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i Performerul primei zile, PAVEL SEiNICEV (U.R.S.S.), 75 talere doborîte din tot atîtea lansate
Foto : A. NEAGU

PAVEL SENICEV - LIDERUL PRIMEI ZILE
INSTANTANEE...-

eneros ca un trubadur, a- 
cest septembrie bucureștean 
a dăruit uverturii Campio

natelor europene de talere cea 
mai frumoasă zi de toamnă pe 
care și-ar fi putut-o închipui ci
neva. Cer fără vreun petec, soare 
prietenos, nici o pală de vint 
Doar o rafală rebelă, iscată pe 
neașteptate, de undeva din scor
burile pădurii, a galopat peste 
poligon, smulgînd prelata care 
acoperea, terasa restaurantului șl 
a transformat-o intr-o velă imen
să. Apoi, liniște, calm plat...

La Tunari atmosfera este in
timă. Concurența se cunosc in
tre ei, spectatorii la fel, pen
tru că sint de foarte mulți ani 
aceiași, se salută cordial, iși zîm- 
besc, se socotesc camarazi șl 
prieteni.

In tribune, bărbați eleganți și 
femei frumoase. Pantalonii larqi, 
marinărești, cloșați, au învins — 
se pare — minijupe-urile. Ori- 
cît am ofta de adine, trebuie să 
ne plecăm în fața acestei regine 
capricioase care este moda.

Locurile de parcare amintesc 
saloanele de autoturisme: „O- 
pel“, „Ford-Capri“, ,,Citroien“, 
multe „Dacii"1.

La restaurant se bea bere 
„Radeberger", Pepsi-Cola, vinuri 
parfumate. Anglo-saxonii au ră
mas credincioși whisky-ului, dar 
apreciază calitatea țuicii româ
nești. Serviciul este ireproșabil.

Ambianța, amintește lumea te
nisului, călăriel sau a golfului.

După o jumătate de oră, 
proape că nu mai auzi 
rile surde ale armelor, 
sul prafului de pușcă 
ți se pară asortat cu o 
„Arpăge", „Mitzouko", 
dame Rochas".

Intre cele două standuri se cir
culă intens, 
patiilor. Iar 
manșe, toți 
primesc, în 
plauze.

Copiii privesc cu jind la miile 
de tuburi goale care se adună 
în spatele trăgătorilor. Ce s-ar 
mai juca cu ele. Seara, ele vor 
fi adunate șl arse, nemaifolo- 
sind la nimic, indiferent dacă a- 
licele lor și-au făcut sau nu da
toria.

,,Cibi“ Braun, academicianul 
fotbalului, aflat șl el aici, spune 
o anecdotă nouă, urmată de ho
hote de rîs.

Pe o bancă lăturalnică, retrasă 
sub umbra unui pom vechi, doi 
îndrăgostiți tși fac jurăminte 
pentru eternitate, absenți la tot 
ce se petrece în acest mare tem
plu al tirului...

Prima zi a Campionatelor a 
fost fermecătoare!

Valerîu CHIOSE

a- 
detunătu- 
iar miro- 
începe să 
adiere de 
sau ,.Ma-

dindu-se curs Sim
la sfirșitui fiecărei 
cei șase concurenți 

egală măsură, a-

® Trăgătorii români încearcă să recupereze

din handicapul debutului ® Azi, va fi
cunoscută campioana la echipe ® încep

întrecerile feminine și de juniori
gonul Tunari, gătit în haină 
festivă, a cunoscut atmosfera 
caracteristică evenimentelor 
sportive de amploare pe care 
le-a mai găzduit de atîtea ori: 
larmă deosebită. costumele 
multicolore ale participanților, 
afluență mare de public.

într-un asemenea cadru și 
cu o miză atît de importantă 
— titlurile europene la talere 
aruncate din șanț — emoțiile 
țintașilor, era și firesc, au 
fost mai greu de stăpînit. Mai 
ales în debut și chiar mai a- 
poi. Totuși, în prima serie de 
25 t (întreaga manșă a zilei 
inaugurale a numărat 75 t), 
13 concurenți nu au ratat nici 
un taler, iar alți 18 doar cîte

Așii continentului la ,.vînă- 
toarea" de farfurii zburătoare 
au început, ieri, întrecerea 
pentru decernarea titlurilor 
de campioni ai Europei. Poli-

C. COMARNISCHI
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Cite două gale zilnic 
capătă in ring

I
I

La 25 august s-a dat startul 
în campionatul național de se
niori. După cum era de aș
teptat, deocamdată competiția 
n-a stîrnit prea multe pa
siuni în jurul ringurilor din 
Capitală și din țară, datorită 
faptului că în prima etapa 
sportivii sînt de valoare mai 
scăzută, chiar începători. Cu 
siguranță însă că in fazele vi-

ALIATUL UITAT... I
I

HUNEDOARA-TEREN FERTIL 
PENTRU CULTIVAREA 
EXERCITHLOR FIZICE 
Șl PERFORMANTEI SPORTIVE

Interlocutor - tovarășul I0ACHIM MOGA,
(irim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C. R„ 

președintele Consiliului popular județean
Educafia fizică și sportul, 

ca activități de interes na
țional, care contribuie la 
întărirea sănătății, la dez
voltarea armonioasă, fizică 
și morală a oamenilor 
muncii, constituie 
un domeniu tratat 
cu deosebită aten
ție de către par
tidul și statul nos
tru.

largă a sportului de masă și
de performanță, precum șl 
relativa profilare pe disci
pline specifice bărbaților — 
box, lupte, rugby, popice, fot
bal etc. Particulară județu

lui Hunedoara îi 
este, însă înainte
de toate, tradiția
mișcării sportive
în rîndul munci

Această preocupare se 
resimte din plin și în ju
dețul Hunedoara, care în 
prezent tinde să cîștige o 
poziție fruntașă in sportul 
nostru, așa după cum — 
este bine știut — și-a cu
cerit faima care l-a impus 
in viața economică a țării. 

Gradul înalt de industri
alizare și urbanizare a ju
dețului Hunedoara (3 muni
cipii și 9 orașe) presupune, 
desigur, existența unei popu
lații preponderent tînără și 
dominată de elementul băr
bătesc. Aceste particularități 
au influențat dezvoltarea

torilor, cluburile 
sportive muncitorești dăinuind 
de peste cinci decenii în Va
lea Jiului (Petroșani, Petrila, 
Vulcan), Deva și Simeria.

Pornind de la aceste re
alități, am adresat tovară
șului IOACH1M MOGA. 
pr.im-secreltar al Comitetului 
județean de partid, preșe
dintele Consiliului popular al 
județului Hunedoara citeva 
întrebări, la care dînsul a

Interviu realizat de
V. FIROIU

(Continuare in pag. a 2 a)

La sfirșitui acestei săptă- 
mîni, stadionul Republicii din 
Capitală va găzdui tradițio
nalele întreceri ale Campio
natelor internaționale de atle
tism ale României.

Pe adresa federației 
noastre de specialitate 
au sosit pină la această 
oră confirmări de partici
pare din 14 țări : Olanda, 
Belgia, Franța, Austria, 
R. F. a Germaniei, Fin
landa, Elveția, R. D. Ger
mană, Grecia, Bulgaria, 
Cuba, Ungaria, Turcia și 
Iran.

Primele delegații au și so
sit la București. Este vorba 
de sportivii din Iran și Cuba, 
care s-au și antrenat ieri 
la „23 August". Cubanezii

vor prezenta de altfel în a- 
cest concurs pe toți sportivii 
care au luat startul la Uni
versiadă. Printre aceștia re
marcăm prezența lui Pablo 
Montez (10,0 — 100 m), fina
list olimpic Ia Ciudad de 
Mexico și Jose Triana (10,1), 
Miguelina Cobian (11,3 — 100 
m), Aurelia Penton (52,6 —
400 m), Carmen Truste (53,5
— 400 m), Samuel (6,15 m
— lungime), Perez (16,34 m
— triplusalt), precum și a
ștafetei masculine de 4X100 
m, înregistrată la Torino cu 
excelentul timp de 39,2 sec.

în imaginea fotoreportelui 
nostru VASILE BAGEAC, un 
grup al atleților cubanezi, 
după antrenamentul de ieri.

Corespondență specială pentru SPORTUL

ÎNAINTEA RETURULUI FEIJENOORD - ESTUDIANTES,
OPTIMISM ÎN AMBELE TABERE

IS* HAPPEL: „Cupa intercontinentală va rămine in Europa!" ® ZUBELDIA: „Vom juca pentru al treilea meci..."

Feijenoord Rotterdam, gata pentru marea bătălie de astă seară : de la stingă la dreapta, sus — Treytel, Laseroms, Van Duivenbode. Van Dac
ie, Israel, Boskamp, Romeijn, Moulijn, Geilman (portarul de rezervă) : jos — Kindvall, Schneider, Hasil, Wery, Van Hanegem, Jansen

xistâ, în dezvoltarea fiecărui joc sportiv, mo
mente de stagnare sau cîte o dată chiar de 
regres. Sînt înregistrate și comehtate une
ori, cu îngrijorarea firească a celor ce iu
besc și se simt atașați de disciplina în cauză, 
perioade cînd în evoluția tehnicii și tacticii 

jocului apar elemente impure, de natură să influențeze 
negativ spectaculozitatea și dinamismul întrecerilor. Fot
balul cu voga „betonului", rugbyul cu apariția jocului 
închis și static, care favorizează brutalitățile, sau hocheiul 
pe gheață unde o durilate excesivă apare nu o dată ca 
singură manieră de comportare a unei echipe — iată 
doar cîteva exemple. Adăugind, desigur, ghilimelele de 
rigoare cuvîntului exemple...

Handbalul, sport încă adolescent ca notorietate mon
dială, nu a putut evita nici el contaminarea. Jocurile 
primelor etape ole competiției naționale (și nu numai 
ele...) au fost suculent pigmenlate de momente în care 
folosirea unor astfel de „metode" — să le spunem pe 
nume : faulturi cu zecile, obstrucții repetate pînâ la exas
perare, durități — nu opărea ca ceva întîmplător. Să fim 
bine înțeleși. Tn handbal ca și în fotbal, hochei sau 
rugby a te apăra cu dîrzenie nu înseamnă a promova, 
ca element de bază în joc, faultul. Pentru că, orice s-ar 
spune, dîrzenia, atașamentul față de culorile unui club 
sau ambiția de a învinge nu se oprind atunci cînd ad
versarul apare pe teren. Atunci ele se consumă, de fapt. 
Asemenea calități se nasc și se cimentează la antrena
mente, determinînd acumularea unor capacități fizice și 
tehnice de natură să ajute un sportiv în rezolvarea corectă 
și în spiritul regulamentului chiar și a celor mai dificile 
situații.

Pornind ele la această logică constatare, rolul antreno
rului în limpezirea apelor competiționale tulburate de bru
talități capătă dimensiuni și sensuri noi. De pildă, dincolo 
de sensul educativ al muncii antrenorului, apare brusc și 
într-o altă lumină și cel al randamentului propriu-zis al 
activității sale. Deoarece un spodiv bine pregătit fizic, 
tehnic și tactic nu va apela la duritate. Acesta este mo
tivul pentru care credem că nu ar fi de loc rău, ci dim
potrivă, dacă atunci cînd sînt semnalați oprobriului public 
sportivi care s-au detașat prin duritate să se precizeze 
și numele antrenorilor respectivi. Sau în cazul sancționă
rii acestora să-și primească și „profesorii" partea. La 
victorii îi cităm — este drept, nu întotdeauna —, tradi
ționalele imagini a formațiilor campioane cuprind și pe 
tehnicienii care au piloiat cu măiestrie echipa spre succe
sul final. Atunci de ce să-i uităm la... necaz ? Amintindu-i, 
antrenorii devin aliati și mai prețioși in lupta pentru 
îndepărtarea de pe terenurile de spor! a excesului, de 
faulturi, a durităților, a anti-jocului devenii subit... mijloc 
de afirmare. Aliați 
de vedere al „puț----- -
ectăm această lacună ?

:or, c anfi-jocului devenii subit... mijloc 
i prețioși pe care i-am uitat din punctul 
blicitâjii". Nu esle oare iimpul sâ co-

Călin ANTONESCU

i

itoare ale întrecerii (5—13 sep
tembrie etapa județeană ; 21— 
27 septembrie zonele ; 28 oc
tombrie— 7 noiembrie finalele) 
meciurile se vor ridica la un 
nivel tehnic superior, datorită 
prezenței 
boxeri cu 
vechi.

Pentru 
mai multor pugiliști să-și în
cerce șansele în această con
fruntare de prim ordin, iar 
spectatorilor prilejul de a vi
ziona mai multe partide, anul 
acesta etapa zonală a campio
natelor se va disputa în 13 
localități 1 Astfel, la zona de 
la Satu Mare vor fi prezenți 
pugiliști din Sălaj, Bihor, Satu 
Mare, la Baia Mare (Mara
mureș, Bistrița, Cluj) ; Hune
doara (Arad, Hunedoara, Al
ba) ; Tr. Severin (Timiș, Gorj, 
Mehedinți) ; Sibiu (Caraș Se
verin, 
(Dolj, tești 
geș) l 
șanl, Suceava) ; Piatra Neamț 
(Iași, Vaslui, Neamț) ; Bacău 
(Vrancea, Galați, Bacău), Bră
ila (Tulcea, Buzău, Brăila) ; 
Fetești (Ialomița, Prahova, 
Constanța) ; București. Pe 
bună dreptate, Întrecerile din 
cadrul etapei de zonă, la care 
vor participa pugiliști din a-

intre 
state

a da

corzi a unor 
de serviciu mai

posibilitate cît

Vîlcea, Sibiu) ; Slatina 
Olt, Teleorman) ; Pi- 

(Dîmbovița, Ilfov, Ar- 
Suceava (Mureș, Boto-

Romeo CALARAȘANU

(Continuare în pag. a 2-a 
la rubrică)

La această oră — mai e ne
voie să spunem ? — întreaga 
Olandă, nu discută decît des
pre Feijenoord și șansele sale 
în meciul retur cu Estudian- 
tes de la Plata, a doua manșă 
a marei finale intercontinen
tale. Sînt cîntărite șansele, sînt 
analizate toate posibilitățile, 
dar parcă cel mai greu trag la 
cîntar speranțele tuturor olan
dezilor, care vor să vadă e- 
chipa lor favorită terminînd 
un sezon excepțional și cu 
laurii de „campioană mondi
ală" inter-cluburi. Ca să vă 
dați mai bine seama de inte
resul enorm pentru partida 
din seara zilei de miercuri. 
(n.r. azi) este suficient să vă 
spunem că toate cele 64 000 
de bilete, puse în vînzare la 
casele stadionului din Rotter
dam, »-au epuizat în cîteva 
ore....

Ce spun viitorii protago
niști ? Este desigur interesant 
de aflat părerile celor angre
nați direct în lupta pentru 
mult rîvnita „Cupă intercon
tinentală" a fotbalului. Să-1 
cităm mai întfi pe Ove Kind- 
vall : „In Argentina am reu
șit să refacem un handicap de 
0—2 și ne-am atins țelul de

(stingă) și C.C. GRUIKSCU 
versari In ring la ultimele

CIUCA, colegi de club șl prieteni, dar ad- 
două finale ale campionatelor naționale.

a scoate un rezultat de egali
tate. Aceasta ne dă mari spe
ranțe pentru meciul retur" — 
astfel vede marea vedetă su-
x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

ÎN JURUL OREI 21,25 — 
PE MICUL ECRAN

Pasionați! jocului cu balo
nul rotund vor putea ur
mări astăzi, pe micul e- 
cran, în transmisie directă 
de la Rotterdam, manșa a 
ll-a a finalei „Cupei Inter
continentale" dintre Fei- 
jenoord și Estudiantes la 
Plata. Partida, care va în
cepe în jurul orei 21,25, va 
fi comentată de Cristian 
Țopescu.

edeză, vîrful de atac al echi
pei noastre, partida de 
miercuri. O părere similară a 
exprimat și antrenorul Ernst 
Happel. de 51 de ori selecțio
nat în naționala Austriei. 
„Estudiantes — a spus el — 
nu constituie pentru noi o pro
blemă de nerezolvat. Cupa ră
mine in Europa. Acest lucru 
mi-a devenit clar in lumina 
comportării echipei mele, în 
meciul susținut la Buenos 
Aires".

