,14 ; lungime : 1. 
Maria Griibe (S.C. Leipzig) 
2. Dorina Cătineanu (Met.) 
5,59 m; 400 m : 1. Christine 
Rossler (S.C. Leipzig) 57,2, 
Marina Griibe (S.C. Leipzig)
57.3 (S.D.).

— Tenis de masă —

RETURUL DIVIZIEI DE JUNIORI

■
MECIURI DISPUTATE ÎN

BOX

Ringul instalat în incinta 
stadionului Con»tructorul din 
Capitală a găzduit a doua e- 
diție a „Cupei Constructorul” 
la box. Și-au încrucișat mănu
șile boxerii seniori și juniori 
din cluburile și asociațiile 
bucureștene Constructorul. O- 
limpia, Voința, Grivița Roșie, 
Gloria, Electromagnetica, Poș
ta și I.C.M. I. Un lucru îm
bucurător la aceste întreceri, 
binevenite pentru verificarea 
pregătirii boxerilor înaintea 
campionatului național de se
niori, este acela că tinerii 
care au urcat treptele ringu
lui au impresionat plăcut prin 
practicarea unui box curat. Am 
asistat la partide viu dispu
tate, iar eleganța mișcărilor și 
forța fizică a unor boxeri ta- 
lentați Ca I. Temelie, I. Ian
cu, M. Cilincă, V. BalmcȘ, G. 
Grecu. FI. Bobi, St. Ilina și 
I. Mitu ne fac să credem că 
aceste tinere talente vor cu
ceri aprecieri elogioase — cu 
condiția ca ei să se pregă
tească cu aceeași perseverență 
și în viitor.

Spicuind din meciurile aces
tei gale, putem declara că cea 
mai frumoasă partidă s-a dis
putat în limitele categoriei 
mijlocie și a opus pe G. Gre
cu (Constructorul) lui FI. Bobi 
(Olimpia). După două reprize 
sensibil egale, în care s-au 
schimbat lovituri dure, Grecu 
a atacat dezlănțuit, însă Bobi 
l-a întîmpinat cu contre de 
dreapta care au funcționat 
perfect, găsindu-și de fiecare 
dată ținta. Decizia de meci 
nul îl dezavantajează pe bo
xerul de la Olimpia. De re
marcat arbitrajul competent al

PATINOARUL ARTIFICIAL „23AUGUST" ȘI-A DESCHIS PORȚILE
Sîmbătă seara — surpriză 

în cartierul Balta Albă: pa
tinoarul artificial .,23 Au
gust" nu mai era cufundat 
în întuneric. Iluminată „a 
giorno", această bază spor
tivă, mult discutată în ulti
ma vreme, arăta foarte... fes
tiv, solicitînd atenția trecă
torilor întîrziați. Curioși, am 
pătruns și noi sub fragila im
provizație ce se cheamă to
tuși plafon, și aci altă sur
priză. în lumina difuză a 
becurilor și strînsă în corse
tul de lemn proaspăt vopsit 
al mantinelei, ne-a furat o- 
chii din prima clipă supra
fața mată de gheață, gata 
să-și primească oaspeții. Deci, 
prima gheață a sezonului. 
Un eveniment, mai bine zis 
un record în materie, pe care 
ne grăbim să-1 consemnăm: 
5 septembrie, măcar pentru 
a stimula depășirea lui — 
condiții vor fi în mod cert — 
în anii viitori.

Dintr-o scurtă discuție pur
tată cu responsabilul bazei, 
Gh. Banciu, am aflat că „re
cordul" a fost temeinic pregă
tit. Instalația electrică a fost 
revizuită și pusă la punct, 
uzina frigotehnică se află a- 
cum în stare să înghețe 
bine... apele, s-a refăcut și 
s-a vopsit mantinela, iar ma-

șina „Rolba" a trecut prin- 
tr-un sever control, fiind gata 
să-și plimbe zi de zi și cu 
eficacitate silueta de loc gra
țioasă pe gheață. Singura 
grijă a gospodarilor acestei 
baze sportive este legată de 
timp. Dacă plouă toată mun
ca lor a fost în van. Plafo
nul, o veritabilă sită, lasă 
apa să treacă și oricît ar 
„îngheța" uzina, tot nu va 
putea răzbi...

Ieri dimineața, patinoarul 
și-a primit și primii oaspeți. 
Echipa de hochei a clubului 
Steaua s-a prezentat „in cor- 
pore" la ora 9 pentru un u- 
șor antrenament de acomo
dare, urmînd ca de astăzi 
Varga, G. Szabo, Gheorghiu, 
Fodorea, Calamar, Scheau și 
ceilalți, sub îndrumarea an
trenorilor Z. Czaka și N. 
Zograli, să înceapă în mod 
serios pregătirea pe gheață. 
Ei își vor desăvîrși anlre- 
namentele de la 26 septem
brie la Jihlava, ca invitați 
ai clubului Dukla. campioană 
a Cehoslovaciei la hochei pe 
gheață.

Așa încît, agenda noului 
sezon de activitate de pe pa
tinoarul bucureștean și-a con
sumat primele file. Urmă
toarele în curînd...

„CUPA CONSTRUCTORUL»
lui Niță Nicolae, atît în ring, 
cit și ca judecător. Iată Ce
lelalte rezultate : Juniori, cat. 
54 kg : D. Frîncu (Olimpia) 
b. ab. III Gh. Nedelcu (Glo
ria) ; cat. -1-81 kg : Gh. Con
stantin (Constructorul) b.p. A. 
Manole (Metalul) ; cat. 45 kg: 
Șt. Ilina (Olimpia) b.p. N. Va
sile (Voința) ; cat. 54 kg : 
I. Temelie (Electromagnetică) 
b.ab. III M. Constantin (Con
structorul) : cat. 54 kg : 
Cilincă (Electromagnetica)
V. Neagu (Olimpia), C. Ne- 
dea (Constructorul) meci
M. Ioniță (Olimpia), cat. 57 kg: 
A. Preda (Grivița Roșie) b.ab. 
I I. Maria (Constructorul) ; se
niori, cat. 54 kg : C. Lucian 

' (Constructorul) b.p. A. Stan 
(Olimpia), I. Anca (Gloria) 
b.p. V. Ciontu (Metalul) ; cat. 
67 kg. V. Balmeș (Construc
torul) b.ab. II Gh. Marcu (E- 
lectromagnetica), I. Iancu (E- 
lectromagnetica) b.p. V. Liciu 
(Olimpia), I. Mitu (I.C.M. I) 
b.ab. II. S. Brădeanu (Poșta).

Florin SANDU

M. 
b.p.
nul

în preziua inaugurării con
cursului internațional de lup
te (greco-romane și libere) al 
României, cînd toți partici- 
panții de peste hotare sosi
seră în Capitală, ne-am in
teresat, mai în amănunt, 
cine sînt oaspeții. Spre sur
prinderea noastră, însă, pe 
măsură ce am parcurs cu 
privirea listele nominale ale 
celor sosiți ne-am dat sea
ma ca, de fapt nu-i cunoș
team decît pe foarte puțini 
dintre ei. Nici un campion 
olimpic, mondial sau chiar 
european nu figura printre 
componenții loturilor din cele 
8 țări care au onorat compe
tiția noastră! Era, fără în
doială. o constatare puțin 
tristă. Pentru că, la toate e- 
dițiile anterioare ale com-

Ziua a 
viziei de 
șirul _ surprizelor înregistrate 
anterior, conferind întreceri
lor o notă de și mai mare 
interes. Mergînd pe linia unei 
ascendente comportări, echi
pierii Constructorului Hune
doara (despre care am aflat 
că s-au antrenat toată vara 
cite 6 ore pe zi sub suprave
gherea antrenorului Suciu) 
și-au adăugat în palmares 
încă o victorie prețioasă, de 
data aceasta în fața reduta
bilei formații a C.S.M. Iași, 
pe care au întrecut-o 
5—4 ! „Pionul" victoriei 
fost mutat de Cornel 
povici care, după ce a cîști- 
gat primele două jocuri, l-a 
depășit net în meciul decisiv 
pe C. Macovei: 2—0 (19, 17)! 
Rczultarul obținut propulsea
ză echipa din Hunedoara spre 
fruntea clasamentului, unde 
se află o altă formație valo
roasă — Politehnica Bucu
rești.

La fete. Spartac București, 
instalată destul de autoa-itar 
în fruntea clasamentului, 
avînd un terțet destul de va
loros (Lidia Hie, Elena Con- 
dicaru și Silvia Badea), emi
te cele mai serioase pretenții 
la titlu. Cu toate acestea, am 
înregistrat și aici surprize, ca 
înfrîngerea Lidiei Ilie de că
tre Camelia Filimon și a Ele
nei Condicaru de către Mi- 
nodora Popescu. Caruselul 
surprizelor se rotește însă 
continuu, astfel că Mino- 
dora Popescu, după această 
victorie, adăugată alteia, și 
mai surprinzătoare, asupra 
campioanei de juniori. Nico- 
leta Spiridon, a fost învinsă 
cu 2—0 de către bucureștean- 
ca Silvia Badea!..'. Iată cîte- 
va din rezultatele primelor 
două zile : BĂIEȚI; Construc
torul Hunedoara — cu Ro
vine Craiova 5—2, cu Voința 
București 5—1, cu Rapid Bu
zău 5—1, cu C.S.M. Cluj 
5_2 ; Politehnica București 
— cu Comerțul Tg. Mureș 
5—1, cu Rovine Craiova 5—1, 
cu Rapid Buzău 5—0. cu 
C.S.M. Cluj 5—0. FETE : 
Spartac — cu A.S.M. Pitești 
5—2, Cu C.S.M. I Cluj 5—2, 
cu C.S.M. II Cluj 5—0 ; CSM 
I Cluj — cu Voința Bucu
rești 5—1, cu C.S.M. II Cluj 
5—0. cu Șc. sp. Buzău 5—1. 
întrecerile iau sfîrșit mîine, 
concursul începînd de la 
ora 9.

Horia ALEXĂNDRESCU

doua a returului di- 
juniori a continuat
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în vederea Campionatelor Mondiale
SCRIMERII NOȘTRI ȘI-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE

VINERI — PLECAREA CU UN AVION SPECIAL LA ANKARA

Intr-o fotografie de cir
cumstanță, făcută alături 
de sala de antrenament de 
la Poiana, Olga Szabo (dr.) 
încrucișează floreta cu 
Ileana Drîmbă (st.).

Duminică, la Ankara, se 
va da startul în competiția 
supremă a scrimei mondiale 
la care trăgătorii noștri vor 
fi prezenți cu garnituri com
plete. în vederea acestui e- 
veniment, ei s-au consacrat 
desăvîrșirii pregătirii lor, o- 
perație efectuată în liniște, 
în locuri unde au putut găsi 
și tihna necesară concentrării 
și reflecției, la Poiana Bra
șov și la Snagov.

în stațiunea de la poalele 
Postăvarului s-au desfășurat 
antrenamentele floretistelor, 
atent îndrumate de antrenorii 
A. Vîlcea și I. Zilahy ca și 
cele ale floretiștilor de a că
ror pregătire s-au ocupat an
trenorul coordonator V. Che- 
laru și Gh. Matei.

Am făcut o vizită loturilor 
de la Poiana, alcătuite din 
Olga Szabo, ileana Drîmbă, 
Maria Vicol și Ana Pascu, 
respectiv din Mihai Țiu, Tu
li u Falb și Ștefan Hauckler 
(precizînd că alțl oomponenți 
ai lotului printre care Ecate- 
rina Iencic-Stahl. Ștefan Ar- 
deleanu, Tănase Mureșanu se 
aflau, încă, Ia Torino). Toți 
sportivii erau într-o evidentă

bună dispoziție și, totodată, 
deciși, ceea ce reflectă, des:- 
gur, încrederea cu care aș
teaptă începerea campiona
telor mondiale, încredere iz- 
vorîtă dintr-o temeinică și 
complexă pregătire. Antre
norii ne-au informat că toți 
oomponenții loturilor au lu
crat intens punînd accentul 
pe rezistența specifică. S-au 
ținut lecții speciale pentru 
sporirea eficacității, a dez
voltării stilului ofensiv și s-a 
utilizat aparatura electrică 
de semnalizare pentru ca an
trenamentele să decurgă în 
condiții cit mai apropiate de 
cele specifice concursului.

