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SAL ' o,va

de talere
9 Reprezentativa României pe locui VI 9 Diferențe minime 
in clasamentele individuale ® Cine vor fi laureații de azi ?

TJoboriiid toate talerele din ultima serie 
de campioană continentală 
mațiel sovietice, Nikolai 
felicite pe Culacov.

ile feri, Aleksandr Culacov (mijloc) a asigurat victoria și titlul 
pentru echipa țării sale. Ei este îmbrățișat cu căldură de conducătorul tor- 
Pokroivski. Campionul mondial, Ennio Mattarelli (stingă) așteaptă șl el să-l 

Foio : A. NEAGU

favo- 
cam- 
tale-
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as

în zilele de 12 și 13 septembrie pe ..Republicii**

sitate, cîștigătorul fiind greu 
de presupus.
pov cu 146

Conduce Ali- 
t, dar

avut

Vremea splendidă a 
irizat și ieri întrecerile 
pionatelor europene de 
re aruncate din șanț. 

■ Proba pe echipe a
un final demn de amploarea 
competiției, Pînă la ultima 
serie din cele 150 de talere, 
.cit a cuprins concursul celor 
16 reprezentative, formația 
care urma să intre în pose
sia trofeului și a titlului de 
campioană 
încă incertă. 
U.R.S.S., Italia 
de anul trecut) 

' Germaniei erau 
de un punct șau 
nit însă, seria de aur a lui 
Aleksandr Culacov, 25 de 
talere lovite din tot atîtea 
lansate și team-ul sovietic a 
cucerit locul întii si titlul 
european. Admirabil acest 
finiș al lui Culacov, într-un 
moment cînd fiecare foc era 
decisiv. Siguranța și calmul 
stupefiant al țintașului so
vietic au făcut ca el să nu 
greșească nimic, risipind ori
ce speranță a trăgătorilor 
.italieni' și vest-germani, de 
altfel redutabili.

Surprinzătoare a fost căde
rea echipei 
pe locul al 
ana zi.

Față de 
marți, selecționata României 
a urcat cu un loc dar rezul
tatul este cu trei puncte mai 
mie decit recordul țării. De- 

‘sigur, fără „golurile" din se-

continentală era 
Trei echipe, 

(campioana 
și R. F. a 
departajate 

două. A ve-

franceze, situată 
treilea după pri-

clasamentul de

PERFORMERI DIN 14 TARI
LA INTERNAȚIONALELE DE ATLETISM

in perspectivă, dispute pasionante
ria de debut a lui Florescu 
(20 t) și cele ale Iui Popovici 
în runda a doua de ieri 
(21 t), echipa putea să as-

După prima zi, campioana lu
mii, Binna Avrile (Italia), sc află 
pe locul întii cu 48 t.

pire la o poziție mai bună. 
Oricum, cu cifra generală 
înscrisă la Tunari' șj chiar 
cu cîteva puncte în plus, nu 
se puteau emite pretenții 
vreuna dintre medalii.
• Competiția individuală

la

a 
seniorilor anunță și pentru 
azi o luptă de mare inten-

INSTANTANEE...• • •

orice 
schimbare este posibilă. Pen- 

uităm că Se-tru că, să nu ..... ._ _ 
nicev, după prima zi, era li
der fără ' 
miercuri el 
talere, 
a fost 
manșă 
însă el
Ar fi posibilă și o izbîndă a 
unuia dintre reputații țintași 
italieni, poate deveniți mai 
ambițioși în urma eșecului 
din proba pe echipe. Am 
dori totodată și o redresare 
din partea sportivilor noștri.

Debutul trăgătoarelor și 
juniorilor a fost de bun au
gur. Rezultatele multora din
tre ei sînt elocvente. Cu mici 
excepții, favoritele s-au 
ținut pe primul plan, 
tre numele noi sînt de 
nut cele ale sovieticei 
Sidorova și franțuzoaicei Na
dia Sid-Cara. Românca Reli 
Vezeanu (20 + 21). prea e- 
moționată, n-a confirmat în
că rezultatele

La juniori, 
clasați s-au impus prin ma
niera în care au concurat. 
Reprezentantul nostru. Paul 
Stancu, mai 
manșă, poate 
vinge azi de

Ultima zi 
(joi) oferă

vreo ratare,
I a scăpat

Performerul de 
spaniolul Bladas — 

completă de 75 t — 
totalizează doar 1411.

iar 
cinci 

ieri

anterioare, 
primii

slab 
ne 

mai

în prima 
va 

mult, 
competiției 

pasio-
a

întreceri 
nânte la toate cele trei pro
be, dacă ne gîndim atît la

la 800 mi ft mei

I. SILAI, B. WIECK, | KAIZER-LAMMAN

Înalt im»

1 \c vreme ce 
/ J vînătoarea

este patro
nată nu de 

un zeu, c! de o 
zeiță (Artemis: 
Diana — in ver- 

■ siunea mitologică 
romani), -de ce 
n-ar putea să ta 
parte și femeii? 
la un campionat 
european de tale
re și sheet ?

Ieri, apariția pe 
standuri a ama
zoanelor tirului a 
provocat, nu nu
mai animație, dar 
șl invidie. z Din 
partea bărbaților, 
bineînțeles. Re
prezentantele se
xului supranumit 
slab (probabil pen
tru că este fru
mos) nu ochesc 
mai rău, ba am 
spune, chiar, dim
potrivă. Italianca 
Binna Avrile, cam
pioană mondială, 

și sovietica 
lia Sidorova 
realizat, în 
ma manșă, 

centul maxim, ne- 
lăsind întreg 
un taler din 
25 cile au 
sat' efemer și 
fid în fața țevilor 
puștilor. Iar fran
țuzoaica Nadia

Sid-Cara, micuță 
si delicată ca un 
bibelou, concurînd. 
(din necesități 
ganlzatorice) 
tr-o grupă, de 
ieți . (juniori), 
avut cel mai

lu
au 

pri- 
pro-
niei 
cele 

cLari- 
per-

or- 
în- 
M- 

a 
bun

punctaj, trăgind 
excepțional și cru- 
tind doar trei far
furii în momente 
de neatenție pe 
care (declară sen
tențios) nu și le 
va ierta niciodată.

Dincolo de ma
lițiozitățile gra
tuite, includerea 
probelor feminine 
în întrecerile de 
talere si sheet 
vine să demons
treze universalita
tea acestor ramuri 
sportive, ceea ce 
nu poate decit 
să-i bucure ne a- 
■devărații iubitori 
ai tirului,

Să ne amintim, 
printre rînduri, că 
primele fuste ană- 
rute pe terenul de. 
tenis au stîrnlt 
valuri de revolte 
și comentarii ipo
crite. Astăzi, fe
meile fac — tn 
general — mai 
T> .fine greșeli de- 
cît. ’ bărbații in 
conducerea auto
mobilului, se a- 
șează cu dezinvol
tură și siguranță 
la manșa avioane
lor, vînează lei și 
crocodili, zboară in 
Cosmos. Ne aflăm 
în anul 1970.

Bărbații și-au 
continuat marato
nul, plătind tri
but rigorilor unei 
discipline 
cioace in 
deseori — totul a- 
tirnă de o fracți

copri- 
care. —

une de secundă. 
Poate tocmai prin 
aceasta ea este a- 
tit te populară, 
atît dc îndrăgită. 
Favoritul, . Pavel 
Senicev ' (URSS). a 
scăpat, două tnl'- 
re. dar s-a prefă
cut 
că 
de 
accident. 
campion 
Ion ~ 
etalează 
mism
socotește încheiat 
concursul abia 
după ce s-a risipit 
fumul ultimului 
foc de armă. Ita
lienii Giani și Ba- 
sagni sint zgomo
toși .și volubili cri 
toii meridionalii. 
Gheorghe Florescu 
pășește grav, 
un profesor 
matematică.

Pe poligon 
o continuă 
menadă. De la un 
stand la citul, de 
la restaurant 
tabelul de 
tate, la 
de sheet, unde au 
loc. deocamdată, 
antrenamente.

Fotoreporterii a- 
leargă și întreabă 
mereu în căuta
rea „omului zilei". 
Misiune grea, pen
tru că la Tunari 
eroul principal 

este TIRUL,.

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a ia)

cu demaliate 
nici nu bagă 
seamă ^cest 

Fostul 
olimpic, 

Dumitrescu. 
un opti- 

cuceritor: el

ca 
de

este 
pro

Ia 
teîul- 

locuril.e

Valeriu CHIOSE

SAPPORO Șl MUNCHEN

(10,0), 
m — 
Klaus

Intrate de mult în. tradiția 
marilor reuniuni 
CAMPIONATELE 
TIONALE DE 
ALE ROMÂNIEI, 
cea de-a XlX-a ediție, anun
ță, ca și în anii trecuți. o gală 
selectă cu cîteva evidente 
mari puncte de atracție. La 
„Republicii", unde de-a lungul 
ultimelor două decenii s-au 

. perindat staruri strălucitoare 
ale atletismului mondial și-au 
dat pentru sîmbătă și dumi
nică rendez-vous performeri 
de valoare din trei continente.

R D. Germană dublă în-

din Europa, 
INTERNA - 

ATLETISM 
ajunse la

„sutei11, Gerd Metz 
Thomas Zacharias (2.18 
înălțime) și sulițașul 
Wolfermann (83,80 m).