Dar să dăm cuvîntul și oas
peților Rotterdamului. în 
tabăra fotbaliștilor de la Es
tudiantes la Plata, instalată la

hotelul „Skyway" din Rotter
dam, domnește de asemenea, 
optimismul. „Nu vom ceda 
așa de ușor în Olanda — de
clară antrenorul Osvaldo Zu- 
beidia. Dacă vom avea noroc, 
putem chiar să ciștigăm. Ori
cum, o înfringere atit de clară, 
cum s-a întîmplat anul trecut 
cu A. C. Milan (0—3), nu se 
va mai repeta. Tactica noas-

tră va fi orientată insă de așa 
manieră, incit să obținem 
disputarea unui al treilea 
meci".

Iată, deci, precizate poziți
ile celor două părți aflate 
față în față. 90 de minute de 
luptă între porți ne vor ară’a 
cine a avut dreptate...

JAN WRINGER
Rotterdam, 8 septembrie

ȘEDINȚA DE LUCRU A COMISIEI 
PENTRU SP0REUR1 INDIVIDUALE

în urmă cu cîteva zile și-a 
desfășurat lucrările la Bucu
rești cea de a 4-a ședință de 
lucru a Comisiei de sporturi 
individuale, organ obștesc 
consultativ al G.N.E.F.S., creat 
prin hotărîrea plenarei din 
februarie 1970. Cu acest pri
lej AU FOST LUATE ÎN 
DISCUȚIE UNELE PROBLE
ME PRIVIND ACTUALIZA
REA ANUMITOR ASPECTE 
ALE PREGĂTIRII PENTRU 
JOCURILE OLIMPICE, îna
intea intrării in cea de a 
doua jumătate a ciclului o- 
limpic 1969—1972.

Dezbaterile, conduse de 
conf. dr. EMIL GHIBU. au 
vizat formele si tocurile de

pregătire a sportivilor tn anii 
1971 și 1972, sarcinile consi
liilor județene pentru educa
ție fizică și sport, ale clubu
rilor și asociațiilor sportive 
în PREGĂTIREA PENTRU 
J.O. A SPORTIVILOR RO
MANI.

Pe marginea aspectelor 
puse'în discuție au fost for
mulate de prof. C. Balița, I. 
Ivan, Elena Sima, C. Flo- 
rescu. D. Tepșan și de a iți 
vorbitori propuneri judicioase 
menite a mări eficiența efor
turilor întreprinse și a măsu
rilor preconizate în vederea 
realizării unei cît mai bune 
pregătiri a sportivilor români 
pentru J.O. Munchen 1972.

A FOST ALCĂTUIT LOTUL ECHIPEI 
ROTATIVE DE FOTBAL A ROMÂNIE

• Din fostul „lot mcucair iipscsc Păducanu, Cornea, Dan, 
Dtlcanu, luian, DtmDrovsehi

în vederea apropiatelor în- 
tîlniri din cadrul campionatu
lui european, în ședința de 
aseară a Biroului F.R. Fotbal 
s-a discutat programul de pre
gătire, orientarea metodică și 
componența echipei naționale 
a României

La sfirșitui discuțiilor, lotul 
reprezentativ a căpătat urmă
toarea alcătuire ;

Portari : ADAMACHE (Stea
gul roșu), GUIȚA (Dinamo Ba
cău) ;

Fundași : SATMAREANU
(Sleaua), IVANCESCU (Steagul 
roșu), LUPESCU (Rapid), DINU 
(Dinamo București), HALMA- 
GEANU (Steaua), MOCANU 
(Petrolul), ViGU (Steaua).

Mijlocași: DUMITRU (Rapid), 
RADU NUNWEILLER (Dinamo

București), PESCARU (Steagul 
roșu) ;

înaintași : NEAGU (Rapid), 
DOM1DE (U.TA.), DOBRIN 
(F.C. Argeș), TAÎARU (Steaua), 
DUMITRACHE (Dinamo Bucu
rești), LUCESCLJ (Dinamo Bucu
rești), ENE DANIEL (Dinamo 
Bacău).

Antrenorul echipei nation>~ 
le : ANGELO NICULESCU.
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• fn vederea participării

La orizont C. M

CARUSELUL FAVORITELOR
Echipa regăsită : Polonia Sorții decid șansele

• tu vederea participării la 
campionatele mondiale, echipa 
feminină a Japoniei »« află 
de circa trei săptămlni tn Eu
ropa, unde a șl susținut ctteva 
meciuri de verificare. Jucătoa
rele nipone au twins repre
zentativa studențească a Po
loniei cu 3—0 (ti, 9, 7), 3—0 
(4, 0, 10), 2—0 (7, 2), 2—0 (2, 3) 
și prima garnitură cu 3—0 (5, 
l 3) și din nou, cu 3—0 (11, 
4. 3)
• Intr-un foc de verificare 

desfășurat la Berlin, echipa 
masculină a U.R.S.S. a obți
nut 
fața 
(11.

U.R.S.S. a obți- 
o victorie categorică In 
formației R.D.G. cu 3—0 
10, 7) .'
Echipa feminină a R.D.G. 
încheiat pregăttrea pen- 

C.M. prin două _țartlde

Berlin gazdele au învins 
3—2, iar la Dippoldiswalde 
ctștigat polonezele cu 3—1.
• Astăzi, de Ia ora 19, 

la Sibiu.
masculină a României sus
ține primul din cele 6 
jocuri de verificare In ve
derea C.M., intllnlnd echi
pa Iugoslaviei.

și-a
iru ___  ......
amicale cu -formația Poloniei. 
La 
cu 
au

reprezentativa

DIN TOLBA POȘTAȘULUI
CARACAL. Din Inițiativa Casei 

orășenești de cultură șl cu spri
jinul Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică și sport, în loca
litate a ]uat ființă „Cercul Iubi
torilor fotbal". Această gru
pare a amatorilor sportului cu 
balonul rotund este animată de 
prof. T. Păunescu șl R. Vasile, 
foști jucători. Membrii cercului, 
care au la dispoziție sălile casei 
de cultură, se întrunesc, de re
gulă, luni și vineri, asistînd la 
simpozioane care cuprind o arie 
largă a fotbalului mondial șl ro
mânesc și, firește fă?înd, comen
tarii asupra comportării echipei 
locale, proaspăt promovată, în di
vizia C. (G. DONCIU — coresp.).

BUZĂU. După un curs de șase 
luni, urmat de un examen teo
retic și practic, și-au început ac
tivitatea componenții primei pro
moții de oficiali de box pregătiți 
în orașul nostru (arbitri de ring, 
judecători cronometrori, crainici). 
Cursul, organizat de C.J.E.F.S., 
Buzău, a fost condus de meto
distul Tr. Ene, ajutat de prof. 
N. Dragu, antrenorul D. Marin și 
alți specialiști în sportul cu mă
nuși din localitate. S-au eviden
țiat, dintre absolvenți, Gh. Gomo- 
iescu, P. Boboc, I. Breazu și M. 
Horhocea. (M. DUMITRU — co
resp.).

TG. MUREȘ. Acțiunea „Delfin 
’70“ a înregistrat un frumos suc
ces în județul Mureș. în timpul 
vacanței școlare, peste 2000 de 
copii au învățat să înoate. Cen
trele de învățare a înotului din 
Tg. Mureș, Sovata, Lechința de 
Mureș, Iernut, Luduș, Reghin și 
Sighișoara s-au relevat printr-o 
temeinică organizare și posibili
tăți sporite de cuprindere. Cursu
rile au fost urmate, în majorita
tea cazurilor, de întreceri la care 
micii înotători au dovedit că au 
deslușit tainele acestui frumos și 
util sport. (I. PAUȘ — coresp. 
principal).

SIBIU. Tinerii fotbaliști din Tăl- 
maciu se pot mîndri că sînt cei 
nwi buni din satele ludețulul Si
biu. Recent, ei au cîștigat finala 
Pe județ a „Cupei tineretului la 
sate“, învingînd cu 3—1 pe fotba
liștii din comuna Alma. Sporti
vii din Tălmaciu au la dispoziție 
un frumos teren de fotbal și, a- 
proape în fiecare săptămînă, el 
susțin meciuri amicale cu for
mații din satele apropiate. (GH. 
TOFIRCEANU — coresp.).

Resimțind — poate mai 
mult decît orice altă echipă 
din elită — criza schimbării 
generațiilor, formația mascu
lină a Poloniei a 
1969 o perioadă 
critică, reflectată 
tate și mai ales 
țări slabe în turneele la care 
a participat și la „Cupa 
Mondială" (locul 8 din 12 e- 
chipel). în răstimp de un 
an, însă, fostul internațional 
Tadeusz Szlagor, antrenorul 
naționalei, a izbutit transfor
mări esențiale în lotul pen-

polonezelor

a

„GliAzzuri"înturneul 
final

MOTOCROSIȘTII ROMÂNI AU RECUCERIT TITLURILE BALCANICI:
• EFORTUL COLECTIV A DECIS VICTORIA • 
ROADE

METODA DE ANTRENAMENT CARE DA

traversat in 
destul de 
de rezul- 

de compor-

imbatabil — 
Coreeană, însă 

se califica 
în turneul 
ce echipă 
alături de

în seria a III-a (Burgas) 
Campionatului mondial, e- 
chipa de fete a Poloniei are 
un adversar
— R.P.D.
destule șanse de a 
alături de aceasta 
final. Depinde de 
va fi repartizată 
ele, după preliminarii, tn ca
zul că reprezentativa Româ
niei va fi cea de a patra în 
această serie, atunci INTRE 
CELE DOUA FORMAȚII SE

creat 
la acea- 
oare, în 
peninsu- 
neatinsă

O conjunctură deosebit de 
favorabilă pentru a ajunge în 
plutonul elitei 1 s-a 
„Squadrel Azzurra" 
stă ediție a C.M. 
plus, îi găsește pe 
lari la o valoare
vreodată. Elevii lui Odone 
Federzoni, crescuți la școala 
de volei cehoslovacă, fac par
te din grupa I (Sofia), ală
turi de echipele Bulgariei, 
Iugoslaviei, Belgiei, Israelu
lui și Iranului. Cum din fie-

brașoveană (ultima) 
din acest an a Bal- 
de motocros, care 

deocamdată —

Etapa 
a ediției 
caniadei 
angrenează 
alergători din Bulgaria, Iugo
slavia și România, a readus 
titlurile în țara noastră. 
Vechii deținători ai titlurilor, 
bulgarul Gheorghi Serafimov 
și selecționata țării sale, au 
abordat actuala competiție cu 
mult aplomb, detașîndu-se 
din start de principalii lor 
adversari, sportivii români. 
După etapa inaugurală de la 
Sofia. Ștefan Gheorghiev și 
naționala Bulgariei luaseră 
un substanțial avans, care — 
se părea — va fi suficient 
pentru o nouă victorie. Dar, 
a venit acea etapă din orașul 
iugoslav Priștina, unde, Ște
fan Chițu, Aurel 
Adam Crisbai și 
Dovids s-au întrecut pe sine, 
au dominat copios întrecerile, 
apropiindu-se astfel la un pas 
de liderii clasamentului. In 
etapa brașoveană. decisivă, 
consumată duminică pe tra
seul din Valea Răcădăului, 
alergătorii noștri au asaltat, 
cu succes, primele locuri, în 
pofida puternicei rezistențe a 
motocicliștilor bulgari, care

întregul lor 
fizic, Titlu-

au făcut uz' de 
arsenal tehnic și 
rile cucerite de Ștefan Ghițu
— la individual și echipa

(un 
al-

protejat de Adam Crisbai 
tînăr de la un concurs la 
tul mai bun) șl Aurel Ionescu. 
Cei doi colegi ai învingăto
rului au știut, mai ales în 
prima manșă, să stopeze 
atacurile repetate ale adver
sarilor. în felul acesta, Chițu 
»-a detașat, cîștigînd catego
ric ambele manșe.

— Mașinile de concurs au 
fost atent păstrate, bine revi
zuite și puse la punct, făcînd 
față tuturor solicitărilor im
puse de traseu.

—: în sfîrșit, pregătirea co
mună (metoda aplicată de 
curînd), efectuată sub condu
cerea antrenorului Gh. Io- 
niță. a dat roadele așteptate, 
majoritatea selecționabililor — 
cu excepția lui C. Dovids — 
înnegistrînd uu evident pro
gres.

Aflîndu-se în fața unui nou 
examen internațional, de data 
aceasta de proporții mai mari 
(etapa a III-a a .Cupei Du
nării", programată duminică 
la Brașov), sperăm că moto- 
crosiștii noștri, instalați prin
tre fruntașii întrecerii, să 
confirme bunele aprecieri.

fonescu, 
Cristian

Tr. IOANIȚE5CU

aare Nicoleta Spiridon a 
o evoluție sinuoasă). lu-

JUNIORI
ECHIPA FEMININA C.S.M. IAȘI

12" care vor reprezenta Polonia la ediția a Vil-a a C.M.
Foto : D. ȚARAN — Timișoara

Noul campion balcanic de moto- 
eros, ȘTEFAN CHIȚU, treclnd 

printr-o poartă a traseului. 
României — pe națiuni s-au 
datorat următorilor factori :

— Grație efortului colectiv, 
Ștefan Chițu, alergătorul nr. 
1 al tării noastre, aflat în 
formă excelentă, a fost bine

SPARTAC BUCUREȘTI (fete) Șl POLITEHNICA BUCUREȘTI (băieți) 

CAMPIOANE REPUBLICANE DE 
CONSTRUCTORUL HUNEDOARA REVELAȚIA COMPETIȚIEI •

O DECEPȚIEI

tru mondiale: 
neri remarcați 
neret, a mărit 
a îmbunătățit 
și Polonia a redevenit... Polo
nia — PRETENDENTĂ ÎN
DREPTĂȚITĂ LA CALIFI
CARE tN TURNEUL FINAL. 
Iată pe „cei 12“ pentru mon
diale (dacă nu vor surveni, 
pînă atunci, unele modificări 
de ultim moment): Herbert 
Wagner — căpitan, coordona
tor (29 ani — 1,83 m), Ed
ward Skorek (27 — 1.91), A- 
leksander Skiba — coordona
tor de joc, unul dintre cei 
mai utili (25 — 1.85) Ryszard 
Bosek (20 — L89), Wieslaw 
Gawlowski (20 — 1,82), Zbig
niew Jasikiewicz (23 — 1,83), 
Marek Korbarz (20 — 1,87), 
Jan Such (22 — 1,82), Stanis
law Gosciniak (26 — 1.83), 
Bronislaw Bebel (21 — 1,90), 
Jerzy Szymecyk (28 — 1,83), 
Stanislaw Zdunzcyk (28 — 
1,83). Doar două absențe no
tabile: Ambroziak și Paszkie- 
wiez, indisponibili.

a introdus ti- 
în lotul de ti- 
ritmul de joc, 
mult apărarea

VA DA O LUPTA APRIGA 
PENTRU A OBȚINE DREPT 
DE PARTICIPARE tN TUR
NEUL FINAL. Polonezele au 
fost învinse, nu de mult, de 
două ori de românce (la Ka
towice și Constanța). Dar. 
deși par în descendență va
lorică, medaliatele cu bronz 
la Olimpiada din Mexic reu
șesc totdeauna rezultate bune 
în competițiile oficiale.

Iată lotul la dispoziția an
trenorului Gwidon Grochow- 
ski; Danuta Wagner (31 ani 
— 1,66 m), Halina Askielo- 
wicz (23 — 1,78), Iosefa Led- 
wig (35 — 1,74), Elzbieta Por- 
zek (45 — 1,75), Wanda 
Wiecha (24 
Kowalczyk 
nina Pluta (26 — 1,64), Ewa 
Binkiewicz (20 — 1,78), Han- 

Sosczuk-Kwiatkowska (28 
1,80), Teresa Malowidska
— 1,77),' Elzbieta Lezon
— 1,75), Krystyna Ostro- 

Zofia

care serie se califică două 
formații, italienii — campioni 
mondiali universitari! —
speră să... însoțească pe gaz
de în turneul final.

Iată lotul cu care „albaștri" 
vor aborda C.M.: Mario Mat- 
tioli (25 ani — 1,84 m, că
pitanul echipei), Andrea Nan- 
nini (25 — 1,83),
Ricci (19 — 1,85),
Barbieri (23 — 2,00), Aldo
Bendandi (22 — 1,85). Carlo
Denoți (24 — 1,92), Roberto 
Morandi (20 — 1,80), Pietro 
De Angelis (24 — 1,87), An
drea Nencini (22 — 1,92), 
Luigi Roncoroni (23 — 1,86), 
Erasmo Salemme (24.— 1,91). 
Fabio Innocenti (20 — 1,84), 
Stefano Sibani (18 — 1,90).