La Snagov, în ambianța 
calmă a vastei oglinzi de apă, 
s-au instalat loturile de sa
bie și spadă. Antrenorii N. 
Nicolau, D. Mustață s-au pre
ocupat de un lot de sabreri 
care a mai trecut, în aceeași 
componență, prin focul unui 
campionat mondial, anul tre
cut la Havana. Este vorba 
despre Octavian Vintilă, Dan 
Irimiciuc, Hariton Bădescu, 
Constantin Nicolau șl Dan 
Popescu.

pe 
Și

se

Spadasinii, îndrumați în a- 
ceastă fază de finisare a pre
gătirii lor de antrenorii <?. 
Stelian, P. Ghinju și M. 
Ghimpușan, alcătuiesc cea 
mai tînără echipă din an
samblul expediției de scri- 
meri români pentru Ankara, 
în frunte cu fostul campion 
mondial de tineret, Anton 
Pongraț și alături de revela
ția campionatelor naționale 
din acest an, clujeanul Carol 
Kiss, lotul mai cuprinde 
Al. Istrate, Niculae Iorgu 
Constantin Duțu.

Pregătirile în comun
încheie astăzi pentru loturile 
de floretă care vor reveni, 
în cursul acestei zile, de la 
Poiana Brașov, dar conduce
rea forului de resort intențio
nează să mai organizeze un. 
concurs-antrenament pentru 
acești sportivi. Scrlmerii a- 
flați la Snagov își încheie 
stagiul de pregătire mîine.

Plecarea scrimerilor este 
prevăzută pentru vineri 11 
septembrie cu un avion spe
cial. Delegația va fi condusă 
de președintele Federației ro
mâne de scrimă. Vasile to
nes cu.

Mihai BÎRA si 
S. BONIFACIU

CONCURSUL INTERNAȚIONAL O REUȘITĂ NESPERATĂ Caiac-canoe

petiției au existat adevărate 
„capete de afiș" la majorita
tea categoriilor.

De aceea, cînd am scris ul
tima avancronică n-am pu
tut enumera printre prota
goniștii oaspeți nici unul cu 
„firmă11. Așa se explică, și 
de ce mulți dintre specialiști 
și-au exprimat părerea că e- 
dlția concursului din acest an 
era sortită anonimatului. La 
această opinie eram și noi, 
s-o recunoaștem, gata să ne 
raliem.

A venit însă prima zi de 
concurs. După întîlnirile tu
rului I aprecierile pesimiste 
au prins a se clătina. Com
petitorii, fără cărți de vizită 
impresionante, dădeau — și 
credem că nu exagerăm cîtuși 
de puțin — o autentică stră
lucire concursului. Deoarece,

trii-judecători, au ajuns ade
sea la ultima plăcuță a se
tului (nr. 15) și uneori au fost 
obligați s-o ia, apoi, de la 
început.

în următoarele două zile de 
întreceri toți specialiștii s-au 
convins că mulți dintre parti- 
cipanți au concurat la un ni
vel valoric excelent. Iată de 
ce, pînă la urmă, a trecut ne
observat faptul că, de astă 
dată, la București n-au mai 
venit Ianoș Varga sau Laszlo 
Szillay, Lothar Metz sau Ru
dolf Vesper, Roman Rurua 
sau Viktor Igumenov, Sirri 
Acar sau Tefic Kis, Per Sven- 
son sau Matti Poikala — nu
me care nu mai au nevoie de 
nici o prezentare. în locul lor 
însă au evoluat Ferenc Seres 
(Ungaria) și Helmuth Hest- 
phal (R.F. a Germaniei), Jan

ar trebui să descriem echili
bratele întreceri care au 
transformat concursul nostru, 
pe neașteptate, într-o compe
tiție căreia i se cuvin cele 
mai frumoase calificative. 
Numărul acestor meciuri, 
însă, a fost mult prea mare 
și ne-ar răpi spațiul pe care 
vrem să-1 afectăm altor as
pecte, ce se cer a fi consem
nate, acum, după epilogul 
confruntărilor.

grija 
pen- 
des- 
con- 
esto

Steve Combs (S.U.A.), unul dintre 
loase. Iată-1 trăgîndu-șî adversarul

luptătorii oaspeți care a finalizat numeroase procedee tehnice spectacu- 
(Tralan Stoian) in spațiul de concurs.

Foto : A. NEAGU

FAȚĂ ÎN FAȚĂ\j

fDrmart din pag. I) alta de forță sînt 
start. în construc-

lor terenuri, viitorii chimiști 
continuă să . facă sport în... 
careul școlii...

Scurta noastră investigație 
piteșteană s-a încheiat la Li
ceele „Nicolae Bălcescu" și 
„Alexandru Odobescu". Ele
vii primului liceu Vor bene
ficia. în curînd, de o moder
nă bază sportivă, dotată cu 
instalație pentru nocturnă. 
Cel de-al doilea are doar un 
teren de volei, lăsat în pără
sire, un sector de atletism 
care amintește că a fost cînd- 
va folosit pentru sărituri. Te
renul viran din jurul școlii 
așteaptă ca cineva să ia ini
țiativa pentru a-1 transforma 
în pistă de atletism sau în 
alte amenajări sportive, de 
care — s-o 
col — elevii 
rul....

spunem fără o- 
de aici duc do-

EXEMPLE Șl... EXEMPLE

Ciuc. Elevii li-Miercurea 
ceului de cultură generală și 
cei ai școlii sportive (care 
sînt găzduiți în aceeași clă
dire), au la dispoziție, de la 
un an la altul, condiții tot 
mai bune pentru desfășura
rea orelor de educație fizică, 
pentru desăvîrșirea pregătirii 
viitorilor performeri: cite un 
teren de baschet, handbal și 
hochei (bituminizat), tram
bulină de sărituri la schi, o 
sală de jocuri, una de gim-

naști că și 
gata de... 
ție se află — cu lucrările a- 
vansate — terenul de fotbal 
si pista de patinaj viteză, 
care vara va fi folosită pen
tru alergări.

La fel de atent 
sînt terenurile de 
handbal aparținînd Liceului 
agricol. Directorul acestui 1;- 
ceu, Zoltan Bedo, ne-a in
format că s-au procurat re
cent de la Brașov mate
riale sportive în valoare de 
25 000 lei, fiecare elev avînd 
astfel asigurat echipamentul 
necesar orelor de educație fi
zică.

în schimb, viitorii instala
tori, betoniști, zidari și lăcă
tuși ai Grupului școlar de 
construcții (director — Ni- 
colae Incze) nu vor putes 
utiliza, nici în noul an de 
învățămînt, terenul de volei, 
început dar neterminat de a- 
proape doi ani. De asemenea, 
conducerea școlii generale 
nr. 1 (director — Bela Fii- 
lop) preferă ca elevii să facă 
orele de educație fizică pe 
baza 
ința, 
mai 
jeze) 
sectorul de 
pria curte.
înot și terenul de fotbal a- 
parținînd în comun Casei de 
copii și Școlii generale nr. 2 
nu recomandă pe proprietarii 
lor ca pe buni gospodari...

TERENURI 
NUMAI

Fără sâ

„GEMENE" DAR 
CU NUMELE !

îngrijite 
volei și

asociației sportive Vo- 
în loc 
corect
fostul

să amenajeze (sau 
zis, să reamena- 
teren de volei și 
sărituri din pro* 
Nici bazinul de

exagerăm, școlile 
generale nr. 1 și 3 din Sf 
Gheorghe se aseamănă ca 
niște surori gemene, în pri> 
vința dotării cu instalații 
sportive. Dar ele se deose
besc radical prin modul cum 
sînt întreținute terenurile de 
sport: dacă terenul de hand
bal al Școlii generale nr. 1, 
de pildă, stîrnește nori de 
praf cînd se joacă pe el, da
torită faptului că nu a fost 
utilizat rațional și nici nu 
i s-a reîmprospătat Ia timp 
zgura măcinată, spațiul a- 
fectat activității sportive a- 
parținînd celeilalte școli, se 
vede de departe că este bine 
îngrijit. Jucătorii de handbal 
și antrenorul lor, Carol 
Covaci au fost prezenți in 
timpul vacanței pentru a-1 
curăța de buruieni, pentru a-i 
face toaleta curentă. Și încă 
un detaliu: prin fereastră am 
văzut că sala de sport a Șco
lii generale nr. 1 este plină 
cu... rumeguș (n-am putut a- 
fla cu ce scop!!) spre deose
bire de cocheta sală a Școlii 
generale nr. 3, care avea 
parchetul curățat iar apara
tele de gimnastică așezate la 
locul lor...

Punînd față în față școlile 
vizitate, așa cum le-am găsit 
acum., în pragul începerii 
noului an de învățămînt, con
cluziile se desprind de la 
sine—

duelurile lor au fost unul 
mai pasionant ca altul. în 
finalul partidelor se consem
nau fie victorii prin tuș, da
torate unor procedee tehnice 
executate cu adevărată măies
trie, fie la puncte, dar în nu
măr așa de mare încît arbi-

Ban (Cehoslovacia) și Dwayne 
Keller (S.U.A.). Frank Hart
man (R.D. Germană) și Wies- 
taw Nowicki (Polonia) — lup
tători aproape necunoscuți, 
dar care — mai mult ca si
gur — se vor impune în are
na internațională. Poate că

Mai întîi, remarcăm 
federației de specialitate 
tru ca întrecerile să se 
fășoare în cît mai bune 
dițiuni. în acest sens,
lăudabilă inițiativa de a fi 
fost invitați mai mulți arbi
tri neutri (precizăm că numai 
din Turcia au oficiat patru 
reputați cavaleri ai fluieru
lui), înlăturînd astfel erorile 
— aparente sau reale — care, 
la toate edițiile de pînă acum, 
nu numai că au umbrit con
cursul. dar au și influențat 
unele rezultate. De asemenea, 
în ultimii doi ani au fost 
trimiși să dea examen pentru 
a deveni arbitri internaționali 
nu mai puțin de 6 tehnicieni 
români, solicitați, cum era 
și normal, să conducă parti
dele acestui turneu. Cu toții 
s-au achitat onorabil de mi
siunea ce o aveau, evidențiin- 
du-i în acest sens pe I. Cer
nea, Gh. Marton, V. Toth, C. 
Popescu și L. Bandi. De alt
fel, corectitudinea deciziilor 
dictate (cu o singură excep
ție — și aceea neînsemnată) 
de arbitri a fost unanim a- 
preciată.

Apoi, subliniem înscrierea 
în concurs a unor luptători 
români Care nu au susținut 
nici o întîlnire internațională 
în acest an, oferindu-li-se a- 
cestora posibilitatea să se a- 

■firme și, de bună seamă, să 
fie verificați.

în sfîrșit. sperăm că ediția 
jubiliară, a X-a, de anul vii
tor, va fi „plasată" calenda
ristic mai bine, în funcție de 
datele de organizare a ma
rilor întreceri internaționale, 
pentru a avea o participare 
mult mai numeroasă.

NOUA VICTORII ALE 
ȘCOLARILOR BUCUREȘTENI 

într-o confruntare devenită 
tradițională, caiaciștii Școlii 
sportive nr. 2 din București 
s-au întîlnit, la Plovdiv, cu 
elevii de la C.S. Asenoveț. E- 
voluînd remarcabil sportivii 
bucureșteni au cîștigat 9 din 
cele 11 probe ale concursu
lui. Iată, în ordinea desfășu
rării întrecerii; cursele în 
care juniorii de la Școala 
sportivă nr. 2 au obținut vic
toria: K1 (b.I — 500 m) Bc- 
nianim Zabet 2:01,8; K1 (f.ll 
— 500 m) — Liliana Becea 
2:32,0; K2 (f. II — 500 m) 
Becea, Pătruț 2:11.7; K 2 (b 
II — 500 m) Comân, Mihal- 
cea 2:13,4; K2 (b.I — 500 m) 
Zabet, Păunescu 1:45,0; K4 
(b II — 500 m) Poștașu, Co- 
man, Mihalcea, Matei 1:42,5; 
K 4 (f II — 500 m) Becea, 
Pătruț, 
2:06,5; 
Zabet. 
Stoian 
1000 m) 
3:57,1.

Constantinescu, Iancu
K 4 (b. 1
Păunescu,
3:48,5; K

Zabet,

— 1000 m) 
Predoni, 

(b. I — 
Păunescu

2

★
Duminică, lotul elevilor ca# 

iaciști ai Școlii sportive nr. „ 
din București s-a deplasat la 
Praga în vederea unor noi 
întreceri nautice școlărești.

Costin CHIRIAC

ECOURI... IMPRESII.. ECOURI... IMPRESII... ECOURI... IMPRESII...

NAPOLEONE MENARDI, arbitru delegat 
de F.I.L.A. la Concursul internațional de 
lupte al României:

„Nu pot decit să string mina organizato
rilor români pentru cadrul oferit cu genti
lețe, pasiune și spirit de responsabilitate unei 
competiții clasate foarte sus pe scara între
cerilor patronate de F.I.L.A. Trebuie remar
cată ambianța de sportivitate desăvîrșită in 
care s-a desfășurat acest turneu, spiritul de 
colegialitate care a domnit în rindul purtă
torilor de manșete bicolore, arbitrii însărci
nați să judece înfruntările de pe saltea.