Scoatem, de asemenea, în 
evidență, prezența la start a 
francezilor Alaîn Sarteur 
(10,2 — 100 m) și Henry El
liot (2,17 m — înălțime), a 
olandezei Ilja Kaizer-Lamman 
(2:02,2 — 800 m) și a elveția
nului Eddy Hubacher (19.34 
m — greutate). Este foarte 
probabilă și participarea 
campionului balcanic Christos 
Papanikolau, eroul recentelor 
întreceri de la București, care

SARTEUR

men- 
Din- 
reți- 
Iulia

Ș. IOAN, H. ELLIOT ZACHARIAS

federal (In. Zimbreș- 
fiaruch și

Intermezzo tehnic: antrenorul
teanu. Cornelia Popescu, antrenorul Elias
Carol. Corbii discută planul ultimelor preparative pentru 
„internaționale".

ți 100 m bar baji
MONTEZ, G.J METZ

Pregătiri in divizia A la fotbal

vingatoare in ..Cupa Europei , 
va trimite la București pe 
Dieter Fromm (1:47,0 — 800 
m), Uwe Grabe (19,96 m — 
greutate), Dieter l’rollius 
(19 40 m — greutate), — Bar
bara Wieck (2:03,2 — 800 m), 
Annie Mickler (58,34 m — 
disc) și Christine Spielberg 
(61.46 m — disc). în fruntea 
delegației vest-gei-mane's? va 
afla proaspătul recordman al

va încerca o nouă tentativă 
asupra recordului mondial la 
prăjină.

Multi dintre oaspeți sint 
așteptați - in. cursul zilei de 
astăzi. Ei vor efectua antre
namente alături de atleții ro
mâni, pe pista de la „23 Au
gust", urmînd ca primul 
contact cu elbitex-ul de la 
Republicii să-1 facă în cursul 
zilei de vineri.

Echipele
Pentru duminică, cu Jiul 
„L-AM RECÎȘTIGAT PE 
(ATARI) II, DAR L-AM 
PIERDUT PE 1ORDA- 

NESCU

După jocul CU
Cluj, fotbaliștii echipei 
Steaua și-au început 
pregătirile pentru parti
da de la Petroșani prin 
antrenamente zilnice, 
conform planului: luni
— control și tratament 
medical, marți — pre
gătire tehnică și tacti
că 110 minute, miercuri
— antrenament fizic- 
tactic 100 minute, joi
— un joc-școală cu e- 

divizionară C
pe sta

in ce-

in fața etapei a treia

chipa
Mașini-unelte, 
dionul Ghencea, 
pînd de la orele 15,30.

în tabăra steliștilor 
domnește optimismul 
după jocul promițător 
făcut în compania stu

denților clujeni. Toți compo- 
nenții lotului dovedesc multă 
dispoziție în pregătire. Iată

I
Niagara, nu te vom uita!

ce ne-a declarat antrenorul 
Stefan Covaci: „Pentru jocul 
cu Jiul avem probleme in al-

FUipescu — reprezentant aJ «noului val- de la Progresul — ta acțiune

OBIECTIVE DE MARE ACTUALITATE

căbuirea formației. Ne bucură 
faptul că l-am recuperat pe 
Tătarii II care, după cele 4 
etape de suspendare, debu
tează în noul campionat, dar 
ne îngrijorează faptul că l-am

SIBIUL „PREOLIMPIC" (Continuare tn pag. a 3-a)

I
n îndepărtcia Canada, la Saint Catharines I 
orășel de la pcalele legendarelor căderi de 
apă ale Niagarei, trei sportivi de pe melea
gurile noastre — ramerii Ștefan Tudor, Perre 
Ceapyra și cîrmașiul Gheorghe Gheorghiu, 
îmbarcați pe schiful de 2-J-l, au cinstit spor- 

românesc cu întîia medalie de aur ia un campionat 
mondial de canotaj. In disputa pentru cele 7 titluri au 
fost angajați hOO de schifiști din 30 de tari. Acum unul 
din're titluri nn aparține, deși în f-nalâ canotori; nos*r: 
au avut de înfruntat „galere" purtmke, încărcate de glo
rie soortivâ. Bătălia a fest cîșfigată prin acel plus de 
voință, de curaj și hotărîre, indispensabile oricărei vic
torii. Am intrat, cum s-ar zice, în elita canotajului, a a- 
cestui spori absolut, de maxim efort și de iotală dăruire. 
Au fost aruncate peste bord lestul complexelor, al Teme
rilor, 
cipa!

Cu 
ceau 
cerit, 
colae , ____ ,
godnei" cu succesul, deschizînd o pîrtie care — mult timp 
— nu avea să mai fie parcursă pînă la capăt. De atunci 
au existat sporadice tentative cutezătoare. Ne amintim 
de medalia de argint la C.M. de la Lucerna ’62 (2-j-l, 
I. Petrov, C. Vereș + O. Pâunescu), cea mai importantă, 
de locul V (2 visle) la C.M. de la Bled '66, de locul-VI 
(2-f-l) la J.O. de la Roma... Singurele noastre finaliste ‘n 
competiții de recunoscută anvergură. Așa puține cite 
au fost, ele au avut clarul !de a menține flacăra încre
derii în mica familie a vîslașilor. A încrederii într-un suc
ces de autentică valoare și rezonanță, care trebuia să 
sosească. Și iată-l sosind acum, consecință logică a evo
luției unui echipaj judicios alcătuit {deși, cu întîrziere), rezis
tent și ferm hotărî», după o suită de victorii în sezonul 

I actual, printre care „Premiul Rotsee" și „Regata Lucerna"
au constituit elocvente teste, indicii prețioase pentru ac
tualii medaliafi cu aur de... 24 carate.

ancora grea core ne țineo pe loc, și meritul prin- 
revine sportivilor
15 ani în urmă, la Ga.nd, ramele românești strălu- 
pentru prima dată, prin acel titlu continental cu
la schit 4 fără cirmaci. Pongraț, Sîngeac, Radu Ni
si Măcean aduceau aurul de 14 carate, al „Io-

i
i
i
i
I
I
i
i
i
i
I
1
I

GANEA, BOZAN, SCHMIDTȘl... CAM ATÎT!
BAZIL MARIAN-TITUS OZON
NOUL CUPLU UE ANTRENORI

Al ECHIPEI F.C. ARGEȘ

ISâ onorăm cum se cuvine fericitul moment, dar să nu 
ne culcăm pe lauri. Să nu uităm că succesul de azi este 
rodul unui singur echipaj, unicui — de altfel

Ifost considerat apt să ne reprezinte onorabil 
diale". Victoria a venit deci la timp, ca un 
oxigen. Să-i suplimentăm acestui sport olimpic

Imai poate aduce asemenea satisfacții — un 
credit moral și material, să înviorăm centrele

I

Cibiuului ne-a dat posibilitatea să 
plexe pe care le ridică activitatea

VOR FI ÎNDEPLINITE 
ANGAJAMENTELE ?

® Ncconcordanță intre dorință și posibilități 9 „N-avem reprezentativă de

dresaj" ♦ Bazinul de înot in aer liber, ca și inexistent • Sporturi in plină
dezvoltare 9 Pregătirile continuă

rămas mai puțin de doi ani pînă la Jocurile Olimpice care se 
vor desfășura la Miinclicn, in vara anului 1972. In planul general de 
pregătire a sportivilor români In vederea participării Ia suprema com
petiție, organele sportive și cadrele tehnice din orașul Sibiu au sar
cini deosebite in formarea și pregătirea elementelor susceptibile de 
a reprezenta țara noastră. O recentă vizită în orașul de pe malurile 
................ — ---- ------------------------------.— —------ - prot>lemele com-

ION GANEA
Văzut de AL CLENCIU

Notlnd la plecarea din Bucu
rești numele sibienilor care figu
rează în loturile olimpice de baza 
și de perspectivă ale unor fede
rații, am găsit, ajunși la desti
nație, o altă situație.

— Dintre sportivii nominalizați 
ca „olimpici", ne-a informat prof. 
Viorel Hărtău, vicepreședinte al 
C.J.E.F.S.. AU MAI KAMAS in 
atenția federațiilor doar DUMI
TRU' ItOȘCA, ALEXANDRU BO- 
ZAN (călărie) și ION GANEA 
(săritor de la trambulină). Volei
balista B.ODICA POPA este stu
dentă la Timișoara, înotătorul ION 
MTCLAUȘ s-a mutat din oraș, iar 
gimnasta HILDEGARD SCHMIDT 
urmează cursurile liceului din O- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej.

— Contribuția sibiană la lotu
rile olimpice se va rezuma doar 
la cei trei sportivi menționați '.

— Nicidecum. Ne vom strădui sa 
realizăm integral angajamentele,

cunoaștem concrcl 
prcollmpică. țS

locurile vacante urmtad a (1 ocu
pate de alți sportivi capabili.

Din discuția care a urmat, am 
reținut că munca de selecție și 
de pregătire a viitorilor „olim
pici" continuă în spiritul cerin
țelor etapei prezente, consiliul 
județean asumîndu-șl răspunderea 
de a îndruma șl de a sprijini 
efectiv această activitate.

„EU VREAU, FOT SI VOI 
REUȘI"

Am vizitat apoi „atelierele de 
lucru" ale secțiilor de gimnastică, 
călărie și natație care, pvînd o 
pondere deosebită, au concentrat 
in jurul lor principalele forțe teh
nice. In sala de gimnastică a 
Școlii sportive, profesorul Nicuale 
Buzoianu, deși aflat în concediu, 
continuă să exerseze zilnic cu e- 
levele sale.