Daniele
Giorgio

Ultima zi a returului cam
pionatului republican pentru 
echipele de juniori a fost o 
adevărată gală a meciurilor 
spectaculoase. Prima partidă 
de mare spectacol a opus echi
pei feminine Spartac Bucu
rești o altă formație bucureș- 
teană — Voința. Jocul părea 
ușor pentru jucătoarele de la 
Spartac, care, încă înainte de 
disputarea acestui ultim meci, 
aveau deja asigurat titlul, dar 
înfrîngerile suferite de Lidia 
Ilie, în fața Mihaelei Lunțea- 
nu. și, mai ales, în fața Ga- 
brielei Tulcea, au adus un e- 
chilibru neașteptat, întîlnirea 
încheindu-se în cele din urmă 
cu 5—3 pentru favorite. Si 
pentru că sîntem la fete, tre
buie să amintim, alături de 
foarte buna comportare în re
tur a CSM I Cluj, de cele 5 
infringeri suferite de CSM Iași

fin 
avut . _____
cru care a făcut ca în clasa
mentul final această echipă să 
coboare de pe locul II deținut 
în tur pe locul V 1 La băieți, 
dominația absolută a Politeh
nicii București, care dispune de 
o garnitură valoroasă, a fost 
răsplătită și ea cu cununa vic
toriei. după cîștigarea tuturor 
partidelor. Constructorul Hune
doara, marea revelație a com
petiției, a avut în cel mai tî- 
năr component al său, Cornel 
Popovlci, un jucător tenace, 
prin aportul căruia a reușit re
marcabila performanță de a sa 
clasa pe locul III, după ce la 
sfîrșitul turului se afla pe locu
rile V—VIII ! O altă formație 
care a impresionat plăcut a 
fost „Rovine Craiova" (băieți), 
prezentă în concurs cu copil 
pînă la 13 ani, lucru care nu

• lmpledlcat-o Insă să obțină 
șase ........... - ‘
lucru 
nice 
scris 
veni)

victorii 1 Subliniem aceot 
căci condițiile neprlel- 
(despre care am mal 

și asupra cărora vom re- 
___ , de pregătire a elevilor 
antrenorului Virgil Bălan ar 
trebui să dea de gîndit acelora 
care răspund la Craiova de 
bunul mers al mișcării sporti
ve.

Dintre celelalte echipe care 
au participat la această ediție 
a campionatului mai remarcăm 
buna comportare a ASM Pi
tești și Șc. sp. Buzău la fete, 
precum și a CSM Iași și Rapid 
Buzău la băieți. Referitor la 
formațiile retrogradate, ele 
sînt CSM Cluj și Metalurgistul 
Cugir — băieți, respectiv CSM 
II Cluj și Tehnolemn Timi
șoara — fete.

Horia ALEXANDRESCU

na

(Urmare din pag. 1)

proape toate Județele țării sînt 
așteptate de antrenori și de 
boxeri cu justificat interes, cu 
speranțe în calificarea la fi
nalele de la București. Pentru 
că, după o lună, învingătorii 
de aci vor asalta cele 11 cen
turi puse în joc.

Noutatea campionatelor na
ționale din acest an constă și 
în formula după care se va 
disputa ultimul act al compe
tiției Fixarea celor 13 zone, 
dar mai cu seamă modificarea 
sistemului de desfășurare a fi
nalelor au dat loc unor pre
lungite discuții în cadrul Bi
roului federal șl al Colegiului 
central de antrenori, formula 
adoptată fiind identică celei fo
losite la J.O. și la campiona
tele europene. Se vor disputa 
în total 15 reuniuni — meciu- 
,rile din primele 4 sînt elimi
natorii, 2 sferturi de tinale, 2 
semifinale și finala. In fiecare 
zi, pină la semifinale, vor avea 
loc cîte două gale, după amia
za și seara. Deci, exact pro
gramul de desfășurare a tur
neelor olimpice și campionate
lor continentale.

„Intenționăm, ne-a spus re
cent antrenorul emerit Ion 
Popa, să facem din aceste fi
nale o adevărată repetiție ge
nerală a campionatelor europe
ne din 1971. Dacă la preceden
tele finale, pentru cucerirea 
centurilor de campioni națio-

nali erau suficiente două me
ciuri, de data aceasta pentru a 
intra în posesia titlului, un bo
xer are nevoie de cel puțin 
4 victorii".

Intr-adevăr, va fi mult mal 
dificil să urci treptele ringului 
aproape zilnic, într-o perioadă 
de aproximativ 10 zile, pentru 
a-ți vedea eforturile încununa
te de succes, cu atit mal mult 
cu cît la flecare categorie de 
greutate vor lupta cel puțin 16 
boxeri. Dar acest lucru, sin- 
tem siguri, va determina spo
rirea ambițiilor și, deci, crea
rea unor spectacole pugilistice 
de ținută. Turneul final va da 
posibilitate antrenorilor să ur
mărească, în condiții grele de 
concurs, pe sportivii ce urmea
ză a intra în vederile selecțio
nerilor, să stabilească in linii 
mari lotul ce va intra în pre
gătire pentru campionatele 
continentale de la Madrid. A- 
ceia care vor trece cu bine 
(zilnic) de obstacolul clntaru- 
lui, care vor ști să-și dozeze 
judicios eforturile și vor a- 
dopta tactica cea mai potri
vită (cunoscînd că adversarii 
vor fl foarte diferiți ca stil) 
vor urca în seara zilei de 7 no- 

înaltăiembrie pe ‘cea mai 
treaptă a podiumului.

Dar, pentru a ajunge 
neul final în maximum 
mă sportivă, asociațiile 
burile, antrenorii, trebuie să a- 
sigure sportivilor meciuri ami
cale. „Forma publică" nu se 
capătă decît în ring.

Ia 
de 
Și

tur- 
for- 
clu-

Interviu cu
(Urmare din pag. I)

avut amabilitatea să ne răs
pundă, caracterizînd pe larg 
mișcarea sportivă hunedo- 
reană.

— Ce rol ocupă sportul 
și educația fizică In pre
ocupările conducerii poli
tice și administrative din 
județul Hunedoara ?

— O mișcare sportivă cu 
vechi tradiții, dar în conti
nuă dezvoltare, reflectă fi
resc, după părerea mea, o 
preocupare atentă a organe
lor și organizațiilor de partid 
și de stat, de masă și ob
ștești. Dinamica dezvoltării 
activității sportive este re
dată și de creșterea numă
rului secțiilor afiliate fede
rațiilor de specialitate (324), 
al echipelor izionare
A,B,C, școlare și de juni
ori (39). al sportivilor legi
timați (6200).

Tot la acest capitol de 
bilanț ar trebui amintit și 
faptul că în județul nostru 
a crescut numărul performe
rilor de valoare națională, că 
peste 160 de antrenori cali
ficați și 825 de instructori 
se străduiesc, cu bune rezul
tate, să sporească succesele 
de azi.

— Cadrele didactice de 
specialitate se rezumă nu
mai la sarcinile implicate 
de activitatea lor de cate
dră ? Cum contribuie ele 
la depistarea și cultivarea 
talentelor sportive ?

— Tn școlile județului acti
vează 128 de profesori de e- 
ducație fizică și sport, care în 
majoritatea lor, își aduc o 
contribuție de seamă la dez-

1,75),
— 1,77), Danuta 

(24 — 1,73). Ja-

(21
(20 
mecka (22 — 1,75). 
Szczesniewska (27 — 1,72).

Caiac-canoe-

„CRITERIUL OLIMPIC"
Pe pistele lacurilor Snagov șl 

Herăstrău s-au desfășurat între
cerile din cadrul zonelor pre
mergătoare CRITERIULUI OLIM
PIC LA CAIAC-CANOE. Intere
santa competiție a reunit la 
start sportivi fruntași din clu
burile bucureștene, excepție fă- 
cind doar caiaciștii și can oiștii 
de la Voința și C.N.U., absenți 
nemotivați (?) de la acest con
curs.

Rezultatele 
două zone : 
X ooo m) 
3:56,0 ; K 
mofan, 
3:37,1: K. 
gulschi,
tolomeu (Steaua) 3:12,2;
1 000 m
4:20,0 ; C 2
S. Nemeș (Dinamo) 3:59,1: K1 (f.
500 m) M. Nichiforov (Din.)2:09,0; 
K 2 (i. 500 m) Mangea, Evdo- 
chimov (Steaua) 1:58,1; HERĂ
STRĂU : K 1 (b. 1 000 m) N.
Victor (Olimpia) 3:54,0, K 2 (b 
1000 m) Costin, Esanu (Olimpia) 
3:40.0, K 4 (b. 1000 m) Stanciu,
Hurubeanu, Luca, Voinea (Olim
pia) 3:12,0, C 1
Costin (Olimpia) 4:30,1, 
1 000 m Stoica,

șc.) 4:03,0; K 1 (f 500 m) 
Vasile (Olimpia) 2:41,1 ; K 2 
500 m) Cotoran, Titișan (CI. 
șc.) 2:17,0.

înregistrate în . cele 
SNAGOV : K 1 (b.
v. Roșea (Dinamo) 
(b. 1 000 m) — Tl- 

(Stcaua) 
m) Dra-

Var-
C 1 —

I. Patzaichin (Dinamo) 
1000 m E. Nemeș

2
Simiocenco
4 (b. 1000

Pavel, S. Ivanov,s.

(1 000 m) M. 
C 2 — 

Grigorescu (CI.
sp. 
D. 
(f.
sp.

tovarășul IOACHIM MOGA
voltarea sportului hunedorean. 
Funcționarea a două școli 
sportive, la Deva și Petroșani, 
și a două secții de atletism la 
liceele din Hațeg și Orăștie, 
creează o rezervă permanentă 
de cadre pentru 15 discipline 
sportive. Dacă mai notăm că 
dintre cele 39 de echipe divi
zionare circa 50 la sută sînt 
de juniori, înseamnă că pre
ocuparea pentru asigurarea 
continuă a noi contingente de 
sportivi pornește din școli. O 
remarcabilă contribuție în a- 
cest sens și-a adus-o profe
sorul Eugen Barta, de la Școa
la sportivă Petroșani, care a 
ridicat adevărate talente pen
tru lotul feminin de handbal 
(Sabina Mureșan, Geta Nicu- 
lescu, Margareta Rech, Maria
na Goran ș.a.). el însuși fi
ind numit antrenorul repre
zentativei feminine de tine
ret. Profesoara Virginia Pe- 
terfi, tot de la Școala sporti
vă Petroșani, a crescut o e- 
chipă de schi care a cucerit 
locul I la campionatul națio
nal al școlarilor, iar prof. Ti- 
beriu Drăgan (Școala sportivă 
Deva) a fost cel care a des- 
coperit-o și a format-o pe 
Mariana Goth, un nume cu
noscut în atletismul național 
și internațional. Profesorii Stc- 
lian Popescu și Mihaî Bănu- 
lescu (Școala sportivă Deva) 
sînt antrenorii a două echipe 
fruntașe în diviziile școlare 
de baschet și, respectiv, volei- 
fete. La Jiul Petrila activea
ză, cu rezultate bune, prof. 
Gheorghe Pop, care i-a pre
gătit pe foștii campioni na
ționali de lupte libere-juni- 
ori, Florian Moț și loan Car- 
culea, clasați în prezent, ală
turi de Grigore Gheorghe, pe

locuri fruntașe in campiona
tul seniorilor. Demnă de re
levat este și activitatea cadre
lor de la catedra de educație 
fizică și sport a Institutului 
de mine Petroșani : T. Sila- 
ghi, Gh. Irimie, E. Peterfi, N. 
Barabaș, care conduc activita
tea sportivă de masă și per
formanță în rîndul studenți
lor, reprezentind sportul hu
nedorean în diviziile naționale 
cu cinci echipe : de rugby, 
baschet, fotbal etc.

Dar, revenind la preocupa
rea pentru sportul școlar, să 
subliniem și activitatea celor 
133 de grupe de copii, care 
cuprind peste 2100 de selecțio
nați, și a celor 86 de grupe 
cu un efectiv de 1 300 juniori. 
Aceste succese nu înseamnă 
că în munca din școli s-a fă
cut totul, că lucrurile merg 
perfect. Numărul profesorilor, 
mai ales al acelora cu specia
lități specifice ramurilor mai 
dezvoltate, este mic în județ, 
iar dintre aceștia o parte se 
rezumă numai la orele de 
curs, fără a avea o preocu
pare deosebită pentru depis
tarea și formarea cadrelor de 
mîine. Astfel se explică slaba 
reprezentare a județului nos
tru la gimnastică, atletism, 
box, tir, haltere, natație, scă
derea valorică a schiului, vo
leiului, tenisului de masă — 
sporturi cu tradiție pe melea
gurile hunedorene. Deși la O- 
răștie și Hațeg activează de 
cițiva ani două secții de atle
tism cu program de școală 
sportivă, conduse de profeso
rii de specialitate Ioan Ch'lna 
și Ion Stanciu, ultimul fost 
sulițaș de valoare al țării, a- 
cestea n-au dat rezultate prac
tice, concrete. Problema mai

disputat meclu- 
etapel a Il-a a 
republican de 
b (masculin șl 

rezultatele !nre-

Duminică s-au 
rile din cadrul 
campionatului 
handbal divizia 
feminin). Iată 
gistrate :

Masculin, seria I : Rafinorul 
Ploiești — Institutul Pedagogic

incumbă, însă, și un alt as
pect : pe măsura ridicării ele
mentelor valoroase de pers
pectivă, crește și... atenția și 
interesul cluburilor puternice 
din țară, mai ales din Capita
lă. Astfel, numai în ultimul 
an, din 23 de sportivi nomi
nalizați în vederea pregătirii 
lor pentru loturile de pers
pectivă și olimpice, 10 au luat 
drumul Bucureștiului, Timi
șoarei etc. fiind atrași atit 
de viața din aceste orașe, cit 
și de tentațiile cluburilor 
mari (Steaua, Dinamo, Pro
gresul), cu posibilități mai 
bune.

O amplificare a muncii în 
rîndul elevilor se va resimți, 
desigur, în viitor, cînd va 
începe să dea roade Liceul 
cu program de educație fizică 
din Deva, care iși va începe 
cursurile în această toamnă 
ȘI PRINTR-O REPAR UZA
RE MAI JUDICIOASA A CA
DRELOR DE SPECIALITATE 
IN LOCALITĂȚILE JVDE- 
ȚVLL’I — obiectiv ce stă în 
atenția noastră.

— Cum sînt valorificate 
resursele locale și munca 
patriotică pentru realiza

rea de baze sportive, de 
stadioane, fără a greva bu
getul statului și resursele 
bănești ale localităților ?

— Fondul de baze sportive 
existent — în care se înca
drează puternicele complexe 
„Corvinul" și „Constructorul” 
Hunedoara, stadioanele „Ce
tate" Deva, „Jiul" Petroșani, 
cele din Brad, Orăștie, Călan, 
Lupeni, Hațeg și altele — 
este în continuă dezvoltare. 
Numai în primul semestru al 
acestui an S-AU DAT IN FO
LOSINȚA 89 DE BAZE SPOR
TIVE AMENAJATE DIN RE
SURSE LOCALE : 10 TERE
NURI DE FOTBAL, 20 DE

VOLEI, 15 DE HANDBAL 
DOUA DE BASCHET, DOUA 
PISTE DE ATLETISM, 15 
SECTOARE DE ARUNCĂRI, 
25 PORTICURI DE GIMNAS
TICA etc. S-» extins numărul 
terenurilor la Deva, Hunedoa
ra, Teliuc și în Valea Jiului. 
La Brad sînt intr-un stadiu 
avansat lucrările de amena
jare a unui nou stadion, ac
țiune care se desfășoară cu 
o largă participare a tineri
lor și populației. De altfel, 
un plan de măsuri aprobat 
de secretariatul Comitetului 
județean de partid coordonea
ză această activitate, care cu
prinde amenajarea și constru
irea a numeroase obiective 
sportive la orașe, sate și in 
școli, prin muncă voluntar- 
pairiotică și cu resurse locale. 
Planul prevede amenajarea a 
16 terenuri de fotbal simple, 
60 de volei, 35 de handbal. 8 
de baschet. 5 de tenis etc., din 
care O MARE PARTE S-AU 
REALIZAT SAU SINT IN 
CURS DE FINISARE. La 
Școala sportivă Deva. Liceul 
industrial Deva, Liceul Si:ne- 
ria. Liceul Gurabarza, Școala 
generală nr. 1 Brad, Liceul 
din Lupeni. Grupul școlar mi
nier Lupeni, Șroala profesio
nală Călan. Liceul Vulcan, 
Școala generală nr. 7 Hune
doara, prin grija profesorilor 
și a elevilor s-au amenajat 
o serie de terenuri sportive 
cu cheltuieli minime. Partici
parea la aceste acțiuni este 
deosebit de largă, entuziastă. 
Voi exemplifica numai cu ac
țiunea tineretului și sportivi
lor de la Școala profesională 
de construcții și Liceul ,.De- 
cebal" din Deva la repararea 
și refacerea stadionului „Ce
tate" din localitate, distrus de 
inundații, acțiune Ia care s-au 
prestat peste 16 000 de ore de 
muncă patriotică.