Călătoria cu mașina, pe care am făcut-o, 
mi-a dezvăluit pitorescul peisajului românesc, 
iar șederea — cu soția — la București, ospi
talitatea și farmecul poporului român".

ALEXANDRU CRĂCIUNESCU, președin
tele Federației române de lupte :

„Îndrăzneala cu care a fost promovat tine
retul mi se pare a fi nota dominantă a con
cursului. Iar faptul că acești tineri au răs
puns integral încrederii ce le-a fost acordată 
demonstrează că străduințele și căutările au 
rost, că luptele reprezintă — în ciuda audien
ței lor publice reduse — o atracție și că spor
tul, în general, deține suficiente valențe de 
interes pentru a înfrunta și a birui marile 
tentații ale vieții moderne".

DIALE O. THOMAS, conducătorul delega
ției din S.U.A. :

„Sînt pe deplin satisfăcut de evoluția bă
ieților mei. Noi, în America, punem mai mult 
preț pe luptele libere, răspunzind și unor im-

perative ale 
Ceea ce nu 
pentru trei săptămîni pe un asemenea spe
cialist în ramura greco-romanelor cum este 
dl. ION CORNEANU.

Salut colaborarea cordială care se statorni
cește intre federațiile noastre și îi prtvăd un 
viitor fructuos".

preferințelor opiniei publice, 
ne-a împiedicat să-l invităm

UIMIT DEMIRAG, președintele colegiului 
de arbitri al federației turce :

„Organizare desăvîrșită; o competiție de 
mare utilitate. Regret că atleții turci n-au 
putut participa la acest veritabil festival al 
luptelor, din cauza neconcordanței existente 
între calendarele de competiție. Dar, ince- 
pînd cu anul viitor, ne vom strădui să nu 
absentăm de la o asemenea întrecere.

Ca arbitru cu stagii vechi pe saltea, țin să 
subliniez spiritul de înaltă cinste profesio
nală și fair-play care a caracterizat întrece
rea. Cu atit mai mult cu cit este vorba de o 
disciplină mult controversată pe această 
temă și căreia i s-au făcut nenumărate pro
cese de intenție. La București, însă, toate sus
piciunile au fost k Q.! S-a luptat corect și 
s-a arbitrat la fel, în cel mai desăvîrșit spirit 
olimpic".

GHEORGHE BERCEANUi „Un concurs 
„tare", greu, și mă bucur cu atit mai mult 
că evoluția mea a fost apreciată. Proiecte i 
să termin liceul (elev în clasa a Xl-a), să în
ving la „mondialele" din 1971 și la Jocurile 
Olimpice din 1972. E mult

(V. CH.)

„CUPA ARDEALUL'1
CLUJ, (prin telefon de la 
corespondentul nostru)

Terenurile de tenis 
parcul orașului Cluj au găz
duit timp de trei zile o 
petiție devenită tradițională: 
întrecerile „Cupa Ardealul", 
care a reunit aproape 60 de 
tenismani din 10 orașe: Arad, 
Brașov, București, Cîmpia 
Turzii, Galați, Hunedoara, O- 
radea, Timișoara, Tg. Mureș 
și Cluj. întîlnirile, în ansam
blu, au fost atractive, intere
sante, în care deseori, compe
titorii au dus o luptă epui
zantă. Am putut asista la me
ciuri echilibrate, scoruri 
strînse și dese răsturnări de 
situații. De exemplu: M. Sto- 
leru (C. Turzii) în setul de
cisiv a condus cu 4—1 și 40- 
0 în fața lui Gh. Komoroczi 
(Politehnica Cluj) cedînd a- 
poi cu 6—4; sau clujeanul I. 
Dancea în setul decisiv din 
înîtlnirea cu P. Almăjan 
(Construcții Buc.), a avut 
meci-bol — 7—6 și 40—0 — 
dar a părăsit terenul învins.

Competiția și-a dovedit u- 
tilitatea, oferind unui însem
nat număr de jucători o în
trecere reușită. Și acum iată 
rezultatele partidelor semifi
nale de la probele de simplu 
și finalele tuturor probelor: 
SIMPLU BĂRBAȚI: semifi
nale: ~ - - -
Cluj) 
Buc.) 
relies 
Gh. :

din

com-

L. Boldor (Politehnicii 
— Al. Siitt> (Construcții 
4—6, 8—6, 6—4; I. Ke- 

; (Șt. Roșu 
Komoroczi

6—0, 6-2; finala: 
L. Boldor 3—6 
SIMPLU FEMEI: 
Vera Dudaș (Mureșul Tg. 
(Mureș) — Florlca Butoi 
(Construcții Buc.) 7—5, 7—5; 
Agneta Kun (Construcții 
Buc.) — Rodica Precup (E- 
lectrica Timișoara) 6—1, 6—0; 
finala: A. Kun — V. Dudas 
6—3, 6—2; dublu băieți — fi
nala: Gh. Komoroczi, L. Bol
dor — I. Kerekes, Szabo 2—6, 
6—2, 6—1 ; DUBLU FETE — 
finala: A. Kun, FI. Butoi — 
V. Dudas. V. Breda 6—2, 
6—0; DUBLU MIXT: finala 
A. SiitC, A. Kun — I. Kere
kes, y. Dudas 9—7, 2—6, 6—0.

Paul RADVANYI

Brașov) — 
(Pol. Cluj) 
I. Kerekes- 
6—0, 6—1; 
semifinale: 

(Mureșul 
Florlca
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MANOLACHE NU SE LASAATENȚIUNE
A VENIT BOTH!

POST-SCRIPTUM

în loja cu jucători de elită 
e fotbalului nostru, în loja 
aceasta cu multe scaune goale 
Sr>că ți cu puțini ocupanți de 
drept, a intrat de curînd și 
Both. N-a venit doar ca să 
caute pe cineva, n-a venit 
doar ca să intre și să iasă, a 
venit condus de muza mare
lui său talent, a venit ca 
să-și împlinească destinul său 
de fotbalist rasat, a venit ca 
să rămînă.

După primele cinci minute 
ale meciului 
ne-a obligat 
precădere și 
virtuozitatea 
decăților și 
Prin știința 
ne-a amintit de nume mari. 
Prin eleganța și utilitatea 
tehnicii sale, ne-a amintit de 
nume mari. Prin rafinamen
tul cu care traversează zonele 
înțesate de adversari, nc-a 
amintit de nume mari. Prin 
pasele acelea care sînt o rimă 
perfectă Ia Jocul lui Dumi- 
trache, Sălceanu sau Nun- 
weiller, ne-a amintit de nu
me mari. Prin pasiunea lui 
străină de Ifose, exprimată tot 
timpul, ne-a amintit de nume 
mari.

Both nu va ajunge, Both a 
ajuns. Cineva ar putea să ne 
sancționeze pentru prea multă 
laudă și încredere. Dar de 
cite ori vedem un jucător pe 
care harul îl face parcă fos
forescent printre ceilalți avem, 
credem, dreptul să ne bucu- 

;răm deplin și să-1 omagiem 
r sincer. E meschin să cauți 
vorbe incolore ca să le atîrni 
de gîtul celor ce știu să înno
iască fotbalul, ori să-i con
serve clasica lui frumusețe.

Iar dacă laudele noastre 
sau ale altora vor deveni 
viermele care va roade Și va 
veșteji cariera lui Both, 
atunci vom recunoaște cit de 
grav am greșit Dar nu pen
tru că le-am rostit, ci fiindcă 
am crezut că tînărul acesta e 
făcut d intr-un bloc de ta
lent cristalin, fără fisuri și 
urme de carii. Deoarece, în 
ultimă instanță, cu toată dă
dăceala, numai un atare ma
terial rezistă Ia acțiunea 
agenților corozivi.

Deocamdată, noi credem In 
Both. El a crescut într-o gră
dină obscură, printre lobodă 
ți urzici, fără îngrijiri spe
ciale. Și de acolo a sărit în 
cîteva luni în loja celor mai 
buni fotbaliști ai țării. O voce 
lăuntrică ne spune că va ră- 
inîne aici multă vreme.

de la Cluj, Bolii 
să-I urmărim cu 
ne-a răsplătit cu 
și cu mustul ju- 
deciziilor sale, 

plasamentului,

intre altele, meciul de la 
Iași dintre Politehnica și 
C.F.R. Timișoara ne-a prile
juit o revedere: „Cici“ Ma- 
nolache, fostul jucător al e- 
chipei naționale — vă mai 
amintiți, oare, golul lui din 
partida cu Spania? —• unul 
dintre cei mai prestigioși re
prezentanți ai fotbalului ti- 
mișoregn...

La aproape 35 de ani, rein
trat după o mal veche acciden
tare, Manolache a apărut pe 
gazonul din Iași ca unul din
tre cei mai buni jucători, 
fiind — el singur — un per
manent pericol pentru poarta 
studenților, agitîndu-se cu 
folos, traversînd terenul cu o 
dezinvoltură juvenilă, solici- 
tindu-le ,,centralilor" din

Copou o maximă prudență, 
' " '. — ■ pentru co

și adversari — un 
EXEMPLU de dă- 

fidelitate față de

dovedindu-se — 
echipieri 
veritabil 
ruire, de 
fotbal.

Romulus BALABAN

SERIA l-A

Foresta Fălticeni—Textila Buhuși 
4—0 (2—0)

Letca Bacău—Penicilina Iași 2—0 
(1—0)

Textila Botoșani—Minerul Gura 
Humorului 0—0

Victoria Roman—Petrolul MoineștL 
3—2 (2—0)

Chimia Suceava—Fulgerul Doro- 
hoi 3—1 (1—0)

Minerul Comăneștl—Cimentul Bi- 
caz 3—2 (2—1)

Nicolina Iași—I.T.A. Pașcani 6—0 
(2-0)

Minobrad Vatra Dornel—Rarăul 
Cîmpulung 5—1 (2—1)

(Corespondenți : D. Crăciun, FI. 
Ene, T. Ungureanu, G, Groapă,
R. Munteanu, I. Birsan, L. Negru 
și P. Spac).

1— 2. Minerul G.H. 2 110 4—0 3
1— 2. Foresta 2 110 5—1 3

3. Minerul C. 2 110 4—3 3
4. Nicolina 2 10 1 9—5 2
5. Minobrad 2 10 1 5—3 2

6— 7. Petrolul 2 10 1 7—6 2
5— 7. Chimia 2 10 1 3—2 2
8—10. Textila Bt. 2 0 2 0 1—1 2
8—10. Victoria 2 10 1 3—3 2
8—10. Fulgerul 2 10 1 3—3 2

11. Letea 2 10 1 2—4 2
12—13. Textila Bh. 2 10 1 1—4 2
12—13. Rarăul 2 10 1 2—5 2

14. Cimentul 2 0 11 3—4 1
15. Penicilina 2 0 11 1—3 1
16. I.T.A. 2 0 11 1—7 1

Etapa viitoare (13 septembrie) :
Petrolul — Minobrad, Foresta — 
Fulgerul, Penicilina — Minerul C, 
I.T.A. — Letea, Rarăul — Textila 
Bt., Textila Bh. — Nicolina, Ci
mentul — Victoria, Minerul G.H. 
— Chimia.

SERIA A ll-A
S.U.T. Galați—Metalul Buzău 3—1 

(3-0)
Șoimii Buzău — Ancora Galați 

3—0 (1—0)
Metalurgistul Brăila—Dacia Ga

lați 1—1 (0—0)
Rulmentul Bîriad—Petrolistul Bol

dești
A.S.M.

(1-1)
Voința 

lor Brăila 4—0 (2—0)
Automobilul

Rimnicu Sărat 1—0 (1—0)
Metalul Plopeni—Chimia oraș Gh. 