— Le vedeți pe cele ciivi fete 
care lucrează la biruă ? Vă rog 
să Ic notați numele- : Maria Anli- 
nie (16 ani), Gertrude Kartmann

(14 ani). Gertrude Herbert (15 
ani). Sofia Gavra (14 ani) și Mag
da Berea (14 ani). Toate sînt în
zestrate cu simțul mișcării artis
tice, au o mare capacitate fizică 
și intelectuală pentru însușirea 
elementelor dificile și n-ar fi ex
clus ca 2—3 dintre ele să impre
sioneze în viitorii doi ani pe an
trenorii lotului olimpic.

Prof. Nicolac Buzoianu și cole
ga sa Kriscl Voiculescu, - care de 
mai mulți ani conduc excelent 
secția de gimnastică a Școlii 
sportive, au o remarcabilă putere 
de muncă Ca să participi în con
cursuri cu echipe de maestre, cu 
sportive de categoria a Tl-a, a 
TH-a și a IV-a, iar în plus să te 
ocupi și ele grupele de începă
tori e . nevoie de aportul a ce) 
puțin 4—5 cadre didactice de spe
cialitate. Toată această treabă o 
fac numai cei doi profesori, be
neficiari morali ai performanțe
lor obținute de elevele lor. .

— Ne-au fost oferite excelente 
condiții materiale, afirma prof. 
Buzoianu. care au creat, de la 
un an la altul, posibilități noi 
pentru depistarea șj cizelarea ele
mentelor înzestrate. Vrem nu nu-

Aflăm de la vicepreședinte
le clubului F. C. Argeș, P. RA- 
PAPORT, că biroul clubului 
a hotărit să apeleze la servi
ciile antrenorului TITUS O- 
ZON, acesta urmînd să răs
pundă, alături de BAZIL MA
RIAN. de pregătirile echipei 
F.C. Argeș. Antrenorul L. Ia- 
novschi frece la centrul de 
juniori și copii.

— care a 
la „mon- 
balon de
— ce ne 
mai mare

---------- -- --- ------ --------- cu tradiție 
de pe Bega și Mureș, să acordăm atenție sporită gene- I rației tinere de rameri și vislași. Se cere, în continuare, 
o activitate de pregătire avizată, temeinică, îndîriită 
chiar, în acest sport aspru, care solicită organismul pină 
la limitele lui. lată calea pe care se va putea ajunge 
iarăși la steaua strălucitoare a titlului suprem.

„Per aspera od ostro". Numai așa poate fi împlinita I cartea de aur a canotajului românesc. Prima ei filă a 
fost scrisă cu mîndrie în preajma marii cascade. Niagara, 
nu te vom uita !

I

I

Neagoe MARDAN

Tr. IOANITESCU

(Continuare in pag. a 2 a)

1-0 cu Estudiantes

FEIJENOORD A CÎȘTIGAT „CUPA
INTERCONTINENTALA»
Rotterdam a găzduit aseară cea de a doua manșă a finalei „Cupei 

Intercontinentale" la fotbal, care a opus echipei gazdă, Feijenoord, pe 
campioana Americii de Sud, Estudiantes din La Plata.

Arbitrul columbian Guilermo Velasquez a chemat pe gazon urmă
toarele formații :

FEIJENOORD : Treijtel — Romeijn, Laseroms, Israel, Vau 
bode. Jansen, Hasil, Wery, Kindvall, Van Hanegem, Moulijn.

ESTUDIANTES : Pezzano — Spadaro, Medina, Malbernat, 
Tognieri, Pachame, Conigliaro, Bilardo, Flores, Veron.

Prima repriză a oferit tribune
lor arhipline un joc oarecum e- 
chilibrat. desfășurat în viteză, 
dar. din păcate, adesea întrerupt 
de nenumărate neregularități, al 
căror ton a fost, in general, dat 
de sud-americanl.

Duiven-

Romero,

olandezii 
reușind 

ocazii 
la

Spi'e finalul reprizei, 
au atacat mai susținut, 
să-și creeze două bune 
de gol — în min. 40 șj 45 
ultima dintre ele fiind necesară
o intervenție de uUim ’ moment 
a fundașului Malbernat. care a 
trimis în corner, de pe linia por-

LA FOTBAL

I
I
I
I

ții, mingea șutată de extremul 
Van Hanegem.

Repriza secundă 
duce în 
Voskan 
Rudzki 
și Van 
Moulljn) 
atacuri 
nienilor.

Apoi jocul se echilibrează, olan
dezii ies la atac și în mln. 60 
noul introdus. VAN DAELE. reu
șește să deschidă scorul, cu un 
șut violent, din marginea careu
lui mari : 1—C pentru gazde !

Pînă la sflrșit, scorul râmine 
neschimbat

care va a- 
teren trei no! jucători : 

(în locul lui Hasil), 
(în locul lui Conigliaro) 
Daele (inloculndu-1 pe 
— debutează cu citeva 

periculoase ale argenti-

/
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Puține sînt, în vastul domeniu al sportului de 
masă, lucrurile spectaculoase — comparate, de 
exemplu, cu ceea ce se întâmplă în lumea per

formerilor — dar poate că tocmai acest FIRESC a în
ceput să dea statornicie și vigoare activităților cu 
î ecunoscută eficiență în dezvoltarea fizică armonioasă 
a cetățenilor, în rezolvarea ecuațiilor privind necesi
tatea de recreare, destindere și petrecere în mod util 
și plăcut a timpului liber.

De aceea, desigur, manifestările și evenimentele — 
mai ales cele principale — din sportul de masă nu 
merita „anonimatul" cu care, din păcate, șint încă tra
tate în diferite județe. Dimpotrivă, ele se cer subli
niate, valorificate pe mă
sura importanței lor. Pen
tru că, de fapt, acestea 
hotărăsc de cele mai multe 
ori FONDUL, ESENȚA 
dezvoltării 
masă, 
piu,

— Și . . 
facem — astăzi despre o 
Uzează multe capacități organizatorice în toate județele 
țârii. Este vorba de începerea cursurilor de perfecțio
nare a cadrelor didactice NECALIFICATE, care pre
dau educația fizică în școlile generale. RĂSPUNS REA
LIST la O SITUAȚIE EXISTENTĂ, inițiativa ni se 
pare demnă de elogiat și cu posibile influențe favo
rabile în impulsionarea sportului școlar, acel domeniu 
extrem de important pentru consolidarea căruia întot
deauna va trebui să se facă mai mult.

Sint mai multe motivele care ne fac să credem că 
organizarea acestor cursuri — pentru prima oară pe 
un plan atit de general — va fi privită cu seriozitate și 
răspundere în toate județele. Să amintim doar că PRE
GĂTIREA acestor cursuri s-a bucurat, din cite ne-am 
dat seama, de o atenție corespunzătoare, prilejul fiind 
folosit și pentru o fructuoasă COLABORARE între orga
nele sportive și Inspectoratele școlare județene, mai ales 
pentru recrutarea cadrelor, stabilirea lectorilor ș.a. 
Așa se explică, după opinia noastră, și faptul că — 
spre deosebire de alte acțiuni de amploare — în aproape 
toate județele a existat o atentă preocupare pentru

FONDUL,
sportului de 

spre exem- 
putea discuta 
propunem s-o

Aja. 
am 
ne

„CATEDRE" IN AER LIBER

planificarea din vrtme a cursurilor, pentru crearea 
celor mai buhe condiții de desfășurare a acestora. Am 
putea evidenția în această direcție județele Arad, Bră
ila, Caraș-SeVerin, Dîmbovița, Galați, Satu Mare, Vran- 
ceă etc.

Și lotuși! Se știu, la această — tîrzie — oră prea 
puține lucruri despre ce s-a făcut (dacă s-a făcut ceva) 
in cîteva județe, printre care t Alba, Dolj, Hunedoara, 
Mureș, Vîlcea. Să credem, oare, că în aceste județe 
cadrele NECALIFICATE au căpătat... scutire de la 
un colocviu atit de important ? Sau că, mai degrabă, 
este vorba despre același imobilism în informarea orga
nelor centrale despre îndeplinirea unor sarcini precise, 

transmise — o reamintim 
cu 
la 

toți 
ju-

ATLETISM I

largă acțiune care mobi-

— încă la 14 iulie, 
prilejul unei ședințe 
care au lăut parte 
președinții consiliilor 
dețene ? Poate că aceste 
rîndurt vor invita la me
ditație. Ne-ar bucura.

Așadar, cu cele cîteva 
minusuri amintite, cursurile de perfecționare a cu
noștințelor cadrelor necalificate care predau educa
ția fizică în școlile generale au început, în baza 
unei tematici bine întocmite care cuprinde, prin
tre altele: lecții teoretice, consultații, seminarii și 
activități metodice practice. Extrem de utilă și... 
sportivă ni se pare, in legătură cu acoperirea integrală 
sau parțială a acestei tematici, indicația de a se orga
niza astfel de cursuri in aer liber, acolo unde condi
țiile permit (și vremea este încă atit de frumoasă).

Fără îndoială, ar fi o greșeală ca organele județene 
și, mat ales, cadrele participante la aceste cursuri să 
considere că după ultima lecție întreaga problemă a 
perfecționării cunoștințelor poate fi socotită ca rezol
vată. Este numai o formă organtzată de a înlesni aces
tor cadre posibilitatea de a fi mai aproape de impor
tantele cerințe ale catedrei de educație fizică. Am spune, 
un ÎNCEPUT VALOROS care trebuie continuat în fie
care județ, în fiecare școală.