Bacău 22—13 (8—7). Trotușul Ora? 
Gh. Gheorghlu-Dej — Industria 
sîrmei Buzău 16—9 (7—5), Chimia 
Făgăraș — Medicina Tg. Mureș 
19—13 (8—4). A.S.A. Tg. Mureș — 
Tractorul Brașov 25—15 (10—8),
Agronomia Iași — P.elon Săvi- 
nești 22—16 (11—6); seria a Il-a : 
Gloria Arad — Tehnometal Ti
mișoara 13—13 (9—9), Independen
ța Sibiu — Dinamo B. Mare 10—8 
(7—3), Textila Cisnădie — A.S.A. 
Sibiu 17—16 (8—5). Metalul Copșa 
Mică — Universitatea Craiova 
18—13 (10—8), Timișul Lugoj — 
C.S.M. Reșița 18—14 (7—5).

Feminin, seria I: Voința Bucu
rești — Universitatea Iași 10—10 
(5—3), Progresul — Constructorul 
București 17—1» (10—4), Rapid — 
Comerțul Constanța 15—7 (8—4),
Chimia Buzău — Spartac Ploiești 
15—9 (8—4): seria a Il-a : Uni
versitatea Cluj — Universitatea 
II Timișoara 14—9 (7—5), Voința 
Sighișoara — Jiul Petroșani 19—13 
(10—6), Chimia Victoria — Derma- 
gant Tg. Mureș 6—9 (4—4), Sparta 
Mediaș — Chimia Făgăraș 17—10

(9—4), Constructorul B. Mare —• 
Oltul Sf. Gheorghe 15—10 (8—Z).

★
Iată șl clasamentele diviziei A 

după 4 
tape la

FEMININ

etape la feminin și > •- 
masculin.

1. „U> Tlm. 4 4 0 0 49-31 8
2. „U“ București 4 3 0 1 52—42 6
3. I.E.F.S. 4 3 0 1 54—46 6
4. Confecția 4 2 0 2 52—46 4
5. Voința Odorhel 4 2 0 2 46—42 4
ț Rulmentul Bv. 4 2 0 2 52—54 4
7. Textila Buhușl 4 2 0 2 43—52 4
8. Constr. Tlm. 4 1 0 3 40—45 2
9. C.S.M. Sibiu 4 1 0 3 36-50 2

10. Mureșul Tg. M. 4 0 0 4 31—47 0
MASCULIN

1. Dlnamo Bua

2 2

D 0 35—25 4
i. „U" Cluj 2 1 1 0 27—21 3
S. Steaua 2 1 0 1 36—24 2
4. Polit. Galați 2 1 0 1 32—31 2
5—6. Polit. Tim. 2 0 2 0 18—13 9
5—6. Dinamo Bc. 2 1 0 1 30—30 2
7. Voința Buc. 2 1 0 1 27—29 2
8. Unlv. Buc. 2 0 1 1 19—23 1
9. Dinamo Bv. 2 0 1 1 22—29 1

10. Știința Lovrln 2 0 1 1 17—33 1

NOUTĂȚI DE
LA 
AL 

__ ______________    CU
NOSC FINALIȘtlI CAMPIONA
TULUI INDIVIDUAL ȘI PERECHI

Zilele trecute s-a desfășurat Ia 
Bratislava tradiționalul Turneu 
internațional individual al Ceho
slovaciei. Dintre cei doi popicari 
români prezenți la întreceri, Ilie • 
Băiaș s-a clasat pe locui 3 la 200 
lovituri mixte, obținînd 891 p.d. 
întrecerea masculină a fost cîști- 
gată de Brautigam (R.D.G.) cu 
937 p.d. Proba feminină a reve
nit jucătoarei cehoslovace Mikul- 
cikova cu 422 p.d. Reprezentanta 
noastră, Ildico Jijic, a ocupat lo
cul 9 cu 387 pd.

★
La sfîrșitul săptămtnil trecute 

s-a desfășurat la Tg. Mureș, 
Cîmpina, P. Neamț, Craiova (fe
minin). Giurgiu, Galați, Cluj și 
Rm. Vîlcea (masculin) etapa de 
zonă a campionatului republican 
individual și perechi la seniori 
și juniori. Pentru finala pe țară, 
ce va avea loc între 22 și 27 sep
tembrie la București, printre cei 
calificați se numără — la junioa
re : Aneta Grigore (Metrom Bra-

• ILIE BAIAȘ — LOCUL S 
TURNEUL INTERNAȚIONAL 
CEHOSLOVACIEI • SE

— Județul Hunedoara, 
care cuprinde numeroase 
forme geografice de relief 
— munți, ape, șesuri etc. 
—, precum și numeroase 
monumente și vestigii is
torice, creează condiții fa
vorabile turismului. Cum 
este valorificat acest fond, 
ce s-a realizat, ce se pre
conizează ?

— Județul nostru cunoaște 
în toate sezoanele un aflux 
de turiști, atrași de frumu
sețile naturale, de monumen
tele istorice răspîndite în a- 
proape toate zonele, de re
zervațiile naturale din Rete
zat, de cetățile civilizației mo
derne de la Hunedoara, Valea 
Jiului, Călan, Brad. Cu tot 
acest fond turistic deosebit 
de valoros și variat, în județ 
nu se putea vorbi, cu ani în 
urmă, de o dezvoltare turis
tică.

In prezent, însă, se crista
lizează tot mai clar și un a- 
semenea profil al Hunedoa
rei. Pentru a răspunde aces
tei necesități, s-au înființat 
236 de cercuri de turism, care 
cuprind 32 686 tineri. Acțiuni
le turistice rezervate tinere
tului la sfîrșit de săptămînă 
au cuprins un număr impre
sionant de tineri. In taberele 
proprii și-au petrecut vara 
peste 2 000 de tineri. Au fost 
constituite trei baze turistice 
ale organizației U.T.C. la 
Geoagiu Băi și Vadul Do- 
brii. Un punct de atracție 
turistică il constituie Iacul și 
barajul de Ia Cinciș, in apro
pierea Hunedoarei. Pe acest 
lac a fost amenajată, de către 
asociația Constructorul, o ba
ză nautică, pe care se prac
tică cu succes caiacul șl ca
no ea. Cu noile construcții din 
Împrejurimi (motel, cabană, 
hangare) |! cu alte amenajări

PE ARENE
șov) 401 pd, Florian* Popovlci 
(Tricotajul Brașov) 396 pd, Get» 
Zaharla (Confecția Brăila) 244 pd, 
Ecaterina Șoimoșan (Voința Ora
dea) 372 pd ; la senioare : Elena 
Rada (Cetatea Giurgiu) 411 pd, 
Stana Liță (Voința Constanța) 410 
pd, Maria Stanca (C.S.M. Reșița) 
402 pd, Irina Szanto (Gaz metan 
Mediaș) 392 pd; la perechi : Cor
nelia Grecescu — Florica Lăpușan 
(București) 796 pd. Marla Antuș 
— Elisabeta Schiel 'Brașov) 792 
pd; la juniori : V. Popa (C.F.R. 
Timișoara) 833 pd. N. Halmagiu 
(Voința ~ 
(Voința 
niori : 
Pitești) 
(C.S.M. .
(Voința Baia Mare) 856 pd, Gh. 
Silvestru (Rafinăria Teleajen) 827 
pd: la perechi: I. Martina T 
Varga (Tg. Mureș) 1669 pd, 
Vrînceanu — I. Popescu (Bucu
rești) 1678 pd și I. Băiaș — I. Tis- 
mănaru (Reșița) 1738 pd.

La finalele de la București 
vor participa pentru cucerirea 
titlurilor de campioni pe 1970, 
în afara celor calificați la 
zone, maeștrii emeriti ai spor
tului (8 femei și 2 bărbați) și 
campionii pe anul trecut.

' Craiova) 781 pd, I. Foilor 
Tg. Mure?) 336 pd: la se- 
P. Hodobașa (Progresul

886 pd, I. Tismănaru 
Reșița) 843 pd, P. Burian

i. 
Al.

ce se impun, această bazft 
poate intra în circuitul com- 
petițional național și chiar in
ternațional — fapt ce va spo
ri atracția turistică in zona 
pădurenilor. De asemenea, un 
punct de agrement și turism 
va deveni lacul și barajul de 
pe Mureș, de la Mintia. Prin 
grija organelor locale, ia ba
raj poate fi amenajată o pu
ternică bază nautică de a- 
grement ți performanță.

— Apreciați contribuția 
practicării sportului Ia for
marea omului societății 
noastre socialiste ?

— Diversele manifestări
sportive de masă, competiți
ile de performanță, sînt tot 
atîtea prilejuri de afirmare, 
în viața social-economică a 
județului, a personalității spor
tivilor.

Desfășurarea în întreprin
deri și instituții a diferitelor 
competiții, dotate cu trofee 
omagiale, Ia care participă sa- 
lariați — competitori și spec
tatori — dovedește largul 
cimp social cucerit de mișca
rea sportivă, de sportivi.

Pe de altă parte, performe
rii care își fac tot mai mult 
loc în activitatea sportivă a 
județului devin personalități 
cunoscute și recunoscute — 
factori dinamizatori ai feno
menului sportiv.

Iată, deci, cum sportul con
tribuie la afirmarea persona
lității cetățenilor. Se poate a- 
precia că mișcarea sportivă 
hunedoreană este în continuă 
dezvoltare și perfecționare, ți- 
r.înd pasul cu prestigiul ge
neral al județului, contribuind 
din plin la ridicarea și am
plificarea acestuia. Hunedoa
ra este un teren fertil pentru 
cultivarea exercițiilor fizice și 
a performanței sportive — a 
epua in Încheiere tovarășul 
Ioachlm Moga.
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Tătavu Ii

fotbalist arădean... Ca 
Rotterdam!

să

De Ia

vorba

masa

meritat vic- 
Anderco nu

ra
cii 
de

făcut... 
arădeni 
excesiv

Victor 
antrenorul

să-ți faci...

ȘTAFETA VALORII
9

Printre obstacolele, nu 
numat formale, aflate tn 
calea afirmării marii per
sonalități, potrivirea de 
nume a fost și a rămas 
un hop evitat de către,unii 
(multe pseudonime își au 
sorgintea tn potriviri de 
nume care însemnau un 
handicap), sărit anevoie de 
către alții, după multe ten
tative nereușite. Cînd ai 
fericirea și... neșansa să fii 
fratele unui... nume ilustru 
— și clmpul de afirmare 
este terenul de fotbal — 
problema este parcă de 
zece ori mai complicată 
decît pentru un., pictor, 
sau un poet, sau, hai să 
zicem, un constructor de 
avioane.

De ce 7 Pentru că... 
ESCU II pictor, sau poet, 
sau constructor de avioane, 
vine cu creația lui, reali
zată într-un timp aprecia
bil, și-ți înfățișează pro
dusul finit. Pe care-l poți 
compara pe îndelete cu 
orice model. Fotbalistul, în 
schimb, creează tn fața ta. 
Adeseori, „poezia" lui du
rează două minute, umil, 
sau doar cîteva secunde. Și 
te cucerește. Alteori, „auto
rul" strică totul în frac
țiunea unei clipe.

...„Ajunge-I, deci, tu, Gigi 
Tătaru, un puști neînsem
nat, greu de remarcat — 
și prin gabarit — printre 
băieții de vîrsta ta, pe 
Tătaru I — extrema model. 
Fotbalist a cărui publicitrte 
o întrecea pe cea a artis
telor în vogă. Servantul 
care punea mingea pe 
„tavă de argint, ca la 
Athenee Pajace", vorba 
„profesorului" Constantin, 
și ți-o așeza pe frunte, ca 
să-î schimbi doar direcția 
în poartă".

Cam acestea au fost gîn- 
durile care-l rodeau pe 
Gigi (încă nu era Tătaru 
II) atunci 
dacă nu-i 
apuce de 
rămas la 
(dragostea 
puștiului

cînd se întreba 
mai bine să se 
alt sport... „Am 

fotbal pentru cu 
de minge a 

care la 8 ani
juca „neoficial" la C.C.A. 
(eram un fel de copil de 
trupă la marea noastră e- 
chipă) a învins. Mingea era 
viața și visul meu".

Scurt „bara.i indirect" — 
prin intermediul reporteru
lui — între frații Tătaru.

TĂTARU I : Gigi are o 
tehnică bună, are clarviziu
ne, e obraznic la joc. în sen
sul bun și in cel rău... Are 
o bună viteză de reacție, dar 
n-are viteza de deplasare a 
unui vîrf de clasă.

TĂTARU II: „Nenea" (Tă
taru I) zbura pe extremă și 
avea execuții tehnice in plin 
fulru care mă lăsau cu gura 
că iată...

Z ’aĂTARU I: Cu muncă 
(multă), viață sportivă și răb
dare (nu se pot sări 10 trep
te o dată) Gigi poate ajunge 
un atacant mare.

Pe scurt

Pag. a 3-â

Ia Tătaru II

Cele două „ediții* Tătaru

TĂTARU II : Nu știu dacă 
am să-l ajung pe fratele 
meu, dar visul meu este să-I 
întrec...

TATARU I : Eu am 24 de 
meciuri în echipa națională, 
Gigi are doar 3 — la ultimul 
campionat mondial — care 
fac însă mai mult decît toa
te ale mele...

zlmbesc obiectivului fotografic

me ! — m-am văzut deodată 
„mare". Și încă nu sînt!

— Seriozitatea ultimelor 
taie cuvinte este cea mai 
bună reclamă pentru tine. 
Dar după ea trebuie să ur
meze...

— ...munca ; o știu foarte 
bine. Numai așa, Tătaru II 
poate ajunge demn de Tă
taru I,

o 
ruj 
B, :

i Azi, pe terenul Constructo- 
(Sos. Olteniței), divizionara 

Dunărea Giurgiu va juca, in 
cadrul unul meci amical, cu 
I.T.A. București (campionatul Ju
dețului llfoF). Partida va înce
pe la ora 16.

® Consiliul asociației Sportul 
muncitoresc . București, din cam
pionatul diviziei O, a încredințat 
conducerea tehnică a echipei de 
fotbal Jucătorului Nicolae Mihai, 
profesor de educație fizică ia 
Școala generală nr. 95 cu spe
cialitatea fotbal.

O temă de importantă ac
tualitate a echipei Steaua — 
infuzia ei de tinerețe — în 
discuția celor doi frați.

TĂTARU I („producătorul" 
nr. 1 al lui Ciugarin, Crista- 
che, Ștefănescu, Naom, Gri- 
gore, Iordănescu, 
Respectînd 
sportive și 
gere de 
„minjî" de 
nouă față și un nou fonti c- 
chipei. Curajul promovării, 
urmat de o instruire bună, 
vor avea — cred eu — ca e- 
fect o echipă de marcă. Tre
buie însă răbdare. Maturita
tea se dobîndește treptat. în- 
tr-un meci ca cel cu „U“,de 
pildă, noi, echipa C. C. A., 
ie-am fi dat clujenilor 10 go
luri. Ăștia tineri trebuie să 
facă pasul decisiv de Ia 
JOACĂ Ia fotbalul adevărat. 
Unii dintre ei, Ciugarin, 
Naom, Ștefănescu, Iordănescu, 
au început să se afirme, dar 
mai au mult de lucru.

TĂTARU II : Băieții cei 
noi se integrează treptat. 
Sper să realizez cu Iordănes
cu lucruri mari...

Final cu un... debut. Du
minică, la Petroșani, Tătaru 
II (suspendat pe patru eta
pe) debutează în actualul 
campionat. Privat de bucu
ria „Cupei" și absent de la 
primele meciuri în această 
ediție, mezinul familiei Tă
taru așteaptă cu vizibilă ne
răbdare reintrarea sa.

— La ce concluzii ai ajuns, 
în aceste patru etape de pe
nitență ? După campionatul 
mondial, unii îți reproșau că 
ai rămas la... înălțimea țării 
lui Montezuma, de unde-ți 
privești, superior, colegii și 
partenerii. Ce părere ai ?