Gheorghiu-Dej

3—0 (1—0)
Tecuci—Petrolul Berea 3—2

București—Unirea Trico-

Focșani—Olimpia

3—0 (3—0)

(Corespondenți : Gh. Arsenie,
M. Dumitru, D. Cristache, E. S»-
lomon, V. Doruș, FI. Sandu, V.
Manoliu),

1— 2. Metalul P. 2 2 0 0 4—0 4
1— 2. Șoimii 2 2 0 0 6—2 4

3. A.S.M. 2 2 0 0 5—3 4
4. Rulmentul 2 110 4—1 3
6. Dacia 2 110 3—23
6. Voința 110 1 6—3 2

CIFRA NU SPUNE TOTUL
.. .decît într-o știință exac

tă. In fotbal, totuși un joc, 
pretîndu-se și el la combinații 
multiple, dar nu aritmetice, 
cifra de pe tricou, căci despre 
ea este vorba, a încetat, în ul
timul timp, de a mai fi un 
punct de reper. „5”-ul e mij
locaș — îți epuneai, pînă mai 
ieri, fără teama de a greși, 
„8“-ul e înaintaș, ș.a.m.d. Zi
ceai — și din această dilemă

DINAMO BACĂU A CAPATAT
„PUNCH44

De multă vreme Dinamo 
Bacău nu a mai repurtat. în 
campionat, chiar pe propriul 
teren,, o victorie atît de netă 
cum a fost aceea de dumini
că asupra formației ploiește- 
ne Petrolul. Fără îndoială că 
în aprecierea reală a acestui 
sever, dar pe deplin meritat 
5—0, trebuie avute în vedere 
slăbiciunile manifestate de 
echipa oaspete, mai precis de 
compartimentul ei defensiv, 
care, așa cum relatam și în 
cronica meciului, după pri
mirea primului gol a devenit 
din ce în ce mai ușor de de
pășit. De altfel, tocmai re
plica modestă dată, de apără
torii ploieșteni ne-a determi
nat să fim ceva mal zgîrciti 
în notarea înaintașilor bă
căuani. Ceea ce nu înseamnă, 
însă, nicidecum diminuarea 
meritelor acestora în reali
zarea victoriei categorice de 
duminică. Dimpotrivă, chiar, 
am putea spune, fără teamă 
de a greși, că factorul deci
siv în obținerea acestui suc
ces de proporții l-a constituit 
jocul foarte bun al înaintării 
gazdelor, verva deosebită ma
nifestată de ENE DANIEL 
(față de care ne încearcă, to
tuși, regretul că nu i-am a- 
cordat nota 9, lipsind.u-1 ast
fel de posibilitatea de a fi
gura în echipa etapei), de 
Pană (spre final, el a dat 
însă semne de oboseală, mo
tiv pentru care a și fost în
locuit), de Sorin A'-vram (pus 
— se pare — pe fapte mari 
în orașul natal) și mai puțin de 
Florea (care, duminică, n-a 
justificat întrutotul aprecie
rile lăudabile ce i s-au adre
sat în cursul săptămînii tre
cute).

Asociind celor patru de mai

sus numele lui Rugiubei (un 
jucător de real talent, cu 
mari perspective dacă va în
țelege să ducă o viață ordo
nată). al lui Băluță și mai 
ales al lui Dembrovschi (ab
sent fortuit acum, la început 
de campionat) — rezultă că 
Dinamo Bacău și-a asigurat 
la ora actuală un lot valoros 
de înaintași, care vor face — 
credem — clipe grele orică
rei echipe, atît pe propriul 
teren, cit și în deplasare.

(ori mijlocaș, ori înaintaș) nu 
puteai ieși.

Acum, însă — ne-a demon
strat-o și Steagul roșu dumi
nică — optica antrenorilor, mai 
sănătoasă în ceea ce privește 
dinamica mișcării în teren, a 
modificat structural semnifi
cația. .. cifrelor. Pescaru, „5“-ul 
Steagului roșu, a fost mult 
mai mult decît un simplu ju
cător de mijlocul terenului (a- 
părînd deseori în linia întîi, 
de unde a înscris golul doi), 
Emil Dumitriu, noul „8" 
al formației brașovene, a fost 
cînd vîrf, cînd dispecer, deru- 
tînd, prin schimbarea inteli
gentă de roluri, pe cei însărci
nați să-1 păzească. In caruselul 
amețitor (in prima repriză) de 
posturi și... cifre s-au integrat 
perfect și Balint, și Cadar, ul
timul (mijlocaș cu numărul... 
9. in așezarea inițială) înscriind 
din poziție de vîrf de atac. Pe 
hirtie, totul fusese pus la cale 
de antrenori, Valentin Stănes- 
cu și Nicolae Proca ; pe teren, 
lucrurile fuseseră ticluite, cum 
numai cl se pricepe s-o facă, 
de Emil Dumitriu. Apropo de 
ex-rapidist. Știți cit de mult 
contează prezența sa in echi
pa Steagului roșu ? Cam pe 
atit cit se resimte absenta sa 
din garnitura Rapidului...

Năsturescu, într-una din șarjele sale de mare periculozi
tate, din meciul cu 
citi îngrijorarea...

Jiul. Pe chipurile apărătorilor te poate 
Foto: VASILE BAGEAC

C. F1RANESCU G. NICOLAESCU

FLORILE LUI
preajmaPentru cel ce în . 

deschiderii noului campionat 
invita Ia folosirea tuturor 
resorturilor capabile să men
țină pe terenurile de fotbal o 
deplină sportivitate, meciul 
de la Craiova a constituit o 
reală satisfacție. De fapt, pro
logul acestuia l-am putea 
considera o inspirată pregă
tire psihologică.

Clubul craiovean s-a gîndit 
ca la prima apariție a echipei 
în fața suporterilor ei să-1 
premieze pe Oblemenco, gol- 
geterul ultimului campionat. 
Așa îneît. înaintea partidei, 
într-un cadru festiv, l-au fost 
înmînate lui Oblemenco ca
dourile respective și un fru
mos buchet de flori. Jucăto
rul craiovean a mulțumit cu 
căldură și apoi, intr-un elan 
spontan, de o frumoasă ți
nută morală, a alergat în te
ren, oferind florile lui Bo
brin, principalul său rival, 
cu Carv s-a duelat pînă în 
ultima etapă a ediției trecute. 
Cestui a găsit ecoul cuvenit 
în tribunele pline ale stadio-

ETAPA văzută de NEAGU RADULESCU

z

I'

Cînd „plouă" la Bacău... „Steliștii* încarcă 
coșul Universității

Proiect de monument 
la poalele Tîmpei

OBLEMENCO

O COTITURA?, 
SPERĂM!

RELUAT
7— 8. Petrolistul
7— 8. S.U.T.
S—io. Automobilul
9—10. Olimpia

11. Chimia
12. Metalul B.
13. Metalurgistul
14. Petrolul
15. Ancora
16. Unirea

2 10 1 4—3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
0

0 1 
0 1 
0 1 
o
1

0 1
o o 
o 
o

0
0

Ancora

4—3
2—2
2—2
3—5
2—4
1—5

1
1
1
2 4—6
2 1—5
2 0—5

2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

— Olim-

ÎNTRECERILE DIVIZIEI C
Comerțul Alexandria—Gloria 

tina 2—0 (0—0)
Unirea Drăgășani—Chimia

Măgurele 2—0 (1—0)
I.R.A. Cîmplna—Sirena București 

4-1 (2-1)

Sla-

Tr.

ria — Metalul T.> M.E.V.A. — 
C.F.R., Furnirul — Dunărea, Mi
nerul M. — Steagul, Minerul — 
— Minerul M.N., Minerul L. 
Electromotor.

B.

(Corespondenți 1 A. Păpădie, I. 
Udrescu, I\I. Avanu, R. Dragomir, 

~ ““** *, D. Dengliel și

SERIA A Vl-A

Etapa viitoare:
pia, Rulmentul — S.U.T., Metalul 
p. — Automobilul, Voința — Pe
trolul, Dacia — Unirea. Petrolis
tul — A.S.M., Metalul B. — Chi
mia, Metalurgistul — Șoimii.

SERIA A lll-A

Flacăra roșie București—Olimpia 
Giurgiu 2—1 (1—0)

Marina 
București

Laromet
Medgidia

Delta
4—1 (2-1)

Prahova Ploiești—Unirea Mînăsti- 
rea 3—0 (1—0)

Electrica Constanța—Energia 
bozia 3—2 (1—0)

I.M.If Medgidia—Electronica 
4-0 (3-0)

Celuloza Călărași—Vulturul 
cea 5—0 (1—0)

Mangalia—Tehnometal 
4—2 (3—0)

București—Cimentul 
l—o (0—0)

Tulcea—Victoria Florești

I. Feme, B. Mihai, 
C. Virjoghie).

1. sportul
2. F.C. Caracal
3. Petrolul T.
4. Autobuzul

5— 6. Unirea
5— 6. I.R.A.
7— 8. Chimia T.M.
7— 8. Petrolul V.
9—11. chimia R.v.
9—11. Comerțul
9—11. Sirena

12. Progresul
13. Dacia
14. Lotru

15—16. Mașini
15—16. Gloria

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 0
2 0

2 0 0 
2 0 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1 o 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1
0 1 
0 1

1
1
2
2

6—1
5—2
4—3
4— 2
2—1
5— 4
2—2

Ghelar

strmei

Slo-

Obor

Tul-

(Corespondenți : N. Tokacck, I. 
Cioboată. D. Daniel, I. Turșie, Șt. 
Ionescu, N. Teodorescu, R.
Și Fl. Ionescu).

1. Delta
2. Celuloza
3. I.M.U.M.
4. Prahova

5— 7. Flacăra
5— 7. Cimentul
5— 7. Electrica

8. Electronica
9. Unirea 

10—11. Marina 
10—11. Laromet

12. Victoria
13. Energia
14. Tehnometal
15. Vulturul
16. Olimpia

Etapa viitoare : 
romet. ‘ *'

2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1

2 1
2 1
2 1
2 0
2 0
2 0
2 0

Avram

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2—2
4—4
3- 4
2— 3
4— 5
1—2
3— 5
3—4
3—5
0—5
1—3

0 5—1 
o 3-0 

o 1 3—3 
o 
o 
0 
o 
o 
o 
o 
1 
î 
î 
o

Olimpia
romet. Electronica — Prahova, 
Victoria — Unirea, Energia — Vul
turul. Delta — Celuloza. Tehno
metal — I.M.U.M.. Cimentul — 
Flacăra, Electrica — Marina.

SERIA A !V-A
Sportul muncitoresc București —

Progresul Corabia 4—o (2—0)
Dacia Pitești—Lotru Brezoi 2—1 

(0-0)
Petrolul Tirgovlște—Autobuzul

București 1—0 (1—0)
Chimia P.imnlcu Vîlcea—Petrolul 

Videle 1—0 (0—0)
Mașini unelte București—F. C. 

Caracal 1țj2 (1—0).

0
1
0
0

4
4
3
2
2
2
2

1—1 2 
1—2 2 
3—4 2 
3—4 2
2—4 2

1
1
0
0

2—3
4—5
1—4
1—4

Independența Sibiu—Metalul Alud 
0—0

Minerul Telluc—Minerul 
0—1 (0—0) ,

Minaur Zlatna—Industria
Cimpla Turzil 4—1 (1—1)

Soda Ocna Mureș—Chimica Tir- 
năvenl 0—3 (0—1)

Arieșul Cîmpia Turzil—C.F.R. Si- 
meria 1—1 (1—0)

Mureșul Deva—Unirea Alba 
lia 1—0 (0—0)

Metalul Copșa Mică—A.S.A. 
1-2 (1-1)

Victoria Călan—Aurul Brad 
(1-0)

1. Arieșul
2. Someșul S.

3— 5. Deraiata
3— 5. Unirea D.
3— 5. Victoria

6. CU» Gherla
7. CIL Sighet

8— 9. Bradul
8— 9. Constructorul

10. Foresta
11. Recolta

12—13. Minerul
12—13. Chimistul
14—13. Gloria
14—15. Someșul B.

16. Unirea z.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1 
0 
0
0 
0
0
0
1
1
1
1
1

0 
0 
0 
0
0
1
1
1 
J
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

lu-

Slbiu

1—0

(Corespondenți : I. Iile, I. Vla
dislav, N. Băișan, I. Verdeș, P. 
— - - -------- Faiiciu și

I.R.A. — ChimiaEtapă, viitoare : ___ ______
R.V.. F.C, Caracal — Sportul, Pe
trolul V. Lotru. Autobuzul — 
Gloria. Unirea — Progresul, Si
rena — Petrolul. T., Dacia — Ma
șini. Chimia T.M. — Comerțul.

SERIA A V-A

Ca-

Se-

C.F.R. Caransebeș—Furnirul Deta 
2—1 (2—1)

Metalul Tr. Severin—Victoria 
ransebeș 3—2 (1—0)

Minerul Motru—M.E.V.A. Tr. 
verin 1—1 (1—0)

știința Petroșani—Minerul Bocșa 
3—0 (2-0)

Electromotor Timișoara—Vulturii
textila Lugoj 1—0 (1—0)

C.I.L. Tg. Jiu—Dunărea Calafat
3—0 (0—0)

Steagul roșu Plenița—Minerul
Moldova Nouă 2—0 (1—0)

Minerul Lupeni—Metalul Topleț
3—0
(Corespondenți : M. Mutașcu, 

M. Focșan, P. Pălănceanu, B. 
Staicu, 'șt. Marton, N. Chivules- 
cu, I. Julea).

2—
2—
4—
4—

7—
7—

1. CIL Tg. Jiu
3. Electromotor
3. M.E.V.A.
5. Furnirul
5. Știința
6. Vulturii
8. Steagul
8. Minerul L.
9. Minerul M.N.

10. Dunărea
11—12. C.F.R. 
11—12. Met. Tr. S.

13. Minerul
14. Victoria

15—16. Metalul
15—16. Minerul

B.