Don GARLEȘTEANU

f in locul unui complex sportiv E în

IN MECI AP DE BĂLĂRII! NEGLIJENTA SE RĂZBUNĂ
11»

în preajma „internaționalelor"

ATLEȚII ROMÂNI PREGĂTESC NOI RECORDURI
— declara antrenorul federal Gh. Zîmbreșteanu —

Cei mal buni atleți al țării 
trăiesc din plin febra apropia
telor campionate internaționa
le, competiție de rezonanță în 
contextul principalelor mitin
guri de pe continent.

„Pentru a smulge cronome- 
trelor noi zecimi ți secunde, 
pentru a întinde ruleta cu mai 
mu-lți centimetri, sînt efectua
te cu o deosebită meticulozi
tate ore întregi de pregătire 
— ne declară antrenorul fede
ral Gh. Zîmbreșteanu, aflat 
permanent In mijlocul familiei 
atletice. Fiecare amănunt omis 
ne poate costa foarte mult."

— Cu ce speranțe veți abor
da această nouă ediție a „inter
naționalelor" ?

— Sintern încă departe de a 
încheia acest sezon bogat care 
ne-a adus multe satisfacții, dar 
ți tot atîtea necazuri. Nici nu 
se vor stinge ecourile concursu
lui de sîmbătă și duminică și 
emoțiile ne vor cuprinde din 
nou. In zilele de 18 și 19 sep
tembrie, pe elbitex-ul de la 
Republicii, selecționatele Ro
mâniei vor înfrunta In între
cere directă echipele Italiei 
(finalistă in Cupa Europei), 
Ungariei și Elveției la băieți, 
ca și pe cele feminine ale An
gliei și Ungariei, de aseme
nea finaliste ale trofeului 
„Bruno Zauli". Iată de ce con
sider că intr-o companie selec
tă atleții noștri vor avea un 
excelent prilej de a-șl concre
tiza eforturile depuse într-un 
an întreg, materializîndu-le 
intr-o serie de performanțe tot 
mai apropiate de vîrful pira
midei,

— Mai concret.
— Ei bine, nu vreau să as

cund faptul că aștept, în sfîr- 
ștt, o cursă a Ilenei Silui în

jurul a două minute, o săritură 
a lui Carol Corbu în apropie
rea celor 17 metri, ca șl un 
1,86 m pentru Cornelia Po
pescu. Ioan Șerban are de ase
menea un bun prilej ca ală
turi de francezul Elliot ți vest- 
germanul Zacharias, să urce 
ștacheta spre 2,17—2,18 m. In 
sfirșit, aș fi tare bucuros dacă 
sprinterii nu vor pierde ocazia 
de a se evidenția în compania 
excelenților alergători cuba
nezi, a vest-germ anului Metz 
(cu un recent 10,0 pe 100 m) 
și a francezului Sarteur.

— Putem, așadar, să ne pre
gătim pentru modificări în ta
belele de recorduri ?

— Fără îndoială, luna sep
tembrie este deosebit de priel
nică marilor performanțe. .

— a. v. —

„CUPA BUCOVINEI"
duminică st vor 
Rădăuți, întrece* 

din cadrul
Sîmbătă și 

desfășura, la 
rile de atletism 
ediției, a Il-a a „Cupei Buco
vinei". Participă echipe repre
zentative din județele Neamț, 
Iași, Botoșani și Suceava, 
precum și atleți și atlete ale 
cluburilor sportive C.S.M., 
Voința și Clujeana din Cluj, 
Industria stanei C. Turzii și 
Minerul Baia Mare.

Duminică, în aceeași 
litate, va avea loc faza 
țeană — inter-orașe — a

loca- 
ij ude- 

,___ . com
petiției polisportive de masă
„Pe plaiuri sucevene". 

prof. GH. HAL1TSCHI 
vicepreședinte al G.J.E.F.S.

Suceava.

Rapid a învins pe Dinamo In finala
campionatului de juniori mari

Tncepînd de luni, la ștran
dul Tineretului, are loc finala 
campionatului republican de 
polo pentru juniori mari. în 
cea de a treia zi a întreceri
lor, într-un adevărat derby, 
s-au întîlnit formațiile Dina
mo și Rapid. După un joc 
disputat, de bun nivel tehnic, 
rapidiștii au cîștigat cu 5—2 
(1—1, 0—0, 1—1, 0—1).

în cea de-a doua întâlnire, 
care a opus echipei Steaua 
formația Voința Cluj_ am 
consemnat o victorie lejeră a 
bucuraștenilor: 9—3 (3—t,
3—1, 1—0, 2—1). Ultimii]
meci, Cl. sp. școlar — Crișul 
Oradea, destul de echilibrat, 
a revenit, în final, bucurește- 
nilor, cu scorul de 4—1 (0—0, 
2—1, 1—0, 1—0).

Arbitrajele bune de ieri, 
prestate, în ordine, de G. Co- 
ciubescu, D. Paraschivescu și 
D. Gheorghe, au contribuit, 
de asemenea, Ia buna desfă
șurare a competiției, care con
tinuă mîine de la ora 16. 
(a. h.l.

orrriii eh
FINALA PE TARĂ

A NAVOMODELIȘTILOR

Nici o săptămlnă n-a mai ră
mas pină la emoționanta rein- 
tilnire cu școala, o vizită a- 
cum, prin aceste lăcașuri de 
cultură, n-ar trebui să consem
neze dccit încheierea prepara- 
tivelor pentru noul an școlar 
sau cel mult efectuarea ulti
melor retușuri.

Asta, dacă n-ar exista șl ex
cepții. Ca de pildă, la Liceul 
jir. S3 din Drumul Taberei. Ce 
contrast izbitor intre localul mo
dern, bine întreținut, care adă
postește această instituție de in- 
vățâmint și porțiunea do curte 
ee desparte liceul de noile 
blocuri aflate în construcție 1 
Aproape un liectar dq teren 
pradă bălăriilor t

Notăm intențiile bune : In 
primăvară s-a încercat transfor
marea terenului cu pricina tn- 
tr-un microcomplex sportiv. E- 
levi, profesori, părinți, toți s-au 
dovedit săritori, și-acum se mai 
pot vedea vestigiile unei piste 
de atletism precum șl o zonă 
parțial defrișată pe care copiii, 
In vacanță, vor fi folosit-o pen
tru miuțe. In ansamblu însă 
aspectul curții, in această por
țiune a ei, nu reușește să sal
veze aparențele, buucle iuten-

Grupul profesorilor de edu
cație fizică de aici, mtilmt a- 
proape in corporo (toana Deac. 
Aurelia Schaffer. Constantin E- 
nache, lipsea doar ton Stăues- 
cu), venit in vizită (!7) și-a 
manifestat decepția pentru că 

șl acest an școlar, se pare, nu 
va aduce nimic nou în 
gurația terenului, că 
se prezintă în același s 
și in primăvară.

înțelegem decepția, : 
putem insă explica, 
dică : terenul vizat să 
iiazâ sportivă a liceului așa, 
printr-un miracol ? Cine să în
făptuiască „minunea" ? Părinții ? 
Conducerea liceului ? Copiii sin
guri ■: Comitetul de părinți, re
ceptiv ca in toate ocaziile la 
nevoile școlii, a îmbrățișat des
chis inițiativa schimbării as
pectului curții. A și ajutat pe 
cit i-a fost posibil la realiza
rea ei. Direcțiunea la fel, a 
făcut demersuri repetate. Nu se 
știe exact de cite ori prof. Ga
briela iMarcoci, direetoatea. prin
cipală a liceului, a bătut dru
mul inspectoratului școlar al 
sectorului și al consiliului mu
nicipal. Itezoivarea unei aseme
nea probleme impunea urgența 
cu alit mai mult cu cit Liceul 
nr. 33 este deseori vizitat de 
către delegații de cadre didac
tice d>n întreaga țară și chiar 
de peste hotare.

Dar profesorii, 
specialitate ? In 
drept, au fost alături i 
și de școală. Dar mai 
in vacanță ? întrebarea 
mine fără răspuns. Se 
că aveau tot dreptul 

nefipieze de concediu ; 
fiecare există acoperire 
Ne amintim, însă, do 
asemănătoare intilnite nu

asigurat că totul se va rezolva 
cu bine : imediat ce vor fi ter
minate blocurile din țața școlii, 
constructorii de la ICM 1, cu 
care există de altfel o conven
ție, vor lua In antrepriză șl te
renul cu pricina, 11 vor asfalta. 
Așa cA...

— șl cind apreeiați că lucra
rea ar putea fi terminată ?

— Există promisiuni că in n- 
ceastă Urnă, vor începe primele 
operații...