— Așa a fost. După „bara1 
la poarta 
ne, dacă 
omul cel

Manea) : 
rigorile vieții 

muncind cu tra- 
inimă, talcntații 
astăzi pot da o

lui Felix — doam- 
era gol aș fj fost 
mai fericit din lu-

■WWiW.
.1

Marius POPESCU

RITMUL DE JOC
O ă recunoaștem, c 

toată franchețea, c
printre multe alta 

slogane — repetate pînă 
la sațietate pentru a ca
racteriza calita’ea 
partide de fotbal — utili
zăm adesea și formulele : 
„echipa X a realizat un 
ritm debordant de joc" 
(dacă ea a reușit să în
vingă) sau, în caz de în- 
frîngere . ,11-le Y a adop
tat un ritm de joc lent, 
bătrînesc"... Și, într-adevăr, 
ambele afirmații pot defini 
în modul cel mai pregnant 
atît latura pozitivă, cît și 
pe cea negativă din evo
luția a două echipe.

Este, oare, ritmul de joc : 
atîr de hotărîlor in obține
rea superiorității uneia 
dintre formații ? A ajuns 
el un „panaceu universal" ? 
Sau este o simplă „găsel
niță" a specialiștilor, care 
ar vrea să explice totul 
printr-o etichetă bună de 
fixat pe orice „produs" al 
fotbalului ?

De astă dată, adevărul 
se află de partea acestor 
specialiști, care au găsit, în 
sfîrșit, „cneia de boltă" a 
edificiului fotbalistic, nu 
numai de pe meleagurile 
noastre, ci din întreaga 
lume.

Desigur, nu vrem să ți
nem o lecție doctă despre 
ritmul de joc. Am făcut-o 
pe larg în noua noastră 
lucrare „Fotbalul 
— Ce este și cum trebuie 
să-l jucăm". Se simte, to-

unei

modern
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• ALARMĂ LA U.T.A.... De o săptămînă, echipa o- 
landeză Feijenoord și-a trimis... „antenele" la Arad. Trei 
operatori au sosit de la Rotterdam, înarmați cu aparate 
de filmat, înregistrînd pe peliculă antrenamentele ară
denilor. Duminică, echipa de filmare a fost prezentă și 
la meciul cu Progresul, filmând fazele mai interesante.

— De aceea am jucat azi mai... rezervați, glumea un 
ne păstrăm ,,tainele" pentru

• Are cuvîntul 
Stănculescu, 
Progresului :

— U.T.A. a 
toria. Arbitrul
ne-a acordat gol, în min. 
75, la o fază care nu tre
zea nici o suspiciune!

— Dar, în min. 12. Măn- 
doiu l-a faultat pe Fl. Du
mitrescu?

— Da! Trebuia acordat 
penalty!

...Consemnăm cu satis
facție sportivitatea antre
norului Stănculescu!

• Știți cîte rezerve a 
avut U.T.A. înscrise pe 
foaia de arbitraj? Numai 
trei : Bătrina. Șchiopu și 
Zaharia (Regulamentul 
permite cinci). Dintre a- 
ceștia, doar doi erau va
lizi, Zaharia fiind acciden
tat. Nu e de mirare deci 
că „Coco" Dumitrescu se 
plîngea pe tușă :

— N-avem lot. N-avem 
„rezerve". (La Hajnal — 
una din speranțele arăde
nilor — ș-a renunțat de
finitiv, deoarece mureșenii 
nu i-au acordat dezlega
rea).

Apoi „Coco" a glumit:
— „Loți" (n. n. Rein

hardt, antrenorul secund), 
pregătește-te 
reintrarea!

• Grama a
vagii printre 
intrările sale
dure. La un moment dat. 
un spectator de lingă

® ianoD3 • lanoDa •

presei și-a amenințat co
pilul cu care venise la 
meci :

— Dacă nu eștî cuminte, 
te dau pe mîna lui... nea 
Grama, auzi ?!
• Un srmetafor clujean fă

cea duminicii tn tribunii o re
marcă comică șl nu numai 
atit : ..Am văzut deseori echi
pa C.F.R.-ului, dar nu pot re
cunoaște Jucătorii. Seamănă 
teribil intre ei".

Fenomenul acesta de uni
formitate tine probabil nu atit 
de talia, conformația sau cu
loarea părului. CI DE EXPRI
MAREA MODESTA A FOTBA
LIȘTILOR CLUJENI. Nici unul 
dintre el nu devine tn timpul 
meciului o personalitate fra
pantă. Pînă cînd unii vor a- 
junqe (dacă Vor alunge ?). sin
gura modalitate de identifi
care rămtne aplicarea unor 
numere mal mari ne tricouri. 
Propunerea reprezintă, desi
gur, un paleativ, nu o soluție.

• Petre Nicolae, fundașul 
stingă al dlnamovlștllor bucu- 
reștenl. face încă disonante 
cu restul echipei DEPARTE 
DE NOI GTNDUt. DE A 1N- 
TtMPTNA OBSTH’’CTION1ST 
UN TlNAR JUCĂTOR. ÎNTOT
DEAUNA O NECUNOSCUTA 
DIN CARE POATE SARI UN 
MARE FOTBALIST . dar vă- 
z!ndu-l, ne-arn nm ntit că DE- 
LEANU E REZERVA. E drept., 
de etnd s-a transferat de la 
Iași, Deleanu ă pălit. Un bun 
fotbalist acum doi. trei ani. 
a Intrat tn criză șl nu mal 
țese. Cazul (din titular al e- 
chipel naționale elunge re
zerva Iul Petre Nicolae) ni se 
pare dramatic sl ne propu
nem să-l elucidăm.

• ECOURI • ECOURI •

stadionul din Bacău, adu
cea în discuție, în comen
tariul său de luni, și fap
tul că portarul Mihai lo
nescu ar fi abandonat acti
vitatea competițională. E- 
roare! CUNOSCUTUL IN
TERNAȚIONAL NU S-A 
RETRAS tNCA DIN A- 
CEASTĂ ACTIVITATE. El 
a apărat, chiar duminică, 
poarta echipei de tineret a 
clubului ploieștean. Și a 
făcut-o, putem spune ca 
martori oculari cu foarte 
mult succes. De.altfel, re
zultatul de egalitate (1—1) 
obținut de juventiștii plo- 
ieșteni tșt are in bună mă
sură explicația în interven
țiile sigure și spectacu
loase ale lui Mișu lonescu. 
Că el nu mai apare în pri
ma formație a 
aceasta este, 
chestiune în 
răsc antrenorii
Ceea ce noi am, mai putea 
spune este că duminică nu 
lipsa lui Mihai lonescu s-a 
resimțit la Petrolul. Căci 
nici el n-ar fi reușit — 
probabil — să facă mai 
mult decît a făcut portarul 
Stelian în fata unei înain
tări dezlănțuite ca aceea a 
băcăuanilor si în condiții
le evoluției atît. de modeste 

propriilor fundași.

Petrolului, 
desigur, o 
care hotă- 

resnecti vi.

trimite- 
Din or- 
— fun- 
vrut să 
soluție, 

ur-

• Aflat cu mingea in a- 
propierea propriului său 
careu și presat de un ad
versar. C. Dan avea în fată 
o soluție sigură : 
rea mingii în aut. 
gol iu — probabil 
dașul ranidist. n-a 
recurgă la această
pierzînd în cele din 
mă mingea și punîndu-1 pe 
Rămureanu în situația de 
a ieși din suprafața de pe
deapsă pentru a Intercep
ta balonul, dar comițînd 
astfel henț.

Poate că. Dan va învă
ța ceva din întâmplarea 
aceasta...
• Un confrate de la un alt 

ziar bucureștean, căutînd 
explicații la cele 5 goluri 
primite de ploieștenj pe

Caricaturi : AL. CLENCIU
180033 • 180033 • 180033

ÎNCEPE CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR, EDIȚIA 1970/71

Duminică va tncepe cam
pionatul republican al junio
rilor, ediția 1970/71. Prima e- 
tapă programează următoa
rele partide :

SERIA I : Foresta Fălticeni — 
Fulgerul Dorohol, Rarăul Câmpu
lung — Textila Botoșani, Mine
rul Gura Humorulitl — Chimia 
Suceava, Penicilina Iași — Mino- 
brad Vatra Dprnei, Ntcollna Iași
— Politehnica îașl, Șc. sp. Iași
— Liceul nr. 2 Tășl.

SERIA A II-A : T.T.A. Pașcani
— Letea Bacău. Cimentul Blcaz
— Victoria Roman. Dinamo Ba
cău — Petrolul Molneștl, Textila 
Buhușl — C.F.R. Pașcani, Ceah
lăul P. Neamț — Știința Bacău, 
Minerul Comănești — Liceul cu 
sp. fotbal Bacău.

SERIA A III-A : Ancora Galați
— Olimpia Rm. Sărat, Rulmentul 
Bîrlad — S.U.T. Galati. Me.talul 
Buzău — Chimia oraș Gh. Gheor- 
ghlu-Dej. Automobilul Focșani — 
Dacia Galați, A.S.M. Tecuci — 
Șoimii Buzău, Oțelul Galați — Po
litehnica Galați.

SERIA A IV-A : Voința Buc. — 
Petrolul Berea. Sportul studen
țesc Buc. — Progresul Brăila, 
Metalul Plopen) — Energia Slobo
zia, Steaua Buc. — Unirea Trico
lor Brăila, Petrolistul Boldești — 
Metalul Buc.. Metalurgistul Brăila
— Comerțul Brăila.

SERIA A V-A : Delta Tulcea — 
Celuloza Călărași. Cimentul Med
gidia — Flacăra roșie Buc., Elec.; 
trica Constanța — Marina Man
galia, Șc. sp. nr. 2 Buc. — \ul- 
turul Tulcea. Electronica Buc. — 
I.M.U. Medgidia, Farul Constanța
— Portul Constanța.

SERIA A VI-A : Sirena Buc. — 
Petrolul Tîrgovlște. Sp. muncito
resc Buc. — Mașini unelte Buc., 
Dinamo Buc. — Metalul 'Tirec- 
vlște. Dunărea Giurgiu — Olimpia 
Giurgiu, Petrolul Videle — S.N. 
Oltenița. Unirea Mînăstlrea — 
Steaua 23 Aucust Buc.

SERIA A VII-A : Petrolul Plo
iești — Rapid Buc., Sc. sp. Ener
gia Buc. — Carpați Sinaia. Teh- 
nometal Buc. — Prahova Ploiești.

Poiana Clmplna — Victoria Fio- 
rești, Laromet Buc. — I.R.A. 
Clmplna, Flacăra Moroni — Ca- 

. ralmanul Bușteni.
SERIA A VIII-A : Autobuzul 

Buc. — Gloria Slatina, Unirea 
Drăgășam — Progresul Corabia, 
Chimia Tr. Măgurele -„Comer
țul Alexandria, Dacia Pitești 
Lotrul Brezol, Progresul Buc. - 
Chimia Rm- Vtlcea, F.C. Argeș 
F.C. Caracal. „

SERIA A IX-A : C.I.D. Tg. JIU
— Metalul Tr. Severin. ^ Minerul 
Motru — L.
Petroșani — 
Electroputere ----------- . -
Petroșani, Șc. sp. Craiova — Mi
nerul Lupenl. Univ. Craiova 
M.E.V.A. Tr. Severin.

SERIA A X-A : Victoria Caran
sebeș _ Metalul Topleț, Minerul 
Bocșa — Minerul Moldova Nouă, 
Electromotor Timișoara — Șc. sp. 
Lugoj, Furnirul Deta — Minerul 
Anina, C.F.R. Caransebeș — 
C.S.M. Reșița. C.F.R. Timișoara — 
Vulturii Textila Lugoj.

SERIA A XI-A : C.F.R. Simerla
— Minerul Ghelar, Mureșul Deva
— Progresul Timișoara, Victoria 
Călan — Aurul Brad. U.T. Arad
— Politehnica Timișoara. Șc. sp. 
Timișoara — U.M. Tlnrșoara, 
C.F.R. Arad — Vagonul Arad.

SERIA A XII-A : Minerul Te- 
ltuc — Unirea Alba Tulta, Gaz 
metan Mediaș — Corvlnul Hune
doara. Soda Ocna Mureș — Chi
mica Tîrnăvenl. Vitrometan Me
diaș — Minaur Zlatna. Metalur
gistul Cuglr — Metalul Copșa 
Mică, Arieșul Turda — Meta.ul 
Alud. , _ ,SERIA A XIII-A t Minerul Bata 
Sprle — Someșul Satu Mare, To- 
pltorul Bala Mare — Unirea Za
lău. Crișul Oradea —^Chimistul 
Baia Mare, ** —
Olimpia 
Mare — 
Minerul 
Cărei.

SERIA 
săud — 
mei C.

Minerul
St. roșu Plenlța, Jiul 
— Dunărea Calafat, 

Craiova — Știința

Turzil, ,.U“ Cluj — Unirea Dej, 
C.I.L. Gherla — Someșul Beclean.

SERIA A XV-A : Lemnarul O- 
dorhei - Chimia Făgăraș. Chimia 
Victoria — A.S.A. Sibiu. Indepen
dența Sibiu — Șoimii Stblu, 
C.S.M. Sibiu — Șc. sn. Brașwia, 
A.S.A. Tg. Mureș — Șc. sp. Sibiu, 
Metrom Brașov — C.F.R. Sighi
șoara.

SERIA A XVI-A : Carpați Bra
șov — Torpedo Zărneștl, Oltul 
Sf. Gheorghe — Tractorul Bra
șov, Unirea Cristur — Viitorul 
Gheorehieni, Colorom Codlea — 
Forestierul Tg. Secuiesc, 
Sf. Gheorghe ■ — Șc. sp. 
Steagul roșu Brașov — 
Bălan.

Șc. sp. 
Brașov. 
Minerul

Metalul Salonta — 
Oradea, Olimpia Satu 
Consiructorul Baia Mare, 

Bala Mare — Victoria

A XIV-A : Fcresta Nă- 
Bradul Vișcu. Ind. sîr- 

Turzil — Gloria Bistrița,- 
CFR Cluj — Dermata Cluj. 
C.I.L.' Slghet — Arleșul Clmpia

FACTOR ESENȚIAL, NEGLIJAT DE ECHIPELE NOASTRE
tuși, nevoia ca jucătorii 
noștri să fie pătrunși de a- 
cest mare adevăr : FARA 
RITM SUSȚINUT, evoluția 
lor pe teren nu-i poate 
duce nici la fotbalul-spec- 
tacol, nici la cel de mare 
eficiență.

Ritmul de joc și-a dove
dit valențele încă din cam
pionatul mondial din 1958 
(desfășurat în Suedia), pen
tru a-și arăta măsura efi
cienței în recentul „Mun
dial" din Mexic, unde re
prezentativa Braziliei și-a 
impus, în ambele împreju
rări, cu o neegalată vi
goare, marile ei însușiri, 
datorită cărora a putut

tîrziere a fazelor, datorită 
fie driblingurilor prelungite, 
fie paselor laterale, fie 
așa-zisei temporizări, toate 
ducînd la anihilarea facto- 
rului-surpriză, care poate 
fi obținut numai prin jocul 
simplu, direct, pe poartă. 
Or, multe din partidele eta
pei a l!-a a diviziei A au 
păcătuit tocmai prin a- 
ceastă neavenită fracțio
nare a acțiunilor, ca ur
mare a paselor „pe me
tru pătrat", a ignorării 
principiului „dă și fugi", a 
lipsei unor judicioase de
marcări în atac, ca și a 
neutilizârii aripilor. Încă nu 
sînt generalizate la

Farul — Univ. Craiova : G. 
POPOVICI, ajutat de G. Re- 
tezan și C. Ghemigean (toți 
din București) :

Petrolul — Rapid : N. HAI
NEA (Bîrlad), ajutat de V. 
Popa (Iași) și C. Țifrea (Ga
lati) :

F C. Argeș — C.F.R. Cluj: 
I. DBĂGHICI ajutat de D. 
Ghețu și C. Dragotescu (toți 
din București) ;

Progresul — Steagul roșu: 
I. RITTER, ajutat de G Blau 
și Ă. Sbercea (toți din Timi
șoara) :

C.F.R Timișoara — Dina
mo Bacău : C. DINULESCU, 
ajutat de Em. Martin și R. 
Stîncan (toți din București);

Dinamo București — Poli
tehnica: O. COMȘA (Craiova), 
ajutat de N. Mogoroașe (Cra
iova) și M. Biolan (Tr. Seve
rin) :

„U" Cluj — U.T.A. :
BENTU (București), ajutat de 
N. Cursaru (Ploiești) și G. 
Bîrsan (Galați):

Jiul — Steaua : P. SOTIR 
(Mediaș), ajutat de T. Andrei 
(Sibiu) și N. Barna (Tîrnă- 
veni).

noi
.țju? 1 ..............  .. :
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să-și înlăture, unul după 
altul, adversarii din tur
neele finale.