T. 
M.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

1 0 
1 0 
1 0 
0 
0 
0 
0 
0
0 
0 
0 
0 
0
1 
1
1

4—1
2—1
3— 2
4— 2
4—2 2

3
3
3
21

1
1 2—1 2
1 2—1 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3— 2
2— 2
4— 5
4—5
3— 4
1—3
3—4
1—4
1—4

2
2
2
2
2
2
1
1
1

Etapa viitoare : C.I.L. — Metalul
Tr. S.j Vulturii — Ști^.ța* Victo-

Simion, 
Gunther).

Tone a, I. 
A. ~ '

1. Minaur
2. Victoria
3. Chimica
4. C.F.R.

5— 6. Independența 
5— 6. Mureșul

7. Ind. sîrmel 
S— 9. Minerul G. 
8— 9. ASA Sibiu 

10—11. Arieșul 
10—11. Metalul

12. Unirea
13. Soda
14. Aurul

15—16. Met. C.M. 
15—16. Minerul T.

1
1
1
1

A.

2 2 0 0
2 2
2
2
2
2
2 1
2 1
2 1
2
2
2
2
2
2
3

0

0 0
1
1
1
1
0
o
o
2

0 2
1
1
0
o
o

0
0
0
0
0

0 
0 
0
0
1
1
1
0
0
1
1
2
2
2

4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

C.F.R. Mine-
A.S.A. Sibiu, 

Soda, Mureșul — Me-

Etapa viitoare : 
rul G.» Ind. sîrmel 
Aurul 
talul C.M., Minerul T. — Unirea, 
Victoria — Minaur, Metalul A. — 
Arieșul, Independența — Chimica.

SERIA A Vll-A

Victoria Cărei—C.I.L. Gherla 1—0 
(0-0)

Recolta Salonta—Gloria Baia Mare 
2—0 (0—0)

Someșul Satu Mare—Someșul Be- 
clean 2—0 (2—0)

Unirea Dej—Bradu] 
(2-1)

Constructorul Baia
Sighetul Marmaț’.ei

Unirea Zalău—Arieșul Turda 1—1 
(0-0)

Chimistul Baia Mare—Deraiata 
Cluj 2—2 (0—2)

Foresta Năsăud—Minerul Baia 
Sprie 2—1 (1—0)

Vișeu 3—1

Mare—C.I.L.
1-0 (1—0)

(Corespondenți : E. Herman, Gh. 
Cotrău, Z. Kovacs, T. Prodan, K. 
Pop, M. Bonțoiu, T. Teodor și 
D. Nlstor),

Etapa viitoare : Arieșul —
Sighet, Minerul — Someșul 
Gloria — Unirea !Z., Victoria — 
Dermata, Recolta — Unirea D., 
C.I.L. Gherla — Chimistul, Fo
resta — Bradul, Someșul B. — 
Constructorul.

SERIA A Vlll-A

C.I.L. 
S.M.,

Carpați Sinaia—Unirea Cristuru 
Secuiesc 4—0 (1—0)

Torpedo Zămești—Oltul Sf. Gh. 
3—1 (1—0)

Chimia Orașul Victoria—Colorom 
Codiea 1—1 (0—1)

Tractorul Brașov—Mineral Bălan 
8—1 (2—0)

Viitorul Gheorghlenl—Lemnarul
Odorheiul Secuiesc o—0

Chimia Făgăraș—Carpați Brașov 
3—2 (1—0)

Caraimanul Bușteni—Forestierul
Tg. Secuiesc 5—1 (4—1)

Vitrometan Mediaș—C.F.R. Sighi
șoara 4—0 (2—0) 
Copșa Mică)

nului Central și’ S-a repercu
tat pozitiv în răstimpul între
gii partide. Iată numai un 
singur exemplu î pe la mij
locul reprizei secunde, cînd 
scorul era încă alb și încer
cările repetate ale echipei 
gazdă de a înscrie se izbeau 
de buna organizare a apără
rii piteștene, tin șut violent 
al lui Oblemenco este contrat 
regulamentar, de Crăciunescu, 
Totuși, Oblemenco, s-ia resim
țit în urma șocului, rămînînd 
pentru cîteva clipe la pă- 
mînt. Imediat au venit în 
ajutorul său Crăciunescu și 
Olteanu, primul cerîndu-i 
scuze pentru ciocnirea invo
luntară. Și dacă publicul n-a 
adresat imprecațiile »de ri
goare" în asemenea momente, 
oferindu-ne o primă surpriză 
plăcută, a aplaudat, deopo
trivă, gestul lui Crăciunescu 
și reluarea jocului de Către 
atacantul craiovean.

Ceea ce a constituit o a 
doua surpriză, de aceeași na
tură. din partea celor care au 
dobîndit, în prima ediție, 
.Trofeul Petschowschi".

Cu un an In urmă, am scris • 
notă critică la adresa „decarului1* 
Rapidului, tînărul și atit de ta
lentatul mijlocaș DUMITRU. Mo
tivul 1 Neînțelegîrtd să se bazeze 
In Joc numai pe calitățile cară 
I-au impus In ochii Iubitorilor de 
fotbal, aducîndu-1, de altfel, la 
20 dc ani, în echipa națională, 
acesta recurgea și la mijloace ne- 
lolale de luptă, unele din ele pe
riculoase chiar pentru Integrita
tea corporală a adversarilor.

Rtndurllo noastre l-au supărat! 
probabil, pe Dumitru, ne-au atras 
fulgerele anumitor suporteri ra- 
pidiștl, fără ca scopul cu care au 
fost scrise să fi fost atins : in 
Jocul lui Dumitru n-a putut fi 
observată nici un fel de schim
bare. Aceleași virtuți tehnice 
(poate mal mari chiar !), dar Și 
aceeași tendință spre brutalitate. 
Ne-a parvenit — este drept, nu 
direct — și o explicație a lui Du
mitru : ^Acesta este Jocul meu; 
în forță. Nu pot Juca altfel".

In fața unei asemenea explica
ții. se părea că totul este pier
dut, că va trebui să ne obișnuim 
cu ideea unui jucător deosebit 
de înzestrat, dar tributar unor 
deprinderi rele. Iată, insă, că 
însuși Dumitru ne-a dezmințit 
duminică aceste temeri, ca și 
explicația sa mai veche. în par
tida cu Jitii, de luptă strinsă, cu 
rezultat nefavorabil pentru Rapid 
pînă in minutul 81, el a fost un 
credincios slujitor al FOTBALU
LUI, a cărui față n-a sluțit-o, do 
data aceasta, prin faulturi și a- 
tacuri periculoase. Ke poate, deci, 
și așa. Nota primită — 9 — e o 
mărturie in acest sens.

Foul SIAVESCU Jc. B.

JUNIORII ROMÂNI IN POLONIA
După cum am mai anun

țat, în Polonia — în voievo
datul Katowice — se desfă
șoară tradiționalul „Turneu 
al speranțelor olimpice", de
numit anul acesta „Cupa 
Prieteniei", cea mai impor
tantă competiție europeană a 
fotbalului junior după tur
neul U.E.F.A.

Programată în prima grupă 
a întrecerii — alături de re
prezentativele Cubei, Bulga
riei, Ungariei și Poloniei (A 
și B) și de selecționata voie
vodatului Katowice, aliniată 
în locul echipei R.P.D. Co
reene — formația juniorilor 
români a debutat contra Cubei 
(la SetmianoWice), obținînd 
victoria: 2—1, prin golurile 
marcate de Sandu Mircea și 
Sandu Gabriel.

în aceeași grupă : Polonia— 
Ungaria 2—2, Polonia (B)— 
Katowice 2—1, Bulgaria—Un
garia 3—1 și Cuba—Bulgaria 
0—0.
• Cel de-al doilea meci a o- 
pus reprezentativei noastre e- 
chipa Poloniei și. la capătul 
unui meci dîrz — în care ar
bitrul a anulat un. gol înscris

de Sandu Mircea —, cele 
două formații au terminat la 
egalitate : 0—0.

Ieri seara — la o oră tîr- 
zie —, într-un meci deci
siv, România—Bulgaria 1—0 
(0—0). A marcat Sandu Mir
cea.

PE SCURT

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET

1. F.C. Argeș
2. Progresul
3. Steaua

4— 5. „U" Cluj
CFR Tim.

6. Rapid
7. Politehnica

8—11. U.T.A.
Univ. Craiova 
Dinamo Buc. 
Dinamo Be.

12. Steagul roșu
13. Petrolul 

14—15. Jiul
C.F.R. Cluj 

16. Farul

REZERVE
1
1
1
1
1

0 
0 
0 
0 
0

2
2
2
2
2
2 1
2 1
2 0
2 0
2 0
2 0
2 1
2 0
2 0
2 0
2 0

1
1
1
1
1 
0 1 6—3 
0 1
2 0

0
0
0
1
1 

1. 1 
1 1 
0 2

2 
2 
2
0 
1

1—1
5—5
2—2
3—3
3—3
2—6
1—2

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1

3—6 1 
2—5 1 
2—5 0

• Biroul secției de fotbal 
C.S.M. Sibiu a analizat, în 
ultima sa ședință, comporta
rea jucătorului Nicolae Lauf- 
ceag, care a dat repetate do
vezi de indisciplină și de a- 
titudine nesportivă. De exem
plu, în meciul cu Minerul A- 
nina, Laufceag a avut o nouă 
ieșire nesportivă, aducînd 
injurii unor spectatori. Pen
tru abaterile sale, fotbalistul 
Laufceag a fost sancționat de 
către biroul secției cu suspen
darea din lot pe timp nel:- 
mitat. (I. Ionescu, coresp. 
principal).

• Stadionul Petrolul din 
Ploiești a găzduit duminică 
dimineață un cuplaj de fot
bal feminin, tn deschidere, 
echipa Spicul Ploiești a ter
minat la egalitate, 0—0, cu 
selecționata Văleni. în me- 
ciul-vedetă, selecționata Pra
hova a întrecut cu scorul de 
6—2 (2—1) pe Confecția 
București. Au înscris: Hiena 
Matei 5. Victoria Ungureanu, 
respectiv Mioara Cotlerov 2. 
(I. Tănăsescu, coresp.).

• Duminică dimineață, pe 
terenul T.U.G. din Capitală, 
tinerii fotbaliști ai Școlii ge
nerale nr. 69 din București, 
cu specialitatea fotbal, au dis
pus de echipa Centrului de 
copii Politehnica Iași cu sco
rul de 4—3 (3—1).

LOTO-PRONGS PORT
SOSIRI ȘI PLECĂRI 

ÎN EXCURSIILE 
LOTOPRONOSPORT

Un adevărat buletin de sosiri 
Și plecări în excursiile LOTO- 
PRONOSPORr trebuie Întocmit 
in «ceste zile, cînd grupurile 
de prcmiațl se întorc sau por- 
nesc in frumoasele călătorii in
tr-un ritm foarte susținut.

Numeroși ctștigătorl au efec
tuat splendide excursii în URSS, 
eu vizitarea stațiunii Soci, sau 
TURUL POLONIEI, R.D.G.,

obținerii unor premii in auto
turisme sau bani.

în clișeu, plecarea excursioniș
tilor in URSS : Moscova — Lenin
grad.

PREMttl » CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 36 

DIN 2 SEPTEMBRIE 1970

Extragerea I: Cat. I : 3 variante 
a 67 022 lei; a 11-a: compusă din 
2 variante X 23% a 22 148 lei; a 
III-a: 3,50 a 8 054 lei; a iV-a: 45.80

(S-a Jucat

G. Carol, C. 
V. Secăreanu,

(Corespondenți î 
Chiriac, E. Aslan, 
L. Karda-, Tr. Lancea, V. Zbarcea 
șî L Ion).

4—
4—

1. Caraimanul
2. Tractorul
3. Lemnarul
5. Chimia F.
5. Viitorul
6. Vitrometan
9. Carpați B.7—

7— 9. Oltul
7— 9. Carpați S.

10. Torpedo
11. Minerul
12. Colorom
13. Chimia V. 

14—15. Unirea 
14—15. C.F.R.

16. Forestierul

2 10 1 4—3 2
1 0 1 5—4 2

2
2
1
1
1
1
0

hoslovacla : Praga Karlovy
Vary ș.a.

în aceste zile se află, în plină 
excursie, cîștigătoril care au 
plecat pe ruta : Praga — Karl 
Marx Stadt — Erfurt — Leipzig
— Meissen — Dresda — Buda
pesta șl cei din excursia Mos
cova — Leningrad.

Intr-un viitor apropiat vor ple
ca pariicipanții ciștlgătorl la ex
cursia organizată in Italia și în 
Croaziera pe Dunăre ; Belgrad
— Budapesta — Bratislava.
• Astăzi este ULTIMA ZI pen

tru concursul Pronoexpres de 
miercuri 9 septembrie a.c.; con
curs care vă oferș poșibijjtatea

a 967 lei; a V-a: 43,65 a 1015 lei; 
a Vl-a: 2 423,55 a 60 lei.