Primele operații, și lucrarea 
finită, ctoe știe, In decembrie 
sau, mal aproape de posibilități, 
In primăvară! Cit de bineveni
tă ar fi fost intervenția pro
fesorilor, măcar cu o lună îna
inte de Începerea cursurilor. A- 
cuni. pe acest spațiu ,,mort“, 
copiii ar fi putut beneficia de 
mișcare, și-ar fi desfășurat o 
parte din orele de sport. Așa, 
nu le rămine declt să aștepte 
promisiunile constructorilor. Este 
Intr-adevăr soluția oea mal fe
ricită t

ansamblu insă

confi- 
lucrurile 

stadiu ca

nu uc-o 
Cum a- 

devină

profesorii de 
primăvară, e 

’ de elevi 
departe, 
va ră- 
înțelege 
să be- 
pentru

> legală, 
situații 

, _ -ir_______  ° dată
în * tară, " cînd pasiunea profeso
rilor de educație fizică a fău
rit lucruri aproape de neimagi
nat. La Gheorghieni, de pilda, 
tot intr-o vacanță de vara, un 
profesor, care nu este prea 
tinăr, Tiberiu Bazilides, a ini
țiat Împreună cu colegii Iui, 
cu copiii și părinții, amenajarea 
unui complex sportiv ia Liceul 
nr. 1, prin transformarea unui 
loc viran. In alt oraș, la Rni. 
Vîlcea, un profesor la fel de i- 
nimos Petre Darie, sprijinit de 
întregul colectiv de profesori de 
la Liceul „Nicolae Bălcescu“, de 
director, de părinți și elevi, a 
schimbat radical, de asemenea, 
tn zilele de vară Înfățișarea 
curții. <lind Ja Iveală o baza 
sportivă cu instalație pentru 
nocturnă, cea mai frumoasă din 
oraș. Pină și intr-un sat ca 
Botuș, situat Ia nuarginc de țară, 
in Tara de Sus a Moldovei, în
vățătorii șî copiii au amenajat, 
in' marea recreație a vacanței, 
nn complex sportiv cum pro
babil sint puține în mediul să
tesc, la fel prevăzut cu noc
turnă". Mai doriți șl alte e- 
xemple ?

Unul dintre directorii Liceului 
nr. 33, tov. Țăranu, ne-a

VOINȚA SATU MARE
EMîE (MISKOLC) .

12-10 LA BOX
Echipa de box Voința Satu 

Mare a evoluat la Miskolc, 
unde a întîlnit formația Emte, 
pe care a învins-o cu scorul 
de 12—10. Victoriile pugiliști- 
lor sătmăreni au fost realizate 
de Racz, Ghese, Crișan, Fo- 
dor, Belenyesi și Tămaș.

Aug. VERBA-coresp.

Echipa de

„CUPA VOINȚA"
Sîmbătă, de la ora 18.30, se 

va disputa pe stadionul Vo
ința o interesantă reuniune 
pugilistică, prilej cu care bo
xerii își vor face o utilă ve
rificare înaintea etapei muni
cipale a campionatului repu
blican individual. Vor avea 
loc 14 meciuri, pe afișul .galei 
figurînd, printre altele, urmă
toarele partide : T. Miron — 
A. Rădic, Șt. Stingă — D. 
Dosan. C. Stan — Gh. Da
mian, O. Gavrilă — Gh. Pa- 
raschiv. Clubul organizfitor va 
pune in joc „Cupa Voința".

Primele întreceri zonale ale 
campionatului republican de 
oină pe anul 1970, desfășu
rate Ia Iași, au produs și 
primele surprize. Din păcate, 
neplăcute 1 Două dintre prin
cipalele favorite ale competi
ției, echipele Avîntul Frasin 
(jud. Suceava) și Energia Rim- 
nicel (jud. Buzău), au fost 
stopate din cursa pentru ti
tlu, din cauza unei... negli
jențe. Să concretizăm. Jucăto
rii din Rîmnicel, neanunțați 
la timp de către sectorul teh
nic al C.J.E.F.S. Buzău asu
pra datei începerii partidelor 
zonale, au sosit la Iași în ziua 
a doua a turneului. Și cînd 
te gîndești că federația de re
sort (care a suportat întreaga 
deplasare a echipei din Rîm
nicel la această fază de cam
pionat) a anunțat telefonic, 
cu multă vreme înainte, con-

siliul județean asupra datei 
la care trebuiau să fie pre- 
zenți oinarii din comuna bu- 
zoiană. Cum să calificăm ne
păsarea celor care aveau da
toria să se ocupe de această 
problemă 7

Cu echipa suceveană, co
tată printre cele mai valo
roase formații din țara noas
tră, lucrurile par și mai de 
neînțeles : jucătorii din Fra
sin nici n-au apărut în cele 
trei zile de concurs la Iași, 
din motive pe care nu le 
cunoaștem încă. Oricare ar fi 
însă explicația, orice măsuri 
s-ar lua față de cei ce se 
fac vinovați de absența echi
pei menționate, un fapt este 
cert de pe acum: de la 
finala pe țară vor lipsi oinari 
care ar fi dat un plus de 
atracție jocului nostru națio
nal. (Tr. 1).

MAMAIA, 9 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
Ieri, pe lacurile Siutghiol și 
Perla s-a dat startul în cam
pionatele republicane de na- 
vomodcle — ediția 1970. La 
aceste interesante întreceri 
participă constructori navo- 
modeliști din numeroase a- 
sociații sportive precum: Ae
ronautica București, Vagonul 
Arad, Avîntul Reghin, Ceta
tea Giurgiu, Flacăra Brașov, 
Voința Sibiu- ș.a.

După deschiderea festivă a 
campionatelor naționale, pri
mii care aii intrat în lupta 
pentru medalii au fost junio
rii specialiști în veliere clasa 
K și J. Pe lacul Perla și-au 
început atrăgătoarele evoluții 
„teleghidatele" (clasele F 2 A 
și F 2 B). Astăzi, pe Siut
ghiol vor debuta în concurs 
navomodeliștii de la veliere 
„clasa X internațional". Spor
tivii constructori de nave au
topropulsate sînt programați 
a se întrece tot astăzi, pe la
cul Perla. La ediția din acest 
an a naționalelor participă — 
ca invitați ai federației de 
specialitate — și sportivi na- 
vomodeliști de la Kapuvar 
Gyor (Ungaria). întrecerile se 
bucură de o numeroasă asis
tență, un adevărat pelerinaj 
fiind la standul de machete 
expus în 
Perla.

ȘCOLARII BUCURIȘÎLM 
INTR-O INLBI1Ă RLGA1Ă
Z. Valentin, I. Nenok+B. 
Nikola) 2:55,0, 2. C.S. Școlar 
(V. Constantineseu, I. Nedel- 
cu, G. Constantineseu, G. 
Năstase+Gh. Zapp) 3:03,5; 
S 2 f.c. (B): 1. G.S. Școlar (N. 
Matei,’ M. Păruș) 3:09,3, 
2. C.S. Trakia (S. Valentin,
1. Terzischi) 3:38,3; Dublu 
(F): 1. Trakia (C. Vinhrogo- 
nova, B. Blapenova) 3:29,0.
2. C.S. Școlar (I. Cusută, V. 
Roșioru) 3:34.0 ; Simplu (B):
1. C.S. Școlar (I. Foca) 3:18,5,
2. Trakia (C. Gherzilov)
3:50,5; S 4+1 vîsle (F): 1. 
C.S. Școlar (G. Alexe, E. Ni
colae, E. Gheirdan, V. Muscă 
+ G. lusmen) 3:19,0, 2. Tra
kia (D. Afdeiska, D. Ghi- 
neva, N. Siskova, M. Ilagieva 
+ K. Supova) 3:21,5; S ' 
(B): 1. C.S. Școlar (G. 
mitru, M. Timurlea '+ Gh. 
Zapp) 3:28,9, 2. Trakia 
Todorov, I. Nistor+B. Nikola) 
3:30,9; Dublu (B): 1. GjS. Șco
lar (C. Dumitru, M. Timur
lea) 3:09,8, 2. Trakia (E.
Gherzilov, P. Konstantinov) 
3:35,8; S 8+1 (B): 1. Trakia 
2:44,3, 2. C.S. Școlar 2:49.8

ÎNTRfC PE CEI BULGARI,
Pista nautică a Herăstrău

lui. redusul „teren" de antre
nament al schifiștilor noștri, 
a găzduit de curînd întâlnirea 
internațională de canotaj din
tre elevii Clubului școlar 
București și cei ai C.S. Tra- 
kia Plovdiv. „Evenimentul" 
trebuie salutat cu toată căl
dura, pentru că asemenea i- 
nițiative competiționale lip
sesc, obișnuit, din calenda
rul sportiv al Capitalei. Și 
nu numai al ei... Regata a 
cuprins opt probe (6 desti
nate băieților și 2 fetelor), 
întrecerile au fost destul de 
echilibrate și au dat cîștig de 
cauză Clubului sportiv șco
lar București cu scorul de 
5—3. O mențiune specială 
merită echipajul român de 
sehif 2 fără cîrmaci (N. Ma
tei, M. Păruș) care a învins 
— fără drept de apel — echi
pajul bulgar (S. Valentin, 1. 
Terzischi), campion european 
de juniori la Atena. Dar iată 
care au fost rezultatele celor 
opt curse, în ordinea desfă
șurării lor; S 4+1 (B): 1. G.S. 
Trakia (C. Dimitar, P. Ivan,

(N.
REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI ÎN AJUNUL

hoteluluiholul

C. POPA

2+1 
Du-

T. BRADEȚEANU

Delegație româna la reuniunea de alpinism

specialitate a

muntoase ale
Racovița

SAPPORO Șl MUNCHEN - OBIECTIVE DE MARE

i
I
ii 
!
I

linia amplificării rela- 
internaționale în acest 
se situează prezenta 
delegații românești la