Ceea ce trebuie să știe 
echipele noastre este faptul 
că ritmul de joc nu poale 
fi realizat 
individuală 
nici fără 
tactică de 
de care trebuie să fie pă
trunși toți componenții lor.

Fotbalul modern ne im
pune, printre legile lui de 
fier, și pe aceea de a-l 
juca nu numai BINE, dar 
și REPEDE. Nu numai prin 
mișcarea continuă a jucă
torilor, dar și prin acțiuni 
gîndite fulgerător. Astăzi 
nu se mai admite nici o 
frinare a jocului, nici o în-

fără o tehnică 
desăvîrșilă, și 

acea orientare 
mare luciditate,

„pasele prin deviere" (sin
gurele care pot dezlănțui 
acțiuni fulgerătoare) și nu 
sînt executate cu mare ra
piditate „loviturile impuse", 
pentru a le exploata cit 
mai bine din punct de ve
dere tactic.

Am văzut, în partida ur
mărită din tribună (Rapid— 
Jiul) sau în secvențele re
ceptate pe „micul ecran" 
(CFR Cluj—Dinamo Bucu
rești), cum jucătorii noștri 
țineau prea mult mingea la 
mijlocul terenului, adică 
tocmai în porțiunea de 
unde trebuie să pornească, 
cu cea mai mare rapiditate, 
‘oate atacurile.

Am mai înregistrat secun
dele pierdute de unii ju-

cători prin aceea că la 
primirea mingii nu știau că
rui coechipier să-i trimită 
o pasă. Or, un aii princi
piu elementar, pus în 
practică cu mult succes 
de către brazilieni, este : 
chiar înainte de a primi 
pasa, să știi cui vei da 
mingea.

Apoi, prea puțini din ju
cătorii noștri cunosc secre
tul destul de simplu al 
trecerii instantanee din a- 
tac în apărare, care poate 
face ca echipa să aducă 
în acțiunile ofensive 7—8 
oameni „în față", iar la 
cele defensive să ducă 
lupta cu același număr de 
jucători, fără a mai recurge 
la „libero" sau la alte 
mărci de fabrică, a căror 
modă a apus după Me
xico 70.

...La primul tur de ma
nivelă dat in confruntarea 
dintre campionii celor două 
continente (ESTUDIANTES 
și FEIJENOORD), numai rit
mul de joc a adus rezulta
tul egal, atît de favorabil 
olandezilor. Despre jocul 
argentinienilor, un cronicar 
francez de fotbal spunea 
numai atît : „pierzînd oca
zia unui 3—0, Estudiantes 
ne-a dat impresia că un 
resort s-a rupt în echipă. 
Campioana Americii de 
Sud rătăcea pe teren ca un 
trup fără suflel". Adică juca 
fără ritm, — am spune noi 
în bun limbai fotbalistic.
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• Avem toate motivele 
să credem că, printre pri
mele lucruri care se invată 
la cursurile, de arbitri, es
te șl 
ctului 
tonei 
vită

a

acela că regula ofsai- 
nti se mai aplică a- 
cînd mingea este lo- 
ultima 

jucător 
însă, la 
VIZIA 
arbitru 
Hristea din Alexandria 
dicînd steagul și scmnalînd 
ofsaid la o astfel de fază, 
evidentă pentru toți specta
torii.

Bineînțeles. însă, că ar
bitrul de centru, N. Cursa
ru, n-a ținut seama de 
semnalizarea tușierului, lă- 
sînd jocul să continue.

® Se știe că Sătmăreanu 
traversează, 'de o vreme, 
o criză de formă. Dumi
nică, de pildă, apreciatul 
fundaș al naționalei a dat 
numai în repriza a doua 
6 pase la adversari, cotă 
negativă mult prea ridi
cată pentru „firmar

— Atenție... 
(așa îl alintă 
săi simpatizanți), locul în 
„11"-le reprezentativ nu 
este adjudecat prin con
tract, ci se obfine prin 
(bun), la concurentă I 

primele 45 de minute asupra 
„vizat" atacant bucureștean

oară de un 
advers. Duminică, 
un meci de 

A, am văzut 
de linie, pe

• S faulturi (!) în 
Tordănescu. cel mai 

către fundașii clujeni.
Vina „asupritorilor"

este evidentă, dar ne .......... _____
i s-a spus că păstrarea exagerată a mingii la picior teste 
un îndrăgostit exagerat de balon) îl expune prea mult 
atacurilor — destule incorecte — ale adversarilor.

talentatului atacant bucureștean 
întrebăm dacă lui Iordănescu nu

• Spectator la meciul Rapid—Jiul, Titus Ozon, fostul 
antrenor al echipei din Petroșani, a avut aprecieri Fru
moase la adresa fotbaliștilor de care s a despărțit de 
curînd:

— Echipa a jucat destul de bine, în condițiile unui 
joc în deplasare. Ea putea obține de altfel, un rezultat 
de egalitate. Sînt convins că noul antrenor. Ion Bălă- 
nescu, bun tehnician și pedagog, va omogeniza formația, 
obținînd astfel rezultate favorabile.
180033 • 180033 • 180033 ® 180033 • 180033 9

Cele ce vă po
vestim s-au tn- 

’ timplat la Bîrlad, 
la un meci de 
fotbal din cadrul 
diviziei C (seria 
a 11-a). Fată 'în 
față: Rulmentul
Rîrlad și Petro
listul Boldești. A- 
vînd și avantajul 
terenului, Rul
mentul și-a domi
nat adversarul, 
deschizîndu-și pas 
cu pas drumul 
spre victorie.

Unul din jucă
torii oaspeților, 
Dijmănescu — 
după cum ne re
latează 
dentul 
FAiade 
împăca 
situația 
ren $i
cu deciziile arbi
trului, în care 
vedea numai acte

corespon- 
nostru, 
— nu 

însă
de pe te- 
mai ales,

S. 
se

de persecuție îm
potriva echipei 
din Boldești. Ner
vos, nedisciplinat, 
el a început să 
protesteze aproa
pe la fiecare de
cizie a acestuia.

Bineînțeles, Dii- 
mănescu a fost 
avertizat. Dar, el 
a continuat să 
vocifereze mai cu 
scamă cînd cel 
sancționat pentru 
o infracțiune era 
el însuși. La un 
moment dat, spec
tatorii l-au jc&zut 
pe jucătorul din 
Boldești părăsind 
terenul. Cum ar
bitrul nu-l elimi
nase, iar oasneții 
continuau jocnl 
în 10 oameni, pu
blicul n-a înțe
les ce se Intîm- 
plase.

Arbitrul, este a-

devărat, nu-l e’i 
minase pe Dijmă, 
nescu, mulțumin 
du-se doar 
dea un 
avertisment, 
schimb, făcuse a- 
cest lucru puțin 
obișnuit 
antrenorul jucă
torului nediscipîi 
nat, P. Dra 
gomir, cit riscu' 
de a rămîne în 
10 oameni și dc 
a pierde la 
Cum a și 
dut.

Dar, pînă 
mă — camoiona 
tul este abia la. 
început — P 
Dragomir, ca fi 
orice alt antrenor 
care ar proceda io 
fel, nu va avea 
decît de cîști- 
gat...

să-i 
nou 

tn

însuși

SCOr 
pi.er-

la ur

LA TELEFON
După cum am anunțat în 

ziarul nostru de ieri, repre
zentativa de juniori a Româ
niei, aflată în Polonia la tra
diționala „Cupă a Prieteniei", 
a susținut luni seară cea d" a 
treia ’ partidă. DISPUNÂND 
DE SELECȚIONATA BUL
GARIEI CU 1—0.

Căutînd să aflăm amănunte 
suplimentare de la această în
tâlnire, am obținut legătura 
telefonică cu hotelul „Osiedle" 
din Katowice, de unde antre
norul CONSTANTIN ARDS- 
LEANU ne-a transmis :

— Partida a fost deosebit de 
disputată și rapidă, juniorii 
bulgari dovedindu-se, ca în
totdeauna. adversari reduta
bili și ambițioși.

— Ce formație ați aliniat 7
— Bucaru Dobrău. Smărăn- 

dache. Sandu Gabriel. Ciocîr- 
lan. Dănilă. Biiloni. Blej'ișcă, 
Sandu Mircea, Ailenei, Cojo- 
ca ru.

— Care jucători s au re
marcat 7

— Sandu Mircea — ală
turi de Sandu Gabriel și de 
BSIdni.

— Ce ne puteți spune des
pre meciul de miercuri contra 
Ungariei 7

— Va fi o confruntare de
cisivă pentru cîștigarea gru
pei. Avem nevoie de o victo
rie, mai ales după ce Polonia 
a învins luni Cuba, cu 1—0. 
Sper să obținem această vic
torie.

LOTO-PRONOSPORT
Noile avantaje acordate 

participanților — dintre care 
menționăm introducerea re
porturilor și participarea pe 
bilete fracționate — au des
chis noi căi spre marile pre
mii la LOTO. PRONOEX- 
PRKS și PRONOSPORT

Un exemplu îl constituie 
premiul de categoria A în va
loare de 100 000 lei, obținut 
de participantul Enache 
Gheorglie Ion din Bușteni, la 
tragerea 
ac.

Jucînd 
(seria P) _ • -
premiu de categoria B în va
loare de 10 250 lei. Deci, re
porturile și biletele fracțio
nate i-au permis participantu
lui din Bușteni să înregistreze 
un cîștig de valoare maximă. 
Iată că marile avantaje acor
date participanților prin noile 
măsuri luate de A.S. LOTO- 
PRONOSPORT își arată din 
plin roadele. Un motiv în 
plus de a participa la trage
rea LOTO de vineri 11 sep
tembrie, care oferă partici
panților posibilitatea de a ob
ține autoturisme MOSKVIC! 
408 cu caroserie 412 (57 700 
lei), DACIA 1 100 (55 000 le5),

MOSKVICI 408 cu 4 faruri și 
radio (54 500 lei). SKODA S 
100 (53 090 lei), SKODA 1000 
M. B. (49 300 lei) și Fl AT 850 
(45 800 lei) Deci o listă bo
gată care cuptinde autot'ins- 
me de diferite mărci și ca
pacități cilindrice dintre care 
participanții cîștinători își 
pot alege după preferință. Nu 
uitați, astăzi și mîine ULTI-

MEI.E ZILE pentru procura
rea biletelor.
PREMIILE CONCl’KSULLII PRO
NOSPORT NR 35 »)IN 5 SEP

TEMBRIE >910
Categoria I : (13 rezultate) 151,78 

variante a 191 Te1.
Categoria a Il-a : M2 rezultate) 

5686 variante a 35 iei.
Premiul de categoria a UI-a a- 

vînd valoarea unitară sub plafo
nul de 20 lei, conform prevederi
lor Regulamentuîui nu s-au plă
tit.

LOTO din 21 august

pe un bilet sfert 
a mai cîștigat și un

NOU l
Intenționați să vă vindeți autoturismul ?
Unitățile de consignație ale comerțului de stat din orașele 

București, Brașov, Timișoara, Cluj, lași și Pitești vă oferă 
serviciile pentru vînzarea autoturismului la prețul dorit

Autoturismul dv., expus într-un loc special amenajat, îș> 
va găsi cu ușurință cumpărător.

Personal calificat efectuează prezentarea și probele de 
motor și oferă consultații tuturor celor

Unitățile de consignație efectuează 
vînzare-cumpărare.

REȚINEȚI:
-EFICIENȚĂ 
-RAPIDITATE 
-ECONOMIE DE
PRIN:

UNITĂȚILE DE
PENTRU VÎNZAREA

interesați să cumptr». 
toate formalitățile de

P

CONSIGNAȚUE
DE AUTOTURISME



AFIRMĂRI DE PRESTIGIU] In lume
ALE SPORTULUI BULGAR

An anii construcției socialiste, sportivii din Repu
blica Populară Bulgaria s-au afirmat cu pregnanță 
în arena internațională. Este rodul firesc al exce

lentelor condiții de care se bucură mișcarea sportivă din 
această țară, unde sportul este un bun al maselor largi. 
An de an, sportivii bulgari s-au impus atenției generale 
prin înaltele rezultate obținute 
ultimele ediții ale Jocurilor 
mondiale și europene.

Zname 
perfor- 

a intre-
aseme-

in mari competiții, la 
Olimpice, la campionatele

R.P.D. COREENE SE PREGĂTESC
SA CUCEREASCĂ NOI LAURI

De un prestigiu unanim re
cunoscut se bucură reprezen
tanții sportului luptelor din 
R. P. Bulgaria. Pe podiumul 
de premiere al ultimelor două 
Olimpiade (Tokio, 1964 și 
Ciudad de Mexico, 1968) au 
urcat numeroși luptători bul
gari, trei dintre aceștia fiind 
medaliați cu aur. Sînt cunos
cute tuturor numele lor, ma
eștrii emeriți ai sportului Bo- 
ian Radev, Enio Vilcev și 
Prodan Gardjev. Titluri mon
diale șl continentale la lupte 
greco-romane și libere, la ul
timele ediții ale acestor între
ceri de mare anvergură, au 
mai fost obținute de sportivii 
bulgari Nikola Stancev, Dimitr 
Dobrev, Petr Kirov,
Sirakov, Liutvi Ahmedov, 
ghel Kerezov, Ivan Iliev. 
impresionant eșalon de 
rea ți 1

O adevărată tradiție de 
moașe succese și-au

Petko
An- 
Un 

lau-

fru- 
făurit

in anii din urmă sportivii și 
sportivele bulgare care îndră
gesc baschetul. Reprezentativa 
feminină de baschet a R. P. 
Bulgaria numără in palmares 
un titlu de campioană euro
peană (Dndz, 1958), medalii de 
argint 
bronz (Lima, 1964) la campio
natele 
victorii în serie la întrecerile 
balcanice. Baschetbalistele e- 
chipei „Slavia" din Sofia au 
cucerit de două ori „Cupa 
campionilor europeni", în edi
țiile din 1959 și 1963. De aces
te succese sînt legate numele 
unor baschetbaliste excepțio
nale ca Vania Voinova, To- 
dorka Vasilieva sau Elena 
Gospodinova. Lauri au obți
nut reprezentanții Bulgariei șl 
în disciplina voleiului, unde 
echipa feminină a clubului 
Levski—Spartak a cucerit „Cu
pa campionilor europeni" tn 
1964, iar voleibaliștii de la

(Moscova. 1959) și

mondiale, precum și

Ț.S.K.A. Septemvrlsko 
au reeditat această 
manță in ediția 1969 
cerii masculine.

Este cunoscută, de
nea. valoarea deosebită a fot
balului bulgar. De mai multe 
ori prezenți în turneele finale 
ale întrecerii mondiale și o- 
limpice, fotbaliștii bulgari se 
mindresc 
liilor de argint in ultima e- 
diție a 
surată la Ciudad 
De două ori, 
1959 și 1969 
întreceri 
U.E.F.A., 
clasat pe

Cu un . 
afirmări în arena competițio- 
nală este răsplătită activita
tea sportivilor bulgari și în 
alte discipline, cum ar fi at
letismul, 
mul, i 
schiul.
zențele 
a fost 
ramură 
tînără.
dial
de la Copenhaga (1967), tînăra 
studentă din Sofia, grațioasa 
Maria Ghigova, a gustat din 
cupa victoriei supreme.

O dovadă în plus a marilor 
resurse de care dispune astăzi 
sportul bulgar.

cu cucerirea meda-
J.O. de

în 
ale 
tineret

vară, destă- 
de Mexico, 
edițiile din 
tradiționalei 

Turneulde
echipa Bulgariei s-a 
primul loc.
palmares bogat de

motociclis- 
boxul sau 

dintre pre- 
remarcabile

ciclismul,
gimnastica, 

Dar una
■ cele mai

recent prilejuită de o 
sportivă Încă relativ 

La campionatul mon
de gimnastică modernă

PAVEL SERICI
(Urmare din pag. 1)

unul. In cea de a doua rundă, 
numai 10 trăgători au obținut 
rezultatul maxim, printre care 
si românul Gheorghe Florescu. 
înaintea ultimei serii a zilei, 
trei participant! se aflau la 
egalitate, fără să fi comis vreo 
greșeală, adică 50 de talere lo
vite : Senicev (U.R.S.S.), Hop
pe (R. D. Germană) și Leibin- 
ger (R. F. a Germaniei).

A venit însă și seria a treia 
unde, deși 17 trăgători au rea
lizat cite 25 t, unul singur a 
rămas imaculat, nici o ratare : 
sovieticul Pavel Senicev. lide
rul manșei I, cu 75 de ta
lere zdrooite.