Extragerea a II-a s Cat. A: 2 
variante compuse din : 1 premiu 
25% =■ 32 682 lei și 1 premiu 10” „ 
“ 13 073 lei; B : 3,25 a 14 078 lei; 
C : 8,50 a 5 383 lei; D : 30,35 a 500 
lei; E : 393,50 a 100 lei; F : 5 514,65 
a 20 lei.

Cîștigători categoria 11 
DESCU MANOLE — Cluj, 
TOMA — București șl 
PETRE — București. Cîștigă auto
turisme la alegere șl diferența 
in bani pînă la suma de 67 022 lei 
sap întreaga sumă în numerar)

4— 5
5— 9
2—3
1—4
1—5
1— 5
2— 7

1
1
1 
1
1.
1
2

1 0
1 0

1
1
1
1
0

0
0

2
2
2
2
2
2 0
2 0
2 0

C :

C.F.R. Colo- 
v„

Etapa viitoare : 
rom, Caraimanul — Chimia 
Minerul — Vitrometan, Carpați B. 
— Torpedo. Oltul — Tractorul, 
Unirea — Viitorul, Lemnarul — 
Chimia F.( Forestierul — Carpați 
S.

PRE
RADU 

VIȘAN



Au început campionatele mondiale
de pentatlon modern pentru juniori

Olimpiada de îâ Hiegel!

ȘAHIȘTII ROMÂNI LA A DOUA VICTORIE
» ♦

'upă cursa victorioasă, „echipajul de aur" Ștefan. Tudor, Petre Ceapura -î- Gh. Gheor- 
hiu așteaptă momentul decernării titlului suprem ți a medaliilor de campioni mondiali 

Telefoto: A.P. — AGERPRES

MONTREAL; 7 (Agerpres). 
rim’i în serii ți în semifinale, 
hifiștii români nu s-au dez- 
lințit nici în finală, unde a- 
eau de luptat cu puternicele 
chipaje • ale R.D. Germane, 
.R.SB., Italiei etc. Din start, 
inducerea a fost luată de echi- 
ajul R.D. Germane, talonat 
a sportivii români și sovietici, 
a 500 m, R.D. Germană este 
■onometrată cu 1:43,49, iar Ia 
îmătatea cursei cu 3:38,63. Tn 
iest moment al întrecerii, e- 
npajul român se află în po- 
ția a treia, fiind întrecut de 
'1 sovietic care refăcuse pu- 
irnic. In lupta pentru prime- 
: locuri intră apoi și echl- 
ajul Italiei, campioană olim- 
ică 1a Ciudad de Mexico 
jeastă. probă. La 1500 
,D. Germană se menține 
unte, urmată de U.R.S.S. 
omânia. De aici încolo vîsla- 
.1 români accelerează, refac 
andieapul și în ultima sută 
e metri, după un scurt „umăr 
i umăr" cu echipajul R.D. 
Armane, se detașează și trec 
ivingători linia de sosire.
Clasamentul probei : 1. RO- 

IANIA — 7:25,30 ; 2. R.D.
■ermană — 7:26,86 ; 3. URSS 
- 7:28,22 ; 4. Italia — 7:32,15 ;

in 
m, 
în 
și

5. Cehoslovacia — 7:36,26; 6. 
R.F. a Germaniei — 7:36,97.

Cdmentînd victoria echipaju
lui român, corespondentul A- 
genției France Presse, Mac Thi
bault, scrie: „Propriu-zis nu 
este vorba de o surpriză in 
proba de doi plus unu. Româ
nii Ștefan Tudor, Petre Cea
pura și GheOrghe Gheorghiu 
au confirmat, aici, în Canada, 
o superioritate care incepuse 
să se contureze încă de la re
gatele internaționale din acest 
an. Succesul românilor nu a 
fost, totuși, o simplă formali
tate. Ei au trebuit să lupte, să 
dea întreaga măsură a talentului 
lor într-un final de cursă ul
trarapid pentru a întrece echi
pajul R.D. Germane, care con
dusese cea mai mare parte a 
cursei".

După terminarea întrecerii, 
echipajul român a tăcut tradi
ționalul tur de onoare al în
vingătorului. culegînd ovațiile 
celor peste 10 000 de spectatori 
prezenți în tribune. Tn loja 
oficială se afla primul mini
stru al Canadei, Pierre Eliott 
Trudeau, care a înmînat me
daliile de campioni mondiali.

acesta, campionatele

mondiale snaseuMne de cano
taj academic au fost dominate 
de reprezentanții R.D. Ger
mane, care au cucerit trei me
dalii de aur și patru de ar
gint în clasamentul medaliilor 
de aur urmează România, R.F. 
a Germaniei, Danemarca și 
Argentina cu cîte o medalie 
de aur.

Iată clasamentul primilor 
trei clasați în celelalte probe 
schif simplu: 1. Alberto De- 
middi (Argentina) — 7:16,54 ; 
2. Gotz Draeger (R.D. Germa
nă) — 7:18,21 ; 3. Jaroslav
Hellobrandt (Cehoslovacia) — 
7:19,37 ; doi fără clrmaci : 1. 
R.D. Germană — 6:57,81 ; 2. 
Polonia — 7:00,23 ; 3. R.F. a 
Germaniei — 7:01,15 ; patru 
plus unu: 1. R.F. a Germa
niei — 6:28.55 ; 2. R.D. Ger
mană — 6:31,32 ; 3. Norvegia

— 6:32,26 ; patru fără cîrmaci:
1. R.D. Germană — 6:23,15;
2. R.F. a Germaniei —■ 6:26,03 ;
3. Danemarca 
blu vîsle : 
6:28,68 ; 2. 
6:31,35 ; 3.
opt plus unu: 1. R.D. Germa
nă 5:36,10 ; 2. URSS — 5:38,20 ; 
3. Noua Zeelandă — 5:38,40.

FONTAINEBLEAU, 7 (prin 
telefon). — Peste 40 de tineri 
pentatloniști din 16 țări au 
luat duminică dimineața star
tul în cea de a V-a edițe a 
campionatelor mondiale de 
pentatlon modern. Pe un timp
excelent și pe un traseu ame
najat cu mult gust, care a 
creat o ambianță deosebită de 
concurs, participanții — bene
ficiind de cai valoroși, apro- 
piați ca potențial — au înce
put lupta pentru supremația 
mondială. Proba de călărie s-a 
încheiat cu victoria sportivu
lui ' - - --
1070 
s-au 
1070 
1045 .
realizat următoarele punctaje: 
Cosmescu — 970 p (locul 9), 
Spîrlea 925 (16), Zamfir 
895 (21). Pe echipe prima s-a 
clasat Suedia — 2940 p., ur
mată de U.R.S.S. — 2935 p.. 
Ungaria 2925 p.. R. F. a Ger-

suedez Brandelius — 
p. Pe locurile -următoare 
clasat Villanyi (Ungaria) 
p., Togobetski (U.R.S.S.) 
p. Sportivii români au

maniei 2915 p., România 
2790 p., Franța 2665 p. Luni, 
timp de 9 ore, în sala de scri
mă a Școlii militare din loca
litate, concurenții și-au dispu
tat întîietatea la scrimă. Pri
mul s-a clasat Gorlov 
(U.R.S.S.) — 1056 p., iar pe 
locurile următoare Villanyi — 
1056 p., Philip (Franța) 1028 p. 
Sportivii români au evoluat 
mai modest: 16. Spîrlea 832 
p,. 23. Cosmescu 748 p._ 31. 
Zamfir 636 p. Clasament pe 
echipe : U.R.S.S. 2963 p._ Un
garia 2889 p., Franța 2630 p. 
După două probe la indivi
dual conduce Villanyi 2126 p, 
iar pc echipe U.R.S.S. — 
5898 p. Primul dintre români 
— Spîrlea (locul 13) — 1757 p. 
Pe echipe : România pe locul 
5 cu 4976 F.

MUNCHEN, 6 (Agerpres). 
— In runda a doua a Olim
piadei masculine de șah, care 
se desfășoară la Siegen 
(R. F. a Germaniei), echipa 
României a întîlnit formația 
Irlandei în fața căreia con
duce cu scorul de 3—0, o 
partidă fiind întreruptă. în 
cadrul aceleiași grupe (a 4-a) 
s-au mai înregistrat urmă
toarele rezultate: Italia — 
Suedia 1—0 (3 partide între
rupte) ; Danemarca — Fill- 
pine 3—0 (1); Ungaria — 
Liban 3,5—0,5. în clasamen
tul grupei a 4-a, conduce 
Ungaria cu 71/, puncte, ur
mată de România ,— 51/, 
(1) puncte, Suedia 31/» (3) 
puncte etc.

Alte rezultate din celelal
te grupe ale competițiilor 
preliminare t Cehoslovacia —

Portugalia 3—0 (1): ArgeniS* 
na — Israel 1—0 (3)j S.U.Ai
— Japonia 3—0 (1); Brazilia
— Mexic t—1 (2); Luxem
burg — Canada l’/j—*/a (2)1 
U.R.S.S. — Spania 3—1 ; Iu
goslavia — Anglia 2>7i—’/z» 
Elveția •— Iran l—1 (2).

LA FOREST HILLS, FAVORIȚII CfȘTIGĂ TEREN
Rezultate din turul III

Rezultate 
de la C. H, I. O

- 6:29,50 ; du- 
Danemarca — 

. Germană — 
S.U.A. — 6:32,68 ;

1. !
R.D.

Rotterdam
Concursul internațional de 

Călărie de la 
continuat cu ,
unei noi probe de obstacole, 
în care victoria a revenit 
după bara) sportivului vest- 
german Schmidt. învingăto
rul, care a concurat pe calul 
„Causa", a fost urmat de 
Elisa de las Heras (Mexic) 
pe „Eleonora", Nicolas (Fran
ța) pe „Prince Charmant", 
Groszicki (Polonia) pe „Bi- 
szka" etc. Concurența englezi 
David Broome și Harvey 
Smith, doi dintre favoriții 
cursei, au ocupat locurile 9 
și, respectiv, 10.

Rotterdam a 
desfășurarea

NEW YORK, 6 (Agerpres). 
— Alte rezultate înregistrate 
în turul trei al probei de 
simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de 
tenis de la Forest Hills î La
ver (Australia) — Cooper 
(Australia) 6—1, 7—6, 6—3; 
Richey (S.U.A.) — Barthes 
(Franța) 7—6, 6—3, 6—4;
Fairlie (Noua Zeelandă) — 
Ruffels (Australia) 4—6, 6—7, 
6—2, 6—0, 7—6 ;
(Australia) — Curtis 
6—3, 6—1,
(S.U.A.) — 
mas) 7—6,

6-3; 
Higgins 
6—3, 6

Roche 
(Anglia) 
Gorman 

(Baha- 
I—4; San-

in probele de simplu
tana (Spania) — Taylor 
glia) 6—3, 7—6, 2—6,

Iată și cîteva dintre 
zultatele înregistrate în 
ba de simplu femei I 
III): Virginia Wade (Anglia) 
— Sharon Walsh (S.U.A.) 
6—3, 6—7, 6—1; Kerry Mel
ville (Australia) — Pat Walk- 
den (Republica Sud Africa
nă) 7—6, 7—5; Rosemary Ca
sals (S.U.A.) — Pamela Tee- 
guarden (S.U.A.) 7—6, 6—4;
Francoise Durr (Franța) — 
Jane O'Hara (Canada) 6—1, 
6—1.

• (An- 
7—6.

re- 
pro- 

(turul

Simbătă, la Forest Hills,■ 
puternica australiancă Marga
ret Smith Court învingea în 
27 minute pe americanca 
Patti Hogan: 6—1, 6—1. încă 
un pas spre „marele șlem", 
suită neîntreruptă de victorii 
în turneele clasice ale sezo
nului ’70.

G. Larsson l-a învins pe H. Fassnacht la 400 m
liber cu un nou record mondial (4:02,6)

CAMPIONATE ÎN DIFERITE TARI Corespondență din Buenos Aires
OLANDA. în etapa a ni-a, Feye- 
oord Rotterdam (viitoarea nd- 
îrsară a formației U.T. Arad în 
.C.E.), a învins cu 2—1 pe Go 
head Deventer. Alte rezultate î 
paria Rotterdam — A.Z. 67 
Ikmaar 2—1; Excelsior ROtter- 
îin — F.C. Twente Enschede 
-3 ; Telstar — P.S.V. Eindho- 
sn, 1—1; D.W.S. Amsterdam — 
olland Sport Baga 0—fl; M.V.V. 
'aastricht — Hâarlem .1—1; ADO 
aga AJax 
•E.C. — F.C.
asament a

2. Wattens
3. Rapid Vlena
4. Austria Salzburg
5. Sturm Durlsol

URUGUAY (etapa

Amsterdam 1—0;
Utrecht 2—1. tn

-2. Feyenoord
Sparta 
Rotterdam

3. A.D.O. Haga
4. Twente 

Enschede
5. N.E.C.