„în cruciș", folosit la ultimele ediții ale

UNOR IMPORTANTE CONFRUNTĂRI INTERNAȚIONALE

•' Senioarele susțin 
mîine primul meci în 
cadrul C.E. • Lotul a 
fost completat cu Bițu 
și Chiraleu • loneci — 
exclus din echipa de se
niori • Programul Bal
caniadei a fost modifi
cat • De marți, intere
sant turneu internațio

nal la București

Ecaterina Savu 
jucătoare 
de bază 
a reprezentativei
României 
la C. E.
Foto i A NEAGU

De mîine începe în Olanda, în localitățile Rotter
dam și Leeuwerden. a XlI-a ediție a campionatului 
european feminin de baschet, la care iau parte 12 
reprezentative calificate direct (pe baza rezultatelor 
ultimei ediții a competiției) sau în urma turneelor de 
calificare desfășurate în primăvara acestui an. Prin
tre selecționatele participante se află și aceea a 
României care, în turneul desfășurat în luna mai la 
Oradea, s-a clasat pe primul loc, înaintea echipelor 
Austriei și Suediei. Baschetbalistele noastre fac parte 
«lin grupa B și își vor disputa șansele în localitatea 
Leeuwerden, alături de formațiile Iugoslaviei, Belgiei, 
Austriei, Bulgariei și Cehoslovaciei. România va juca, 
în ordine, cu : Austria (vineri), Iugoslavia (sîmbătă), 
Cehoslovacia (duminică), Belgia (luni) și Bulgaria 
(marți). Din grupa A, ale cărei partide vor avea loc 
la Rotterdam, fac parte U.R.S.S., actuala deținătoare 
a titlului european, Italia, Olanda, Ungaria, Franța 
și Polonia. Menționăm că după terminarea turneelor, 
întrecerea va continua după sistemul cunoscut sub 
denumirea 
„europenelor" de seniori. Adică, prima clasată din 
grupa A va juca cu a doua din grupa B, prima din 
grupa B cu a doua din grupa A ș.a.m.d. (în ziua de 
18 septembrie), urmînd ca a doua zi să se dispute 
întîlnirile decisive pentru stabilirea clasamentului 
final.

Reprezentativa țării noastre, care a susținut, în 
vederea campionatului european, o serie de meciuri 
internaționale (turneul de calificare și meciurile cu 
R. D. Germană, la Oradea, „Cupa Federației" la 
București, turneul internațional de Ia Sofia, Univer
siada de la Torino), a plecat de la Torino direct la 
Leeuwerden, în următoarea componență: Anca 
(care nu a fost folosită la Universiadă), Cornelia Taflan, Mar
gareta Pruncu, Ecaterina Savu, Gabriela Ciocan, Bogdana 
ltiaconescu, Gabriela Nicola, Floarea Trandafir, Ileana Gugiu, 
Ana Deak. Acestora li se vor adăuga Octavia Bițu și 
Ileana Chiraleu, care au plecat din București în cursul zilei 
de ieri. Antrenorii lotului sînt Gr. Costescu și Tr. Constan- 
tinescu, iar arbitru G. Chiraleu.

DIN NOU REMANIERI ÎN LOTUL DE SENIORI

(Urmare din pag. 1)

mai să-i lansăm, cl 
crăm pe sportivi.

In continuare, 
nostru ne-a vorbit

și să-l consa-

VOM PARTICIPA CU O ECHIPA FEMININA 
LA PREMONDIALELE DE ORIENTARE TURISTICĂ

Turismul aplicativ (orienta
rea) și alpinismul cunosc o 
activitate intensă în această 
lună. I-am informat la timp 
pe cititorii noștri că, în săp- 
tămîna de început a acestei 
luni, a avut loc la Bușteni 
a III-a ediție a întîlnirii in
ternaționale de alpdiism care 
s-a bucurat de participarea 
unor cățărători și antrenori 
din Cehoslovacia, Italia și Po
lonia ; apoi al pini adele de 
tineret și seniori.

Pe " 
țiilor 
sport 
unei 
un colocviu internațional care 
se desfășoară la Torino, zilele 
acestea. Delegația este for
mată din secretarul general al 
F.R.T.A., prof. M. Mihăiles- 
cu, și din alpiniștii Mircea 
Opriș și Dumitru Chivu. Prof. 
Mihăilescu ne-a declarat, 
înainte de plecare, că nutre
ște speranța ca din acest 
prim contact personal cu 
conducerea clubului alpin 
italian să rezulte o intensi
ficare a relațiilor dintre alpi
niștii români și cei peninsu
lari.

Tot în cursul acestei luni, 
comisia de
F.R.T.A. se va deplasa în 
diferite zone

țării pentru a omologa pre
mierele efectuate în cursul 
anului 1970 de alpiniștii noș
tri. Unul dintre cele mai di
ficile trasee ale anului ur
mează să primească numele 
regretatului - alpinist Aurel 
Irimia. După informațiile de
ținute, au desfășurat o acti
vitate mai intensă în acest 
domeniu secțiile de alpinism 
din Brașov, Cluj și Timișoara

Tn sectorul orientării tu
ristice vom aminti, mai întîi. 
că A.S. Clujeana a organi
zat a 3-a ediție a competi
ției „Busola de aur" și „Tro
feul veteranilor" reunind 
peste 110 coneurenți din toată 
țara. în „Busola de aur" vic
toriile au revenit lui Radu 
Chișu (Clujeana) în 118:40,0 
pe 11 450 m cu 340 m dif. ni
vel și 12 posturi și Alietei 
Cotițosu (Voința București) 
in 119:31,0 pe 8 275 m cu 220 
m dif. nivel și 8 posturi. Tro
feul veteranilor a intrat în 
posesia bucureșteanului O 
Gernot (Victoria).

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni (între 10 și 13 septem
brie) se vor desfășura, în 
zona stațiunii Covasna, cam
pionatele naționale de orien
tare pe echipe ale seniorilor 
și senioarelor, pentru ca apoi

de la Torino
(întie 16 și 20 septembrie) șă 
se dispute campionatele națio
nale individuale, in împreju
rimile stațiunii Colibița, de 
la poalele Rodnei.

Tn sfirșit, după desemnarea 
campionilor țării, 
specialiștilor noștri 
dreaptă spre 
mondiale de 
grama te între 
temb.rie la 
(R. D. Germană).

Orientariștii noștri nu vor 
lua startul în această com
petiție (federația română ne- 
fiind încă afiliată la forul 
internațional de resort) dar, 
în întrecerile preliminare ale 
campionatului mondial, va fi 
prezentă și o selecționată fe
minină a României.

Ion F. BACIU

atențiA 
se ir 

campionat^ 
orientare, pro- 
23— și 27 sep- 

•Schwarzwald

Patinoarul acoperit „23 
August” este pus la dis
poziția publicului amator 
in zilele de joi și simbătă 
intre orele 17-19 și dumi
nica, între orele 10-12 și 
16-18.

La patinoar se găsesc <le 
închiriat ghete cu patine.

ACTUALITATE

Imediat după înapoierea de 
la Universiadă, antrenorul lo
tului de Seniori al țării noas
tre, Al. Popescu, a procedat 
la remanierea reprezentati
vei. Mai precis, l-a exclus pe 
loneci, care a comis în mod 
repetat abateri de la disci
plină, și i-a introdus pe Oțe- 
Jac și Martinescu, din lotul 
de juniori. Astfel că, actual
mente, selecționata României 
este alcătuită din : Tarău, 
Pirșu, Popa, Georgescu. Chi- 
vuiescu, Moraru (care au co
respuns integral la ' Torino), 
Troacă. Anastasiu, Cîmpeanu. 
Zdrenghea, Oțelac și Marti
nescu.

In aceste zile, baschetba- 
liștii noștri se pregătesc cu 
asiduitate pentru campionatul 
balcanic, programat între 
25—27 septembrie în sala Flo
reasca din Capitală. Deoarece 
federația turcă de specialitate 
a anunțat că nu va trimite 
echipă la această întrecere, 
programul Balcaniadei a fost 
modificat astfel : ziua I : Ro
mânia — Iugoslavia, Bulga
ria — Grecia ■ ziua a doua : 
România — Bulgaria, Iugo-

slavia — Grecia ; ziua a III-a: 
România — Grecia, Iugosla
via — Bulgaria. înaintea com
petiției balcanice, formația 
română va susține o impor
tantă verificare prin partici
parea la turneul internațional 
„Cupa Federației", care va 
avea loc marți, miercuri și 
joi în sala Floreasca. Vor lua 
parte reprezentativele Cubei 
(medalie de bronz la Univer
siadă), Ungariei și echipa o- 
rașului Varșovia.

interlocutorul 
despre nece

sitatea înlocuirii stratului amor- 
tizant din sala de gimnastică cu 
unul din burete, pentru a-i feri 
pe sportivi de microtraumatisme 
articulare și musculare sau de 
accidente mai grave, intr-adevăr, 
această modificare costă riai 
scump, dar dacă saltelele s-ar con
fecționa din deșeuri comprimate, 
prețul lor ar deveni convenabil. 
Ar fi păcat să nu se aducă o 
asemenea ameliorare ca un sti
mulent pentru ambiția acestor 
tineri, exprimată intr-un afiș pre
zent ca un memento pe umil 
din perețij sălii : „EU VREAU, 
POT ȘI VOI REUȘI"...