Urmează o grupă de trei, 
cuprinzînd pe compatriotul lui 
Senicev, Alipov (fostul cam
pion de juniori al Europei), 
Hoppe din R. D. Germană și 
un nume mai puțin cunoscut, 
elenul Petronis.

Campionul olimpic, englezul 
Braithwaite și francezul Jean 
Baud, campionul Europei, au 
tras ceva mai slab, neînscriind 
decît 71 t. La fel și actualul 
deținător al titlului mondial, 
Mattarelli, dar care, după 
cum se știe, este scuzabil.

Trăgătorii români au înce
put destul de slab, mai ales

ECHIPA LUI PELE
In etapa a 12-a a

natului de fotbal al
Sao Paulo, două partide au
reținut atenția în mod deo
sebit.. Mai întîi este vorba
despre victoria la scor a e- 
chipei Sao Paulo, qphipă con
dusă de cunoscutul antrenor 
Zeze Moreira, care — în a- 
cest an — pare cea mai în 
măsură să cîștige ce! mai di
ficil campionat al Braziliei.

în meciul cu Botafogo din 
Riberao Preto, echipa Sao 
Paulo a deschis scorul prin 
noua sa achiziție, uruguaya- 
nul Forlan (min. 11). iar pînă 
la pauză Toninho mai înscrie 
două goluri (min. 22 și 40) — 
primul printr-un șut magis
tral de la 20 m, iar al doilea 
după ce a primit o excelentă 
pasă în adîncime de la Ger
son. Ultimul gol este tot o- 
pera lui Toninho (min. 53), 
dar dintr-un penalty.

Cel de-al doilea meci a o- 
pus echipele „F.C. Pelă“ (San-

campio- 
statului

>W1

MUNCHEN 8 (Agerpres). — In runda a treia a Olimpiadei 
masculine de șah de la Siegen (R. F. a Germaniei), echipa 
României a învins cu scorul de 2%—IV2 puncte formația Fi- 
lipinelor. Alte rezultate din grupa a 4-a : Ungaria — Suedia 
l’/2—1% (1) ; Danemarca — Maroc 3—0 (1) ; Italia — Irlanda 
l'A—V2 (2) : Liban — Guernsey 21/?—'/2 (1). în 
grupei conduce Ungaria cu 9 (1) puncte, urmată 
— 8 puncte.

Rezultate din celelalte grupe : 
Israel — Scoția 3—0 (1); Argentina 
Columbia — Islanda 2V2—IV2 ; Bulgaria 
Norvegia — Singapore 3—0 (1) ; Spania 
Polonia — Tunisia 1—1 
U.R.S.S. — Monaco 4—0 ; 
Iugoslavia — Andora 4—0 ;

clasamentul 
de România

Malta 4—0 
*/z—*/i

Cehoslovacia —
— Cuba
— Albania 2—0
— Peru 2>/2—Vz 

; S.U.A. — Brazilia 2—0 
R.P. Mongolă — Elveția 2—1 
Japonia — Turcia 1—0 (3).

(3)
(2)
(1)
(2)
(1)

»
,
î

Forest Hills

STAN SMITH L A ELIMINAT
PE ROY EMERSON

NEW YORK, 8 (Agerpres).— 
Turneul internațional de tenis 
de la Forest Hills a continuat 
cu desfășurarea partidelor din 
cadrul optimilor de finală ale 
probelor de simplu. In turneul 
masculin performerul zilei a 
fost americanul Stan Smith, 
care l-a eliminat cu 6—4, 6—3, 
6—7, 6—4 pe cunoscutul as
australian Roy Emerson. O 

victorie de prestigiu a obținut

LIDERUL PRIMEI ZILE
Florescu (20 t în seria I). Pe 
parcurs însă ei și-au mai re
venit și spre sfîrșit au înre
gistrat cifre mai aproape de 
valoarea lor. Dumitrescu și 
Trăistaru chiar cîte 25 t. Dar 
concursul nu s-a încheiat 
încă...

în proba pe echipe conduce 
formația Uniunii Sovietice cu 
287 t, talonată însă de repre
zentativele Franței, R. D. Ger
mane (la un punct diferență) 
și R. F. a Germaniei. Team-ul 
României împarte locurile 
7—8 cu echipa Angliei, dar 
există posibilități de avan
sare, în cazul unei comportări 
meritorii. Lupta pentru pri
mele locuri este deosebit de 
strînsă și rezultatul ei îl vom 
afla astă-seară cînd se termină 
proba, 
lor 75 
manșă

Ziua
nantă într-o mare măsură și 
pentru configurația clasa
mentului individual, joi ur
mînd ca seniorii să tragă la 
ultima manșă de numai 50 de 
talere. Pînă atunci însă...

★
CLASAMENTE după prima 

manșă de 75 t : individual : 1.
SENICEV (U.R.S.S.) 75 t, 2. Pe
tronis (Grecia) 74 t, 3. Alipov 
(U.R.S.S.) 74 t. 4. Hoppe (R. D.

la capătul lansării ce
de talere din a doua 
a seniorilor.
de azi va fi determi-

PIERDE TEREN ■ ■ w

Deși San- 
două ori, 

Sao Bento 
egaleze de

In ultimii ani, pe fir
mamentul voleiului mon
dial a apărut o nouă stea 
— echipa Republicii Popu
lare Democrate Coreene. 
De fapt, remarcabilele suc
cese ale voleibaliștilor din 
această țară sînt mărturia 
dezvoltării pe care a lua
t-o această disciplină spor
tivă in rindul unui po
por dotat excepțional pen
tru exercițiile fizice.

impresionat de tehnica 
apărare. Nu mă refer

tos) și Sao Bento. 
tos a condus de 
tînăra echipa din 
a găsit resurse să 
fiecare dată. După un gol 
înscris de Coutinho (min. 18) 
la o excelentă centrare a lui 
Edu —’ extrema dreaptă 
Marco Antonio a egalat (min. 
27). iar. după ce Pele înscrie 
dintr-o acțiune individuală 
(min. 58), echipa din Sao 
Bento izbutește să egaleze a 
doua oară prin Carlinhos 
(min. 63), fără ea apoi vreuna 
din echipe să mai poată în
scrie.

Deci, rezultatele tehnice: 
Sao Paulo — Botafogo din 
Riberaro Preto 4—0

Sao
(3—0); 

BentoF.C. Santos —
2—2 (1—1).

CLASAMENT : 
ras. Ponte Preta, 
și Santos 19 p. 5. Corinthians
17 p, 6. Ferovaria 16 p, 7. 
Portuguesa de Desportos 
13 P etc.

Palmei- 
Sao Paulo
1.

în Anglia continuă războiul 
împotriva huliganismului 
pe terenurile de sport

Preocupat tot mai mult de ca
zurile de huliganism ivite în tri
bune, le meciurile de fotbal,
ministerul de Interne al Marii 
Britanii a hotărît să declare „răz
boi" tuturor celor ce _șe dedau Ja 
asemenea acțiuni. 
luptă a fost ridicat 
cută de ministrul 
Reginald Maudllng,

Drapelul de 
vinerea tre- 
de interne, 

________... care, Intr-o 
scrisoare adresată conducerii fe
derației engleze de fotbal, a sub
liniat că îșl face o datorie din a 
interzice prezența persoanelor In
dezirabile pe terenurile de fotbal. 
Reflectînd ecourile opiniei publice 
fată de pedepsele, relativ ușoare, 
aplicate pînă acum de tribuna
lele britanice celor culpabili de 
comportare huliganică. Maudling 
a precizat : „SPER CA CLU
BURILE DIN LIGA DE FOTBAL 
au înțeles bine că, în calitatea 
lor de proprietari ai stadioanelor, 
AU UN DREPT ABSOLUT ȘI 
IMPLICIT DATORIA DE A EX
CLUDE DE LA MECIURI ORICE 
PERSOANE CONSIDERATE 
DREPT INDEZIRABILE ȘI SA E- 
LIMINE DIN TRIBUNE PE SPEC
TATORII A CĂROR COMPORTA
RE FACE ACEST LUCRU NE
CESAR".

Ministrul a arătat că o copie a 
scrisorii a fost adresată Ministe
rului Justiției pentru a fi adusă 
la cunoștința întregului corp a! 
magistraturii.

Sezonul de fotbal în Anglia, care 
s-a deschis în urmă cu două săp- 
tămîni a oferit, încă din prima 
etapă, spectacolul unor acțiuni 
huliganice cum au fost trenuri 
devastate de suporteri, lupte de 
stradă între susținătorii diferitelor 
echipe, incidente în tribune. încă 
de anul trecut, cluburile britanice 
de fotbal au luat o serie de mă
suri pentru a asigura liniștea >n 
stadioane. Dar dacă ele au avut 
un oarecare rezultat ta impui 
desfășurării partidelor. CIOCNI
RILE INTRE HULIGANI AU LOC 
ACUM ÎNAINTEA ȘI DUPĂ TER
MINAREA MECIURILOR.

Un raport difuzat recent 
Londra subliniază că menținerea 
ordinei în timpul partidelor de 
fotbal costă cluburile mai mulți 
bani decît cheltuielile făcute pen-

tru Întreținerea propriilor echipe, 
în actualul sezon, principalele 12 
cluburi londoneze vor cheltui pes
te 250 OOo lire sterline pentru a 
angaja polițiști în scopul menți
nerii ordlnel. In sezonul trecut, 
numai clubul Chelsea a plătit 
20 000 de lire pentru cele 25 de 
meciuri disputate pe terenul pro
priu, iar costul pare că se va 
ridica și mal mult anul acesta. 
Cluburile au fost sfiite să anga
jeze din ce în ce mal mulțl po
lițiști, ceea ce a făcut acum con
ducerile lor să considere că pre
țul este mult prea ridicat pentru 
menținerea ordinel. Reflectînd a- 
ceastă stare de nemulțumire. Ed
die Chapman, secretarul clubului 
West Ham United, a subliniat că 
fiecare meci costă clubul său 600 
lire pentru plata polițiștilor. „Sin
gura cale de a se ieși din actua
lul impas — a declarat el — este 
CA TRIBUNALELE SA APLICE 
PEDEPSE MULT MAI SEVERE 
acelora care ne silesc să plătim 
sume atît rle mari de bani în fie
care sezon".

Dîndu-se curs scrisorii ministru
lui de Interne, numai la meciul 
din prima etană a ligii engleze, 
dintre West Ham și Chelsea, 51 
de persoane au fost expulzate 
din tribune, iar alte 29 au fost 
arestate — asupra lor fiind găsite 
pietre, cuțite, răngi de fier și 
alte „arme”.

la

Tot mal multe sînt glasurile 
care cer să fie aplicată experien
ța orașului Glasgow unde s-a 
reușit să se instaureze un calm 
relativ in tribune. După cum se 
știe. în capitala Scoției specta
torii arestat! pentru încălcarea 
ordinet publice sînt condamnați 
de tribunale să se prezinte la co
misariatele de poliție in zilele 
cînd echipele lor susțin meciuri, 
pe toată durata pedepsei... Mă
sura a 
bune.

După 
există 
de sus 
rea liniștii pe terenurile de sport.

dat rezultate neașteptat de

cum se vede, în Anglia 
o serioasă preocupare — 
în jos — pentru readuce-

I. R.

o probă și totuși — neoficial — s-as-a

reporterului

Ieri, la Tunari nu 
decernat un premiu... 
dour, cel
Omar) și

încheiat - ___
de popularitate, micuțului libanez Hișam Gan- 

mai pasionat spectator (doar urmărește evoluția tatălui său. 
cel mai dibaci vînător de insigne (dovadă — imaginea foto- 

nostru)

și Arthur Ashe, învingător cu
6— 4, 6—7, 6—2, 6—3 in fața
lui Tom Okker. In celelalte 
partide : John Newcombe (Au
stralia) — Clark Graebner 
(SUA) 6-4, 6—3, 6—2 ; Ken 
Rose wall (Australia) — Nikola 
Pilici (Iugoslavia) 7—5, 6—7
7— 6, 6-4.

în proba feminină, austra- 
lianca Margaret Court a dis
pus cu 6—0, 6—2 de compa
trioata sa Pat Faulkner, Nancy 
Richey (SUA) a intrecut-o cu 
7—5, 2—6, 6—2 pe Olga Moro
zova (URSS), iar Helen Gour- 
lay (Australia) a invins-o eu 
6—4. 6—2 pe Judy Dalton (Au
stralia).

în cel mai disputat meci al 
probei de dublu bărbați (sfer
turi de finală), cuplul austra
lian Rod Laver - Roy Emer
son a întrecut cu 6—3. 6—3, 
6—4, 7—6. perechea sud-afri- 
cană Bob Hewitt — Freso 
McMillan.

Clădită pe scheletul for
mației „8 Februarie", repre
zentativa feminină de volei a 
R.P.D. Coreene s-a afirmat 
in mod deosebit în cursul ci
nului trecut, prin cîteva re
zultate de prestigiu. In tur
neul de la Varna, ea a dispus 
cu 3—0 de Japonia — cam
pioană mondială și cu 3—1 
de U.R.S.S. — campioană o- 
limpică. Rezultate care de
monstrează clasa înaltă a 
voleibalistelor coreene. Să nu 
uităm că în 1968, ele au obți
nut un frumos succes și în 
„Cupa prieteniei" pentru e- 
chipele de tineret, competiție 
reunind formațiile din țările 
socialiste, cînd și-au învins a- 
proape toate adversarele cu 
scorul de 3—0.

In iulie 1970, voleibalistele 
din „țara dimineților liniști
te" au efectuat un turneu în 
Uniunea Sovietică, disputînd 
mai multe meciuri, pe care 
le-au cîștigat, printre învin
sele lor numărîndu-se și re
prezentativa sovietică. Atunci, 
antrenorul emerit al U.R.S.S., 
Miron Viner, împărtășea pre
sei următoarele impresii asu
pra acestor remarcabile spor
tive: „Cînd urmărești jocul 
voleibalistelor coreene, rămii

foarte 
lor în 
la blocaj sau dublaj, ci în 
special la primirea mingii. 
Coreencele practică un joc 
foarte rapid, precis și în con
tinuă mișcare. Primirea min
gii se face prin plonjon, cu 
precizarea că, imediat după 
efectuarea acestuia, jucătoa- 
rea se și află în picioare, 
gata de atac. Trecerea rapidă 
din apărare în atac nu este 
întîmplătoare. Aceasta se da
torează unei pregătiri fizice 
excepționale a sportivelor co
reene".

Aceste juste observații îșt 
au fundameintul în modul 
cum se efectuează antrena
mentele la echipele de copil 
din R.P.D. Coreeană. Se în
cepe cu însușirea unor ele
mente simple de acrobatică! 
exerciții de echilibru, căderi și 
ridicări rapide etc. Numai 
după ce a învățat să... cadă, 
copilul primește mingea pen
tru joc. Această metodă de 
pregătire este caracteristică 
pentru voleiul coreean. O altă 
trăsătură importantă este jo
cul ultra-rapid în atac, prin 
care coreencele — care nu 
posedă jucătoare înalte — 
compensează acest neajuns fi
zic. Jocul lor este o cascadă 
de combinații efectuate pe 
toată lungimea plasei. Totul 
se subordonează unui singur 
scop: pregătirea în cît mal 
bune condiții a loviturii de 
atac.

Toate cele cuprinse în acea
stă succintă prezentare duc la 
concluzia că sportivele din 
R.P.D. Coreeană pot fi con
siderate concurente foarte se
rioase Ia un loc pe podium îu 
marile competiții ale voleiu
lui, culminînd cu apropiatele 
campionate mondiale.

Mondialele de pentatlon modern juniori

Al ARIAN COSMESCU PE LOCUL 4 LA TIR
FONTAINBLEAU. 8 

telefon). Campionatele 
diale de pentatlon modern au 
continuat aici eu proba de tir, 
dc obicei 
întrecerilor de mare anvergu
ră. Poate 
cauză concurent ii au 
pîniți azi de o stare emotivă 
excesivă, care a influențai în 
multe cazuri rezultatele parti- 
cipanților. Proba, desfășurată 
pe poligonul școlii militare din 
localitate, s-a încheiat cu suc
cesul sovieticului Gorlov, care 
a realizat o performantă va
loroasă : 196—1044 p. Al doilea

(prin 
mon-

deeisivă în soarta

că și din această 
fost stă-

loc a revenit polonezului Jry- 
busiewicz 194 —1000 
aproape de sfîrșitul 
tir mica delegație a 
a nutrit speranța 
Marian Cosmescu, 
locul III. Intr-adevăr, Cosmes
cu s-a aflat pe poziția a treia 
pînă la a șaptea serie de focuri, 
dar a fost întrecut „Ia potou“ 
dc australianul Ridgway, au
torul unui rezultat de 194—1000 
p. Cosmescu (49—46—49—49) a 
obținut doar cu un punct mai 
puțin : 193—978 p. Ceilalți
sportivi români s-au clasat pe 
următoarele locuri : 20. Spîr-

p. Pini 
probei de 
României 
că, prin 

va obține

Iea 184—780 p ; 35 Zamfir 16(5 
— 384 p. Pe 
fost cîștigată 
2670, urmată 
Ungaria 2406, 
România 2132

După trei probe la indivi
dual conduce Gorlov cu 3025 
p, iar pe echipe U.R.S.S. cu 
8568 p. La individual primul 
dintre români este Cosmescu 
cu 2696 (locul 9), iar echipa 
României se află pe poziția a 
5-a cu 7108 p. Miercuri este 
programată proba de natație. 
iar joi cea de cros.

echipe, proba a 
de U.R.S.S. cu 

de Franța 2428.
Bulgaria 2384,

p.