3 3 0 0 10-2 6

3 3 0 0
3 3 0 0

11-3 8
7-2 8

4—2 5
3—2 4

patra etapă). 
___  „ ......... .. ... deplasare pu 
-1 pe Sloboda Tuzlâ, iar Partl- 
m Belgrad a terminat la ega- 
:ate 0—0 cu Maribor. Alte re- 
iltate : Sarajevo — Olimpia 
ubliana 3—2; Radnicki Niș — 
or 4—1: Radnicki Kraguevac — 
sleznlciar Sarajevo 1—0; O.F.K. 
eograd — Borao Bania Luka 
-1;
ișie Belgrad 0—0 
o vi Sad — Cell lc 
i clasament s

IUGOSLAVIA 
elez a învins

(a 
în

Dinamo zagreb — Steaua 
~ ‘ ‘ Vojvodina

Zenika 3—0.

K.
Ni?
Beig.

4
4
4
4
4
4

3 10
3 1 O
3 0 1
9 2 0
2 2 0
2 11

7
7
6
6
8
5

Veiez 
Radnicki
Radnicki 
Partizan 
Sarajevo
Vojvodina

BELGIA. A început campionatul 
» fotbal al Belgiei. în etapa 
augurală au fost înregistrate ur
ătoarele rezultate ; Anderlecht 

Charleroi 3—0; F.C. Bruges — 
C. Liege 3—0: St. Trond — St. 
illoise 2—1; Crossing — Ware- 
■m 0—0; Llerse — Beerschot 0—1; 
andard Liege — Gantolse 3—0.

AUSTRIA (etapa a 5-a) e A.S.K. 
Inz — Wacker Viena 2—1: Slm- 
ering — Admira Energia Viena 
-3; Wattens — Rapid viena 2—1; 
lener Sport Klub — Wacker 
insbruck 3—0; Austria. Salzburg

Voest Linz 2—1: Sturm Durl- 
4 — Austria Viena 0—1; Bre- 
■nz — Radenthein 1—1. tn cla- 
iment»

Admira Energia 4 3 0 1 14—6 8

AZI

4
4
4
4

3 11 11—8 1
3 11 8—5 7
3 1 1 7—S 7
3 0 2 8—5 »

Vn-i). Na- 
Penarol —

.... a
clonal — Cerro 3—1, _____
Liverpool 2—fl, Bellavlsta — Hu- 
racan Bucceo 1—1, Defensor — 
Rampla Juniors o—0. River Plate 

2—fl. In clasament:Sudamerica

„SÎNTEM OPTIMIȘTI,
VOM OBȚINE VICTORIA!...a

au declarat jucătorii lui „Esfudiantes", 
înaintea plecării spre Olanda

BARCELONA 7 (prin tele
fon, de la colaboratorul nostru 
A. Grințeseu).

In piscina „Bernardo Picor- 
nell“, de pe colina Montjuich 
continuă să cadă recordurile 
europene. De data aceasta, a 
fost rîndul suedezului Gunar 
Larsson să corecteze recordul 
probei de 400 m mixt (4:41,8) 
în cadrul seriilor. Dintre sur
prizele zilei, notăm elimină
rile lui Buys (Olanda), Lans
ley (Anglia), Feyerabendt 
(RDG) la 100 m delfin (f), 
Kravcenko și Dunaev (URSS), 
Terrel (Anglia) la 400 m mixt 
(m). Iată cele mai bune rezul-

tate din seriile 
mineața, cu 
notați cel ce i 
finale î

100 m delfin 
(Iug.) 67,2, 
garia) 68,4 (rec.), Toth (Ung.) 
69,4 ; II — NAGEL (RFG) 66,8, 
Vikner (Suedia) 69,4, Lansley 
(Anglia) 69,7 ; III — LINDNER 
(RDG) 66,6, KOCH (RFG) 67,5, 
TUTAEVA (URSS) 67,9, Buys 
(Olanda) 68,7, Hjord (Suedia) 
68,9 ; IV — GYARMATY (Ung.) 
66,7, VASKEVICI (URSS) 67,7, 
Feyerabendt (RDG) 69,1, Sterner 
(România) 69,5 (al 14-lea rezul
tat). Janzen (Olanda) 69.7.

! desfășurate di- 
majuscule fiind 
s-au calificat In
(f) — I : SEGRT 

SLAVCEVA (Bul-

4:47,2, Kok (Suedia)’

1. 
2.
3.
4.
5.

Naclonal 
Penarol 
Huraean 
Liverpool 
Cerro

0 21—5 14 
O 17—4
1 8—4
2 7—4
3 6-7

13
9
8
7 

fi

3 3
3 2
3 1
(Penarol) . 
goluri ; Cu-

T T 0 
7 6 1 
7 
7 
7

Golgeteri : Spencer 
Artime (Naclonal) 8 _ 
billa (Nacional) 7 goluri.

chile (etapa a V-a). Zona A : 
Antofagasta — Calera 1—2, Uni
vers. Cathollca — Concepcion 
2—2, O’Higgins — Univers. Chile 
2—0. Zona B : Everton — Green 
Cross 4—2, Palestine — Rangers 
2—1, Espanola — Colo Colo 3—2, 
Serena — Wanderes 0—1. tn cla
sament : 1. Univers. CathOlica 
13 p, 2. Concepcion 9. 3. O’Hig
gins șl Univers, Chile 8 (zona A), 
1. Espasnola 13 p, 2. Green Cross 
12, 3. Colo Colo 10. 4. Everton 6 
(Zona B).

NORVEGIA. (Etapa a 13-a). 
Hoedd — Fredrikstad 1—2, Sarp- 
sborg — Rosenburg 0—0, Stroems- 
godset — Hammarkam 4—2, Vi
king — Pors 4—0. Clasament: 1. 
Rosenburg 19 p, 2. Stroemsgodset 

J8 p, 3. Hammarkam 17 p, 4. 
Sarpsborg 16 p, 5. Viking 14 p.

FINLANDA (Etapa a 13-a). 
Haka — HJK 0—2, HIFK — MP 
Mikkell 1—6. Into-Hves — Kls- 
sat 1—0, Kups — Reipas 2—0, 
Lath! 69 — KPV 1—1, TPS — Elo 
2—0. Clasament : 1. HJK 24 p. 2. 
Reipas 24, 3. KUPS 23. 4. --------
22, 5. MP Mikkell 22.

DANEMARCA (Etapa a 
Veljle — Aalborg 1—3, B. 
Kopenhaga — Akademisk 2—2. B. 
7901 Nykbblng — Aalborg 0—0. 
K.B. — Brtinshof 2—0. Clasament: 
1. Br8nsh6J 17 p, 2. B. 1901 16, 3. 
Akademlsk 15. 4. Randers Freja 
14. 5. Hvidovre 12.

Fără să fi pierdut speranța că 
se vor întoarce în Argentina cu 
„Cupa intercontinentală", jucăto
rii campioanei Americii de Sud, 
Estudiantes la Plata, au plecat 
vineri noaptea spre Olanda pen
tru a susține meciul retur cu 
câștigătoarea Cupei campionilor 
europeni, Feyenoord. „întotdeauna 
am jucat foarte bine cînd ne-am 
găsit în situații dificile și de 
aceea sînt încrezător că vom re
veni în țară cu marea Cupă" — 
a declarat înaintea plecării Car
los Bilardo. unul din cei mai buni 
jucători ai formației argentinie- 
ne. Desigur, el avea în vedere 
acel 2—2 realizat în primul meci 
dintre cele două echipe disputat 
la 26 august în Argentina.

Optimism a manifestat și an
trenorul echipei, Osvaldo Zubel- 
dta, ce! despre care se afirmă 
că în ultimii șase ani a tran
sformat echipa Estudiantes din- 
tr-o formație obscură lntr-una 
din cele mat cunoscute în fot
balul mondial. „Vom cîștlga — a

declarat Zubeldla. Băieții mei știu 
că au jucat prost la 26 august 
și că va fi necesar să facă un 
efort imens pentru a se înapoia 
cu o victorie, dar au promis că 
o vor obține".

Căpitanul echipei. Oscar Mal- 
bernat este, la rindul lui, încre
zător în victorie dar, potrivit a- 
firmațiilor sale „nu știu dacă o 
vom obține Ia Rotterdam sau la 
Madrid, în al treilea meci". El 
s-a referit la prevederea regula
mentară care stipulează că în 
cazul unui nou rezultat de egali
tate la 9 septembrie, partida va 
fi rejucată două zile mal tîrzlu 
la Madrid.

în vederea meciului de miercuri 
seara au făcut deplasarea, în O- 
landa următorii jucători : Pezza- 
no. Spadaro, Togneri, Pagnanini, 
Malbernat, Conigliaro, Bilardo, E- 
duardo, Flores, Echecopar, Veron, 
Medina, Rudzky, Solari, Romeo, 
Taverna, Fuccen și Gabriel Flo
res.

J. P. SARTO
MICHEL, ROUSSEAU, cel mai rapid sprinter al continen

tului, fericit după noul său record (52,8) la 100 m liber.
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(Urmare din pag. 1)

• La Fraga, în prezența a 5 003 
de spectatori, s-a disputat me
ciul Internațional de fotbal din
tre echipele de tineret ale Ceho
slovaciei și Franței. Tinerii fot
baliști francezi au obținut victo
ria cu scorul de 2—0 (0—0).

- START ÎN CAMPIONATELE 
DE TALERE ALE EUROPEI

(Urmare din pag. 1)

Publicul va putea urmări 
rotația marilor specialiști ai 
rului la talere, prezeriți în 
italitate pe standurile de la 
unari. Iși vor disputa șan- 
;le campionul olimpic, en- 
lezul John Braithwaite, cam
ionul continental, francezul 
ean Baud, iar în ultimul 
îoment ni s-a anunțat că 
a lua startul și deținătorul 
Țiului suprem italianul En-
10 Mattarelli, — deși accî- 
entat cu cîtva timp în urmă.
11 nu va face însă parte din 
chipa țării sale, ci va trage 
umai în proba individuală.
Alături de acești corifei, 

oncurează cu bune posibili- 
ăți și Renard (Belgia), Bla
hs, Valduvi (Spania). Car- 
ega, Candello (Franța), Ba- 
agni, Rossini, Rosatti, Giani 
Italia), Smelczinski (Polonia), 
tzekalla, Geisler, Hoppe (R.D. 
Iermană), Ftodman (Suedia). 
llipov, Senicev (U.R.S.S.) șl 
Dumitrescu, Florescu, Po- 
wvici (România).
Prin urmare, elita continen- 

ală a talerelor începe astăzi 
■ursa pentru doborîrea celor 
’00 de farfurii zburătoare. Cel 
nai îndemînatic, cel mai stă- 
>în pe nervii lui va cuceri 
aurii de campion al Europei. 
3in această întrecere extrem 
ie dificilă, dar tot pe atît de

frumoasă și palpitantă, ideea 
de sport nu va avea decât de 
cîștîgat. Competiția are toate 
atu-urile pentru a fi pe de
plin reușită și, deci, merită 
să fie vizionată.

★
Programul începe azi, pe 

poligonul Tunari, de la ora 
8 dimineața. Ziua inaugurală 
este rezervată numai țintași- 
lor seniori. Ei își vor disputa 
întîietatea în cadrul unei 
manșe de 75 de talere, îm
părțită în trei serii a cîte 25 t.

Trăgătoarele și juniorii vor 
debuta mîine, o dată cu con
tinuarea concursului de se
niori.

acest clasament, și reprezentan
ții R.D. Germane, participant!, 
numai în probele atletice, unde 
s-au aflat printre protagoniști. 
Dar iată care este configurația 
acestui clasament final pe me
dalii : 1. U.R.S.S. 26. 18, 15,
2. S.U.A. 22, 17, 11, 3. R.D. Ger- 
mană 8, 3, 4; 4—5. Italia, An
glia 4, 4, 7; 6. Japonia 3, 7. 5; 
7. Ungaria 3. 6, 6; 8. Polonia
3, 1. 51 9. R.F. a Germaniei 
2, 5, 31 10. Iugoslavia 2, 2, lț 
11. ©landa 1, 1, 2; 12. Bulgaria 
1, 1, 1; 13—14. Franța, Austria 
1, 0, 1; 15. România 0, 4, 2; 16. 
Cuba 0, 2, 3; 17—20. Australia, 
Grecia, Cehoslovacia, Elveția 
0, 1, 0; 21—24. Canada, Mada
gascar, Panama, Coreea de Sud 
0, 0, 1. Restul de reprezentati
ve, pînă la 
aibă acces 
Iiilor.