D. STANCULESCU

- Volei -

ECHIPELE SCOLII
SPORTIVE Nr. 1 ÎN POLONIA

Echipele de volei ale Școlii 
sportive nr. 1 din Capitală au 
plecat la Lodz (Polonia), pen
tru a susține între 9 și 11 
septembrie revanșa întîlniri- 
lor de anuj trecut.

DESĂVTRSIREA PREGĂTI
RILOR — LA BUCUREȘTI 

Șl CLUJ
Ștrandul C.S.M. este dotat pen

tru ca înotătorii și săritorii să-și 
ridice continuu măiestria sportivă.

— Dar, ce folos, ne-a răspuns 
cu o urmă de regret în glas an
trenorul de sărituri Norbert Hat- 
zack. Desele intemperii și apa 
rece nu ne permit să lucrăm In 
bazin nici măcar o lună pe an. 
E imposibil ca într-o apă 
temperatură medie de 18 
să se înoate zilnic 6—8 000 
cit impune antrenamentul 
dern ! Așa că pentru noi 
nul în aer liber este ca 
xi-tent.

cu 
grade 
metri, 

mo- 
bazi-

si ine-

Am aflat de la interlocutor că 
s-a găsit o soluție, dar care re
zolvă numai in parte necesitățile: 
a fost închiriată baia populară cu 
un bazin de 22/15 m și o trambu
lină de... 1 metru ! La sărituri, 
de exemplu, se pot efectua aici 
pregătirea fizică generală și spe
cifică, exerciții de școală și teh
nica rotației. Restul antrenamen
tului. destul de masiv și foarte 
anevoios, se completează la Cluj 
și la București.

— Această situație diminuează, 
desigur, aportul natației sibiene 
la campania olimpică. De pildă, pe 
cine vedeți dv. în reprezentativele 
olimpice ?

— Prin plecareș\lul Miclăuș, la 
Înot 
dați. Campionul țării 
Ion Ganea, confirmă 
iar Gerard Fabieh, un tinăr de 
14 ani, poate progresa In aseme
nea 
loc

e greu de
Miclăuș, la

Wasit alți candi-
la sărituri, 
speranțele,

măsură incit să aspire Ia un 
în lotul olimpic.

LA CĂLĂRIE, O PROBĂ 
OLIMPICĂ NEGLIJATĂ: 

DRESAJUL
Sîntem de data aceasta Ia baza 

hipică a C.S.M.. unde l-am întîl
nit pe cunoscutul antrenor de 
dresaj Gheorghe Andrei. Gazda 
noastră ne-a rugat să urmărim 
evoluția calului Artist care îi in
spiră multă încredere.

— Priviți-1 ce alură are. ÎI for
mez pentru Olimpiada din 197S. 
După părerea mea, pentru .1. O. 
de la Miinchen țara noastră nu 
are echipă de dresaj care să o 
reprezinte onorabil. Trei sportivi 
avem, dar trei cai de valoare o- 
limpnă, inc* nu. Singurul Domi-

no, al lui Nicolae Mihalcea, de la 
Steaua, ar putea face față.

— Bine, dar cîndva aveam o 
puternică reprezentativă de dre
saj...

— Da. am avut și mai nutem 
avea, dacă federația va acorda 
aceeași atenție dresajului ea 
probelor de obstacole. Caii 
aptitudini pentru dresaj sint 
la obstacole, sportivii tineri, 
tați de unele avantaje și de 
tul că la obstacole ajung 
ușor la performanțe, fug de 
bele de dresaj, iar confrații 
de la obstacole, să nu le fie cu 
supărare, sint preocupați nu
mai de interesele lor. Am să 
dau un exemplu chiar din secția 
noastră : deși există o grupă de 
începători, condusă de Fraya iPur- 
chelea, la dresaj — pentru că la 
această probă se cere ca sporti
vii începători să fie cit de cit 
Inițiațl — nu este îndrumat nici 
un tinăr.

format. Dintr-o analiză succintă 
a celor văzute și discutate cu teh
nicienii din secțiile de călărie, 
gimnastică, și natație, rezultă că 
pregătirile olimpice, cu excepta 
gimnasticii sint anemice, motiv 
care provoacă incertitudini asu
pra contribuției olimpice sibiene.

— cind am* afirmat că ne vom 
îndeplini angajamentele, am vrut 
să atrag atenția asupra rezo-ro- 
rului de cadre existent la mai 
multe discipline sportive, vri ur
care atletismul, voleiul și handba
lul. Dacă nu in 1972, cu siguran
ță că la cealaltă Olimpiada tif -rii 
atleți, voleibaliști, handbalist' vor 
fi apți pentru a reprezenta culo
rile patriei la J.O. Cunoaștem con
dițiile materiale dificile in care 
își desfășoară munca cea mai 
mare parte a antrenorilor și s'v-r- 
tivilor noștri fruntași. Dar nu na 
pierdem speranțele; fără tenia 
de a greși afirm că astăzi lucră—î 
mai bine decît ieri și că mii'.ie 
vom lucra mai bine declt azi.

Intr-adevăr, la Sibiu. alături 
de ramurile de sport traditionale 
au apărut discipline olimpice noi 
ca patinajul viteză și halterele, 
care grupează numeroși tineri, 
realmente de mare perspectivă. 
Dar aceștia mai au încă un drum 
lung de parcurs.

.3 —TV Din caPul locului se poate constataVohSîim tczultatele săritorului Ion Ganea, ale gimnastei Hildegard 
alo Ti co"our«»“ pent™ Școala sportivă din Sibiul si
U r T n1 A,'oe-’;an?ru Bozan atestâ că este Posibilă participarea 
niimrn 13-‘2' ^S.u?.ra celorlalți sportivi vizați pentru loturile

U1eeetitudinea, înșiși specialiștii sibieni fiind sceptici 
in aceasta direcție. Nu excludem - ne glndim în primul rind la gim
nastica — mei surprizele de natură să bucure pe toată lumea. Dar în 
aceasta importantă acțiune de valorificare a rezervelor de cadre tre
buie să se (mă seama de posibilitățile reale, adică să se pună in con- 
lOidanță dorințele cu ceea ce practic se poate realiza, miesorindu-s- 
astfel cit mai mult ttrumu' Inlv» proiecte ți tuple. Procedintu- - 
In arest mod. «• evită superficialitatea ți »» imprimă «ceMcț vaste 
munci o eficienți sporită.

și 
<•11 

dati 
ten- 
fap- 
mai 
pro
niei

INTRE DORINȚĂ SI POSI
BILITATE — DRUM LUNG
L-am vizitat din nou pe tova

rășul Viorel Hărțău, vicepreședin
te al C.J E.F.S. Sibiu.

— Am vrea cîteva lămuriri su
plimentare la ceea ce ne-aț.l in

să formulăm cîteva concluzii.



cei doi 
Stănescu 
cu...
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★
anii, și iatâ-l fl- 
doi mari părtași

înaintea 
antrenori; 
și

„LUPTA DREAPTA"
Era intr-o seară de vară, 

devreme, a anului 1967, clnd 
Grantul părea să fi luat foc...

De pe puntea metalică răs
tignită peste șine, înnegrită de 
fum și de ani, mii de giuleș- 
teni coborau lumini și torțe 
de sărbătoare, cinstind prima 
— și atit de mult așteptata — 
izbindă fotbalistică a Rapidu
lui de după război.

In seara aceea, cind eternul 
„copil teribil" al fotbalului ro
mânesc își încărca fruntea de 
lauri, doi oameni își legau pen
tru totdeauna numele de isto
ria tribulată a Rapidului. A- 
ceștia erau, înaintea tuturor, 

Valentin 
Victor Stăncules-

Au trecut 
cum pe cei 
ai bucuriei și amarului giuleș- 
tean gata să se înfrunte, pre- 
gătindu-și „strategiile" pentru 
a obține unul victoria in fata 
celuila.lt...

Duminică, pe „Dinamo", 
Progresul — Steagul roșu sau, 
in culise. Victor Stănculeseu 
contra. Valentin Stănescu.

Viața apropie. Viața depăr
tează

★
— Duminică, joc cu Steagul 

roșu. Ce mai, joc cu nea fi
nei... Cine va învinge?! Nu

știu, dar am să vă spun 
poveste: erau odată doi frați, 
și cel mai mare nu mînca ni
mic fără să-i dea și celui mai 
mic, și se-ngrijea de el toată 
ziua, și. nu s-a grăbit la casa 
lui plnă nu l-a văzut pe prislcu 
căpătuit...

— Nu înțeleg.
— Nea Tinel mi-e ca un 

frate. Ca un frate mai mare.
— Spune-mi, ce-ai vrea să 

se întimple duminică ?
— Sînt convins că in tribune

vor fi mii de ^progresiști" șl 
mii de „stegari". Aș vrea, insei, 
să se facă un moment de li
niște și să se audă — trium
fătoare — trompeta lui Tudori- 
că, goarna de apel a Giuleștiu- 
lui.

— Nu ți-e frică de 
Dumitriu ?

— Crezi, 
fi frică de 
iubești ?!

oare, că-țl
un om pe

★
sobru, mal

Nichv
poate 
care-l
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Dupâ alcătuirea lotului reprezentativ
wi m nmiimBiinw—i■lin—un—mi»i n«—■—!!

Valoare, dar și formă sportivă...