74 t, 5—8. Glanl (Ita- 
Gehmann și Lei- 
a Germaniei)

Germană)
11a), Roselius, 
blnger (R. F. a Germaniei! cu 
cite 73 t, 9—14. Valduvi (Spania) 
Carrega șl Candello (Franța), 
Smelczynski (Polonia), Geisler 
(R. D Germană). Renard (Belgia) 
cu cile 72 t, 15—19. Baud și Va
leri (Franța). Rossini și Rosattl 
(Italia), Braithwaite (Anglia) cu 
cite 71 t, 20—24. Mattarelli (Italia), 
Seilz (R. D Germană). DUMI
TRESCU (23+22 + 25). TRA1STA- 
RU (22+23 + 25), și POPDVICI 
(23 + 23+24) cu cite 70 t.

Ceilalți sportivi români au ob
ținut următoarele rezultate : FLO- 
RESCU 69 t (20+25 + 21). IONES- 
CU 69 t (23+22+24), SUDITU 59 t 
(21+20 + 18).

ECHIPE : 1. U.R.S.S. 287 t, 2-3. 
Franța și R. D. Germană cu cite 
286 t, 4. R. F. a Germaniei 285 t. 
5. Spania 280 t, 6. Italia 279 t, 7—8. 
ROMANIA (Dumitrescu. Popovici, 
Florescu. Ionescu) și Anglia cu 
cîte 278 t, 9. Danemarca 272 t, 10. 
Finlanda 271 t, 11. Grecia 268 t,

12. Liban 267 t, 13. Austria 266 t, 
14. Ungaria 263 t. 15. Elveția 256 
t, 16. Turcia 238 t.

Astăzi, întrecerile continuă, 
cu începere de la ora 7.30, pe po
ligonul Tunari. Seniorii vor trage 
la cea de a doua manșă ele 75 t, 
după care se va cunoaște cam
pioana continentală pe echipe. 

Azi, vor intra în competiție și 
cele 12 concurente și tot atîția 
juniori. Ei vor trage la o primă 
manșă de 50 t.

La' startul trăgătoarelor slnt 
prezente nume de rezonanță : 
Binna Avrile (Italia) — campioa
na lumii, Griifin v. Soden (R.F. a 
Germaniei) — campioana Euro
pei și Valentina Gheraslna 
(U.R.S.S.) medalie de bronz la 
ultima ediție a mondialelor de 
anul trecut. Tot aici își va în
cerca șansele și tînăra reprezen
tantă a României, Reli Vezeanu. 
Lupta pentru titlul feminin pro
mite o întrecere deosebit de in
teresantă.

Telex • Telex ® Telex
In turneul internațional de scrimă de la Poznan, proba de 

sabie pe echipe a fost cîștigată de selecționata orașului Cluj. 
Scrimeril români au ocupat locurile trei la spadă 
La floretă femei a cîștigat echipa orașului Poznan, 
formația orașului Cluj.

și floretă, 
urmată

M. SLAVIC [1:59,5-record]
EHOPEANA LA 200 m LIBER
Matthes 56,9 pe

BARCELONA, 8 (prin tele
fon, de la A. GRINȚESCU). 
La piscina „Bernardo Picor- 
nell“ specialiștii se mai află 
încă sub impresia deosebită 
pe care le-a oferit-o cea mai 
rapidă cursă de 400 m liber 
din istoria înotului. Aproape 
10 000 de spectatori au urmă
rit 
rar

o dispută sportivă cum 
se poate vedea, încheiată 
spre bucuria tuturor — 
un nou record al lumii. 
100 m, primul a fost spa- 

Esteva (58,9), urmat

Doctorul Leopold© Baslle, car» 
face parte din comisia ce an
chetează cauzele morțil lui Jochen 
Rlndt pe circuitul de la Monza 
a precizat că decesul marelui 
campion a survenit — ca urma
re a rănilor foarte grave — la 
30 de secunde după accident.

Turneul international da tenia da 
la Broumana (Liban) s-a Încheiat 
cu victoria campionului maghiar 
Istvan Gulyas. In finală, Intr-o 
partidă „maraton", care a durat 
peste trei ore, Gulyas l-a Învins 
cu 8—3, 14—11, S—7, 8—8 pe aus
tralianul John Alexander.

Proba pe echipe dotată eu .Pr«- 
miul Națiunilor" din cadrul con
cursului internațional de călărie 
de la Rotterdam a fost ciștlgată 
de formația R.F. a Germaniei 
(Kuwertz pe „Sleno", Melhkopf 
pe „Fidelius", Steenken pe „Bas
so" și Wiltfang pe „Goldlka”) cu 
12,25 puncte penalizare. Pe locu
rile următoare s-au clasat echi
pele Angliei — 20 pp, șl Belgiei 
— 49,75 pp.

Coreea da
Ll-

Aflată In turneu tn
■ud, echipa da fotbal Benfica 
•abona a «usțlnut două jocuri cu 
«elecțlonata țarii. In primul meet 
fotbaliștii portughezi au obținut 
victoria cu «corul da 8—0 (2—0), 
Iar în cel da-al doilea, «corul a 
fost egal 1 1—1 (1—1).

In prima al a turneului Interna
țional de baiohet (rezervat echi
pelor de tineret) de la Plevna, 
selecționata Bulgariei a Învins eu 
scorul de 87—80 (33—31) formația 
R.D. Germane. în celelalte parti
de disputate s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate t Cuba — 
Spartak Plevna 08-87 (U—38)1
Ungaria — Cehoslovacia 78—34 
(43—19); URS3 — Polonia 82—U 
(34—20).

Cu prilejul unul concurs de 
atletism desfășurat la Caen, 
cunoscutul sprinter 
Roger Bambuck a . _ 
cursa de 100 m cu performan
ța de 10,2.

francez 
cîștigat

cu 
La 
niolul 
de Fassnacht (R.F.G.) și Lars
son (Suedia) în 59,1; la ju
mătatea cursei, toți trei au 
întors după 2:01,5. Din acel 
moment, spaniolul a pierdut 
ritmul, urmînd ca victoria 
să se decidă între ceilalți 
doi mari campioni. Egalitate 
perfectă la 300 m, unde se 
trece în 3:04,0. Fassnacht ra
tează însă ultima întoarcere, 
în timp ce suedezul pornește 
ca din pușcă pe ultimii 50 
m, ajungînd la sosire cu două 
zecimi mai repede 
Kinsella.

Se comentează, 
nea, excepționalul 
ropean al Evelynei 
(16 ani) din R. D. Germană 
cu 5:07,9 la 400 m mixt ți 
marea neșansă a compatrioa
tei sale Gabrielle Wetzko 
(59,6—100 m liber), care da
că nu pierdea startul ar fi 
putut bate recordul 
(58,9) deținut de

Cu un 
așteptat 
200 m 
BURE 
Herbst 
Nardini 
a doua: KULIKOV(U.R.S.S.) 
1:57,2 (57,5 la 100 m), UNGER 
(R.D.G.) 1:59,0, Comas (Spa
nia) 2:00,2 (rec.) și Schiller 
(R.F.G.) 2:00,5. A treia serie

declt John

de aseme- 
record eu- 

Stoltze

lumii
D, Fraser. 

Interes am 
probei 
prima 1 V.

1 : 58,5, 
2:00,3

mare
seriile 

liber. în
(U.R.S.S.)
(R.D.G.) 2:00,3 și

(Italia) 2:01,1, iar în

de

.s

record mondial

Marian Slavic, primul craullst român care coboară sub două minate 
la 200 m liber și se califică intr-o finală europeană

a fost cîștigată de LARSSON 
1:57,0(57,5), urmat de ROUS
SEAU 1:59,4 (55,0), PACELT 
(Polonia) 2:00,0 și Madsen 
(Norvegia) 2:01,2 ( rec.). în 
ultima. Marian Slavic a luat 
startul alături de Hans Fass
nacht. Cronometrele au in
dicat 27,3—50 m pentru am
bii, 57,3 — Slavic și 57,7 — 
Fassnacht la 100 m, 1:27,5 — 
Fassnacht ți 1 :28,0 — Sla
vic la 150 m. Pe ultimii me
tri, vest-germanul a fost 1- 
rezlstlbil, terminînd în 1:56,4 
— nou rec. european, în timp 
ce reprezentantul nostru a 
sosit al doilea fn 1:59,5, rea- 
lizind un nou record națio
nal (v. rec. 2:02,4) și al 7-lea 
timp al zilei. Calificarea in 
finală reprezintă un frumos 
succes pentru Marian Slavic.

Alți finaliști: Berjeau
(Franța) 62,0, Krasko (U.R.S.S.) 
61,7, “ ■
61,4, 
60,9, 
chard (Anglia) 61,6, Matthes 
59,7 și Werner (R.D.G.) 61,7 
la 100 m spate.

Pedersen (Danemarca) 
Schoutsen (Olanda) 

Esteva 59,8 (rec.), Ri-

Austria
12—1; 
10—1; 
R.F.G.

SINT :

La polo : Franța 
5—3; U.R.S.S. — Belgia 
Spania — Finlanda 
Italia — Suedia 8—4; 
— Irlanda 8—2.

REZULTATELE ZILEI
400 m mixt (m) 5 1. G. LARSSON 

(SUEDIA) 4:36,2 — rec. euro
pean, 2. H. Fassnacht (R.F.G.) 
4:36,9 (rec.)i 3. M. Bechmann 
(R.D.G.) 4:40,8 (rec.), t. M. Molt- 
hau» (R.F.G.) 4:43,8, 5. H. Ljung- 
berg (Suedia) 4:43,8, 6. A. Har- 
Sitay (Ung.) 4:45,4 (rec.) ț 1W m 

elfin (f) : 1. ANDREA GYAR- 
MATY (UNGARIA) 65,0 (rec.),
3. H. Lindner (R.D.G.) 88,6 (rec.), 
». E. Koch (R.F.G.) 65,8 (rec.).
4. M. Segrt (lug.) 68,9 (rec.), 8. 
H. Nagel (R.F.G.) 66,0, 8. V. Tu- 
taeva (U.R.S.S.) 67,0 ; «o m li
ber (f) 1 1. ”
(R.D.G.) 4:3J,S 
■ - Johnsson (Suedia)

3. K. .. ......
4. L.

(rec.), 
4:39,7, 
4:41,2 ;

ELKE SEHMISCH 
— rec. ouropean, 

“ 4:36,8
TUlling (R.D.G.) 

de Boer (Olanda)
5. N. CaUlgari» (I-
6. A. Rljnders (O-

__ , ____ _  4x100 m mixt (m) î
... R.D.G. (MATTHES 56,9 pe 100 
m spate — rec. mondial, KATZUR, 
POSER, UNGER) 3:54,4 — rec. 
european, 2. Franța 3:57,6 (rec.), 
3. U.R.S.S. 3:58,0, 4. R.F.G. 3:59.0 .
(rec.), 5. Spania 3:59,4 (rec.), 6. 
Suedia 4:05,1, 7. Ungaria 4:05,3, 8. 
Anglia 4:09,2.

1. G. 
(rec.), 
4:38,0, 
4:38,4 
talia) 
landa)
1.-----

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele gtixl-ultimele rezulta
O DUBLĂ ÎNTÎLNIRE DE RUGBY Gimnaști români DUMINICĂ LA BRAȘOV „CUPA DUNĂRII"

BUCUREȘTI DUBLIN In Franța

Cu prilejul colocviului internațional de la Butlin's Mosney 
(Irlanda) la care au participat ca invitați și cîțiva antrenori 
români, federația de specialitate a țârii gazda a reînnoit pro
punerea organizării UNEI DUBLE ÎNTTLNIRI AMICALE INTRE 
SELECȚIONATELE DE RUGBY ALE ORAȘELOR BUCUREȘTI Șl 
DUBLIN. Meciurile ar urma să aibă loc în capitala Irlandei.

Federația noastră de resort a fost, în principiu, de acord cu 
această inițiativă, propunînd ca dale de desfășurare a celor 
două meciuri 10 și 12 NOIEMBRIE. Se așteaptă răspunsul foru
lui de specialitate irlandez.

LUPTĂTORII DIN SUA CONCUREAZĂ
La Teatrul de vară din Ga

lați va avea loc astăzi, ince- 
pînd de la ora 17, o gală in
ternațională de lupte libere și I greco-romane la care vor par
ticipa sportivi din S.U.A. și din 
localitate.

Dintre luptătorii gălățeni vor 
-> concura, printre alții, PETRE

POALELUNGI, NICOLAE BUR- 
GAZA. CONSTANTIN NEICU, 
GHEORGHE BUCEAG, NICO
LAE PRESURA și GHEOR
GHE CIUNTU. Antrenorii se
lecționatei S.U.A. îi vor alinia 
pe sportivii care au participat 
Ia recentele întreceri ale Con
cursului internațional de la 
București. Printre ei DWAYNE

de 
de- 

care 
___ _ con

cursurile sportive organi
zate de ziarul „l'Huma- 
nite“. Vor face deplasarea: 
Elisabeta Badea, Maria 
Constantinescu, Constantin 
Petrescu și Radu Branea,

Federația noastră 
specialitate a stabilit 
legația de gimnaști 
ne va reprezenta la

AZI LA GALAțl
KELLER, JOE SEAY, WADE 
SCHALLES, COMBS ---------
BAUM GOEF și 
SCHENK, clasați in 
trei locuri Ia competiția inter
națională din Capitală.

După partidele de la Galați, 
oaspeții vor mai susține me
ciuri Ia Brăila (joi) și la Con
stanța (vineri).

STAVE, 
HENK 

primele

La numai o săptămînă dc la 
ultima etapă a Motocrosului Bal
canic, unde au avut o compor
tare excelentă, alergătorii români 
urmează să-și apere șansele in
tr-o competiție internațională 
mult niai valoroasă. Este vorba 
de cea de a treia fază a „Cupei 
Dunării", care este programată 
duminică la Brașov, în organiza
rea federației noastre de spe
cialitate. Forul de resort a luat 
toate măsurile necesare ca între
cerile motocrosiștilor din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și 
România să se desfășoare în 
bune condițiunl.

★
Modificări aduse regula
mentului „Cupei Mondiale" 

la schi
Tn ședința de aseară desfășura

tă Ia Geneva, Comisia tehnică a 
Federației internaționale de schi 
a adus o serie de modificări re 
gulamentului de desfășurare a 
„Cupei mondiale". Astfel, s-a pre
cizat că pentru ediția următoare,

Și acum, iată situația in cla
samente, după primele două eta
pe : (Budapesta și Carlovac) ale 
competiției dunărene : 
1. U.R.S.S. 46 p. 
3. Ungaria 134 p, 
Austria 229 p. 
slovacia și Iugoslavia, 
echipe 
cauza 
dual :

(Budapesta și Carlovac) ..H.î-, . Ecjjjpe
România 12) p, 
Bulgaria 146 p, 

Urmează Ceho- 
ale căror 

au fost descompletate din 
unor abandonuri, ind’vi- 

1. P. Rulev (U.R.S.S.) 9 p,

clasament figurează 28 de coti- 
curenți.

2. J. Schmalz (Cehoslovacia) 21
P, G. Moiseev (U.R.S.S.) 28 o,
4. Șt. Chițu 33 p. . . 9. A. Crisbai
53 p... 11. C. Dovids G3 P- in

* ★
care va debuta tn ziua de 12 de
cembrie, Ia Sestriere, vor conta 
tn clasament 7 concursuri de 
coborîre, 8 de slalom uriaș si I) 
de slalom special. în același timp, 
s-a subliniat faptul că dacă una 
din probe va trebui imînată din 
cauza timpului nefavorabil, ea 
nu va putea fi înlocuită cu o 
altă probă dintr-un concurs ur
mător.
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