Valoarea 
situat, din 
sportiv, așa după cum 
niau în unanimitate specialiștii, 
la un inait nivel. Sînt eloc
vente în acest sens cele 2 re
corduri mondiale de 
cele 46 de recoduri 
universitare și 98 
care au fost stabilite 
în aceste zile ! Prin 
lozitate șl performantele rea
lizate. atletismul s-a impus 
ca un adevărat cap de afiș al 
jocurilor.

Reputatul săritor cu prăjina 
Papanicolau ne declara că a 
asistat la cîteva probe de vîrf 
mondial (800 m fete, triplusalt, 
prăjină) șl că — in general 
— din acest punct de vedere

58, nu au reușit să 
la tezaurul meda-

Universiadei 
punct de

"10 s-a 
vedere 
subli-

atletism, 
mondiale 
naționale 
la Torino 
spectacu-

NEVALA SE APROPIE DE
92,64

Desfășurată la Helsinki, 
înțîlnirea internațională de 
atletism dintre selecționatele 
(masculine și feminine) ale 
Finlandei și Suediei s-a înche
iat cu scorul general de 227— 
182 puncte in favoarea gaz
delor.

Cea mai bună performanță 
a concursului a fost obținu
tă de cunoscutul campion 
finlandez Pauli Nevala învin-

RECORDUL MONDIAL
m i
gător în proba de aruncarea 
suliței cu excelentul rezul
tat de 32,64 m (Ia numai 6 
cm de recordul mondial de
ținut de compatriotul său 
Jorma Kinnunen). Proba de 
săritură cu prăjina a reve
nit suedezului Kjell Tsaksson 
cu 5,20 m, urmat de compa
triotul său Blondqulst — 
5,20 m și finlandezul Alarotu 
— 5,15 m.

Universiada *70 are dreptul să 
intre în istoria atletismului. 
Mai adăuga atletul grec regre
tul de a nu fi putut întrece el 
însuși recordul mondial acum 
și își exprima nădejdea că va 
putea face acest lucru la apro
piatele campionate Internațio
nale de atletism ale României, 
ce vor avea Ioc la București. 
In acest sport al sporturilor, 
cu prilejul zilelor torineze și-au 
manifestat din nou valoarea 
îndeosebi atleții din R.D. Ger
mană (8 titluri) și cei sovie
tici. De altfel, puternicele for
mații studențești ale URSS 
s-au dovedit cele mai bine 
pregătite șl In turneele de 
baschet șt volei, doar cea a 
voleibaliștilor fiind depășită 
surprinzător de către echipa 
Italiei, șl la scrimă, același 
raport : URSS — 6 titluri. Un
garia (floretă fete individual) 
și R.F. a Germaniei (spadă pe 
echipe) cîte unul. Tn schimb, 
la natație, — evidentă supe
rioritate a sportivilor nord- 
americanl, cu 19 titluri cucerite 
din 26 posibile )

Reprezentativa studențească a 
României s-a evidențiat, în 
acest complex concurs inter
național, numai la trei sporturi. 
Felicitări merită, în primul 
rînd, atleții pentru cele 2 me
dalii de' argint (Cornelia Po- 9

2 de bronz
.. ca

3 medalii de 
argint (prin Ecaterina Iencie 
și întreaga echipă). Alte locuri 
bune au mai fost înregistrate 
de înotători (IV — Costa șl 
Agneta Sterner, V — Cristina 
Balaban, VI — din nou Costai, 
ca și de aceiași atleți (IV — 
Corbu șl Ileana Silai, V — 
Menis, VI — Șepci). Doar a- 
cestea sînt rezultatele meritorii 
care au situat România pe lo
cul 15, poziție care putea fi 
mult îmbunătățită, avînd în 
vedere că delegația noastră a 
fost destul de numeroasă. Dar, 
paradoxal, am consemnat suc
cese la discipline unde nu 
rie-am prezentat cu prima gar
nitură (scrimă) sau acolo unde 
echipa a fost incompletă (ca 
la atletism) 1 La o serie de 
sporturi, însă, unde am fost 
prezențî cu primele formații- 1 • •---- •*-■ femi-

tdeși 
sau 

femi- 
slabe. 
pildă,

cum voleibalistele — care în 
curînd vor participa la C.M. 
de la Varna —• au obținut 
modestul loc IX, cum ele au 
fost învinse de echipa Bulga
riei, pe care o întrecuserâ de 
4 ori în acest sezon ! ? Să 
sperăm dă întrecerile la care 
au participat formațiile noastre 
și comportarea nemulțumitoare 
a unora dintre ele vor face 
obiectul unor analize în cadriîl 
federațiilor de resort, cu atît 
mai mult cu cit este vorba de 
sportivi fruntași, care au trecut 
de acum de vîrsta promisiuni
lor, a speranțelor.

Subliniind încă o dată va
loarea sportivă a Universiadei 
’70, trebuie să înscriem, la Ioc 
de cinste, și semnificația mo
rală a acestor întreceri. De 
altfel, în cuvîntarea de închi
dere, dr. Primo Nebiolo, pre
ședintele Federației Internațio
nale a Sportului Universitar, 
arăta că Universiada și-a pro
pus și a reușit să demonstreze 
că tinerii de pe toate continen
tele, indiferent de țara și de 
rasa căreia aparțin, de credința 
16r politică 6au religioasă, do
resc să se cunoască, să se îm
prietenească, să trăiască într-un 
climat de apreciere reciprocă, 
de pace.

400 m mixt (m) : I — PECH- 
MANN (RDG) 4:49,4, WOOD- 
ROFE (Anglia) 4:50,6, Pacelt 
(Pol.) 4:57,1, Kravcenko (URSS) 
4:58,6; II — LARSSON (Sue
dia) 4:41,8 — 
HOLTHAUS 
TURPE (RDG) 
(URSS) 4:52,4 ; 
BERG (Suedia) 
TAY (Ung.) 
NACHT (RFG) 4:49,3, 
(Anglia) 4:54,0, 
(Bulg.) 4:57,2 ;

400 m liber (f) : I — SEH- 
MISCH (RDG) 4:39,3, R1.IN- 
DERS (Olanda) 4:41,4, ROMER 
(RFG) 4:47,1. Bradikova (Ceho
slovacia) 4:48,3; II — JONSSON 
(Suedia) 4:39,6 (rec.), TOLLING 
(RDG) - - “ -
4:48,9 ; 
landa) 
(Italia)

rec. 
(RFG)

4:51,9, 
III — 
4:46.1, 
4:49,0,

european, 
4:50,1, 

Dunaev 
LJUNG- 
HARGI- 

FASS- 
Terrel 

Ceakîrov

pescu, Vintilă),
(Valeria Bufanu, Șerban), 
și floretîstele —

ale țării, ca la baschet 
nin, la baschet masculin 
echipa este reîntinerită) 
mai cu seamă la volei 
nin, rezultatele au fost 
Pare surprinzător, de

4:43,7, Annewy (Franța) 
III — DE BOER (O- 

4:41,3, CALLIGARIS 
4:45,9, KUDASEVA

Handbal: R.D.G. .
UNGARIA 24-21

La Tatabanya (Ungaria) 
s-au întîlnit într-un meci a- 
mical reprezentativele mas
culine de handbal ale Unga
riei și R. D. Germane. La 
capătul unui joc spectaculos, 
handbaliștii din R. D. Ger
mană au terminat învingă
tori cu scorul de 24—21 
(15—9).

(URSS) 
4:48,0.

4x100
FRANȚA 4:04,4, SPANIA 
4:04,7, R.F.G. 4:04,8, SUEDIA 
4:05,9, Iugoslavia 4:09,9 ; II — 
R.D.G. 4:02,7, U.R.S.S. 4:03,8, 
UNGARIA 4:07,1, ANGLIA 
4:07,1.

In turneul de polo, echipa 
României a obținut o nouă 
victorie Ia scor : 11—2 (3—0, 
3—1, 3—1, 2—0) cu Belgia prin 
golurile înscrise de Blajec 4, 
Rusu 2, Popa, Novac, Culi- 
neac, Zamfirescu și Mihăiles- 
cu. Alte rezultate : Olanda — 
Austria 13—0 ; U.R.S.S. — Fin
landa 12—0 ; Iugoslavia — Ir
landa 15—2.

La trambulină femei — du
blu succes al sportivelor din 
R.D.G. ’ --------------- ---------
420,63
407.60 ]
405.60 
394,39 
391,35

La 
primit rezultatele finalelor de 
luni : 100 m liber (f) : 1; GA
BRIELLE WETZKO (RDG) 
59.6-rec. european egalat, 2. M. 
Segrt (Iug.) 60,8 3. Al. Jackson 
(Anglia) 60,8, 4. J. Turoczy 
(Ung.) 60,9, 5. M. Patoh (Ung.) 
61,3, 6. C. Mandonnaud (Fran
ța) 61,4 ; 100 m delfin (m) : 1. 
H. LAMPE (RFG) 57,5-rec. eu
ropean, 2. U. Poser (RDG) 
57,9 (rec.), 3. Nemșilov (URSS) 
58,0, 4. Mosconi (Franța) 58,0 
(rec.), 5. Stoklasa (RFG) 58,0, 
6. Szentirmay (Ung.) 58,5 ; 
100 m bras (f) : 1. GALINA 
STEPANOVA (URSS) 1:15,6, 

2. U. Frommater (RFG) 1:16.9, 
~ ‘ ■ (URSS)

(Anglia) 
(Anglia) 
(Irlanda) 
(m) ; 1.

m mixt (m) : I 
4:04,4,

: 1. H. BECKER (RDG) 
p, 2. M. Janicke (RDG) 
p, 3. T. Safonova (URSS) 
p, 4. U. Knape (Suedia) 
p, 5. M. Duckova (Ceb.) 
P.

ora închiderii ediției am

3. A. Grebenikova 
1:16,9, 4. D. Harrison 
1:17,0, 5. A. Radnage 
1:17,7, 6. A. O’Connor 
1:18,4 ; 400 m liber
G. LARSSON (SUEDIA) 4:02.6- 
rec. mondial, 2. H. Fassnacht 
(RFG) 4:03,0 (rec.), 3. S. Este- 
x’a (Spania) 4:08,3, 4. W. Sper
ling (RDG) 4:10,2, 6. Correll 
(Spania) 4:12,9, 6. Hartung
(RDG) 4:13,7.

UMPItMIU [HHOPfM

Di SCHI NAMTiC
ROMA 7 (Agerpres). — Pe 

lacul Segrino (în apropiere 
de Como) au luat sfîrșit în
trecerile campionatului euro- 
ropean de schi nautic. Tn 
proba de slalom masculin 
victoria a revenit italianului 
Robi Zucchi, urmat de fran
cezul Jean Michel Jamin și 
de finlandezul Heikki Ola- 
ma. Proba similară feminină 
s-a încheiat cu victoria spor
tivei olandeze Willly Stahle, 
care a terminat învingătoare 
și în proba de sărituri. Pro
ba masculină de sărituri a 
fost cîștigată de englezul Jan 
Walker.

84 de înscrieri Gerhard Metz
Turneul Olimpicpentru 10,0 pe
fotbal 72de Varșovia

rrsută“ I
unui concurs

e-

Secretariatul FIFA a anun
țat în mod oficial că pentru 
participarea la competiția de 
fotbal din cadrul viitoarei
diții a Jocurilor Olimpice de 
vară (Milnchen, 1972) s-au 
primit pînă acum înscrieri a 
84 reprezentative de țări. 
Iată repartiția geografică a 
acestor înscrieri: Europa — 
24, Africa — 20. Asia — 17, 
America de Nord și Centrală 
— 13, America de Sud — 10.

Cehoslovacia B

in turneul

internațional
gheață, desfășurat

Turneul 
hochei pe _ 
la Varșovia, a luat sfîrșit cu 
victoria reprezentativei se
cunde a Cehoslovaciei. în ul
timul lor meci, hocheiștii ce
hoslovaci au întrecut prima 
reprezentativă a Poloniei cu 
7—6 (3—1, 4—2, 0—3). Intr-o 
altă întîlnire a ultimei zile, 
echipa suedează I. K. Mora a 
terminat la egalitate cu Tu- 
run Toverit (Finlanda) 1 4—4 
(1—0, 2—2, 1—2).

Cu prilejul 
atletic desfășurat pe pista de 
tartan a stadionului din Gre- 
teseh (în apropiere de Osna- 
bruck), sprinterul vest-ger- 
man GERHARD METZ a e- 
galat recordul european în 
proba de 100 m plat cu per
formanța de 10,0. El este al 
cincilea sprinter european 
care parcurge această distan
ță în 10 secunde după Hary 
(R. F. a Germaniei) — în 1960, 
Bambuck (Franța) — în 1968, 
Sapeia (U.R.S.S.) — în 1968 și 
Borzov (U.R.S.S.) — în 1969.
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