Portari : Adamache, Ghițâ.
Fundași : Sătmârsanu, Ivâncescu, Lupescu, Dinu, 

Hâlmâgeanu, Mocanu, Vigu.
Mijlocași : Dumitru, Radu Nunweiller, Pescaru. 
înaintași : Neagu, Domide, Dobrin, Tătaru, Du- 

mifrache, Lucescu, Ene Daniel.

e- 
ei. 
de 
o-

COSTICÂ MARINESCU

Da sau ba?
„Jocul a fost greu de con

dus, din cauza angajamen
tului total al jucătorilor ce
lor două echipe. Arbitrul 
Otto Andcrco A GREȘIT 
NEACORDIND 11 METRI 
PENTRU U.T.A. (N.ft. — 
sublinierea noastră) la un 
fault asupra lui Florian Du
mitrescu. I.a faza in care 
Dudu Georgescu a înscris, 
NU MA POT PRONUNȚA 
dacă a fost ofsaid sau nu 
(N.R. — Deși un observator 
federal tocmai în acest scop 
a fost delegat), poziția mea 
fiind îngreuiată de unghiul 
în care mă aflam. Remarc 
curajul acestui arbitru tî- 
năr și preocuparea pentru 
un joc cit mai corect, IN
DIFERENT DE POZIȚIA 
PUBLICULUI. IN FOARTE 
MULTE CAZURI SUBIEC
TIVA. Consider că în afara 
celor două faze (N.R : 
cele mai importante d.in 
meci !). cl a condus bine 
și poate și pe viitor să pri
mească încrederea Colegiu
lui central al arbitrilor".

Aceste aprecieri din ra
portul tov. GH. OLA, obser
vator federal la meciul 
U.T.A. — Progresul, ne-au 

■ surprins prin. linia lor si
nuoasă. prin recomandarea 
finală făcută Colegiului cen
tral al arbitrilor, intr-un 
moment, evident, _ nu prea 
fericit ales. Am fi consim
țit, însă, în cele din urmă, 
să nu acordăm nici noi. ca 
și tov. Ola, atita importan
ță celor două faze de joc, 
reținînd. in primul tind, 
fermitatea arbitrului, care, 
peși presat de public (po
ziția acestuia fiind „in foar
te multe cazuri subiec
tivă"), a ținut meciul în 
mină, aplicînd în continua
re regulamentul, în litera 
și spiritul lui. Aflasem, dc 
altfel, de la trimisul nostru 
la acesată întilnire. că pu
blicul arădean se ' impor
tase adesea nespo. \ în 
special față de conducătorul 
partidei, pe care l-a aco
perit de huiduieli și de in
sulte.Ne interesa, firește, 
părerea arbitrului -n acea;

și 
tă privință. Iat-o. copiata 
din foaia de arbitraj. Ia 
y'jt)—ica „atitudinea publi
cului” : SPORTIVĂ 
?!?!?!).

Credem că nu 
nevoie de nici un 
mentariu, în afară — even- 
tual — de cel al Colegiului 
central al arbitrilor.

Dar, la capitolul acesta,

la
publi- 

(N.R. ..
mai « 
alt co-

al publicului, se pare că 
nici Brașovul nu stă prea 
bine. Tn foaia sa de arbitraj, 
N. PETRTCEANU acuză 
lipsa de sportivitate a spec
tatorilor, la meciul Steagul 
roșu — Farul. „Tribunele" 
au fost vehemente, mai a- 
les la o fază în care N. 
Petriceanu n-a acordat, așa 
■cum ar fi vrut ele. un 
henț în careu in favoarea 
gazdelor, la o minge care 
sărise din pămînt, at.ingind 
apoi 
de la 
nejust 
aceste 
de la 
VALENTIN 
antrenorul Steagului roșu. 
O declarație care înseamnă 
indirect, o dezaprobare a 
acelor spectatori care, în 
pasiunea lor oarbă pentru 
echipa favorită, nu mai tin 
seama de legile sportivită
ții. confundind dorința 
realitatea.

Celelalte rapoarte ale 
servatorilor, sau foite 
arbitraj ne pun însă 
fața unor aspecte pozitive. 
Cu excepția avertismentu
lui pe care N. Cursaru l-a 
dat lui Neagu, în min. 84, 
pentru un atac rieregUlâmcn- 
tar asupra portarului Stan 
(părerea noastră este că și 
celelalte două atacuri au con
stituit infracțiuni), se men
ționează atitudinea corectă 
a jucătorilor, ca si atmosfe
ra de deplină sportivitate 
în care s-au desfășurat par
tidele. La Iași, unde a fost 
un scor atît de strîns, după 
meci — relatează observa
torul federal Marin Tănă- 
sescu —■ delegații ambelor 
echipe au ținut să-l felici
te pe VASILE DUMITRES
CU, pentru arbitrajul pres
tat- . .Bucurîndu-ne ca acestea 
au fost aspectele predomi
nante ale etapei a Il-a, 
dorim generalizarea lor, ele 
stind. în fapt, la baza pro
gresului tehnic, continuu, al 
fotbalului nostru. Munca de 
instruir-e nu poate fi efi
cientă decît în condițiile 
sprijinirii ei și pe celelalte 
planuri : prin arbitraje com
petente, printr-o compor
tare corectă a .jucătorilor 
in timpul meciului, printr-o 
prezentă vie, stimulativa, a 
publicului, care nu înseam
nă ignorarea principiilor 
do obiectivitate și sportivi
tate. Dimpotrivă !.

Jack BERARIU

mina unui apărător
Farul. „Ar fi fost 
să ni se acorde, în 
condițiuni, o lovitură 
11 metri", ne-a spus 

STANESCU.

Deși mai 
pătat — temperamentul virste- 
lor mature — Valentin Stă
nescu rămîne un interlocutor 
ideal, care-ți ghicește parcă 
glndurile șl te invită, pe ne
simțite, să asiști la un mono
log :

— Va fi un meci strașnic. 
Victor are mare nevoie de două 
puncte și nici eu nu mă pot 
arăta generos... Va învinge cel 
mai bun, adică echipa cea mal 
bună, și, indiferent de rezul
tat, prietenia noastră va dăi
nui. ..

Trece la amintiri. „Tande
mul" Ionescu - Dumitriu. Des
tituirea. Boala lui Nichy. Stea
gul roșu. După un an. angaja
rea lui Victor la Progresul- 
In sfirșit, colaborarea la lotul 
olimpic.

— Vreau un titlu de articol, 
nea 'finele !

— Duminică va fi o luptă 
dreaptă, între doi prieteni 
vechi...

Ovidiu IOANIȚOAIA

cum-

Iată că după două etape 
de campionat a fost alcătuit, 
într-o ședință de lucru a Bi
roului federal, lotul național 
de fotbal, din care va fi for
mat „11“-le pentru meciul 
oficial cu Finlanda.

Inserîndu-1 din nou în co
loanele noastre și comparîn- 
du-1 cu cel „mexican", vom 
putea observa că lotul repre
zentativ își păstrează, în linii 
mari, vechea structură, ceea 
ce denotă că in operația de 
selecție au acționat decisiv 
atît apreciatele rezultate ob
ținute la Guadalajara, cit și 
factorul experiență, un bun 
cîștigat pe aceleași melea
guri.

Punînd preț, așadar, în pri
mul rînd pe criteriul valorii 
confirmate Ia turneul final al 
C.M., selecționerii au acordat, 
în continuare, creditul lor ju
cătorilor cu cel mai bun ran
dament pe platourile mexi
cane, și anume fundașilor 
Lupescu și Dinu, mijlocași
lor Dumitru și Radu Nun- 
weiller, înaintașilor Neagu și 
Dumitrache. O bună parte 
dintre aceștia — în măsura 
în care două etape pot fi 
concludente — au manifestat 
și o bună formă sportivă, 
ceea ce, firește, nu poate dc- 
cit să ne bucure.

Imbinind, in alegerea lor, 
pe cit le-a fost cu putință, 
aceste două criterii — VA
LOAREA și FORMA — selec
ționerii i-au pus, provizoriu, 
în afara lotului reprezentativ 
pe Rfiducanu, Gornea, Dan, 
Deleanu și Tufan. notați, a- 
tit cit au jucat, cu califica
tive nemulțumitoare. „Unii 
dintre ei nu pot, se pare, 
deocamdată, mai mult — ne 
spunea antrenorul Angelo Ni
culescu, referindu-se la Dan

și Tufan — în timp ce alții, 
ca Răducanu, Gornea și De- 
leanu, privesc cu prea multă 
ușurință munca de pregătire 
la cluburi, dispărînd din echi
pele lor după numai o etapă 
de campionat. In momentul 
în care se va observa la ei o 
schimbare radicală în bine, 
vom apela din nou la servi
ciile lor, întrucît, fiind tineri 
și reale talente, sînt toți trei 
recuperabili. Lui Răducanu, 
de pildă, îi acordăm toate 
șansele, incluzîndu-1 în lotul 
lărgit, de 22 jucători, alături 
de Pexa, Emerich Dembrov- 
schi și Otto Dembrovschi."

Dar, cum locurile libere 
trebuie ocupate, să semnalăm 
revenirea în lot a lui Ghiță 
și Hălmăgeanu și prezența, 
în premieră a tinerilor Vigu 
și Ene Daniel. Rulinați și se
rioși cum ii știm. Ghiță și 
Hălmăgeanu își pot recîștiga 
repede locurile în echipă, în
tărind sistemul ei defensiv. în 
ceea ce-i privește pe cei doi 
„nou veniți", Vigu și Ene Da-

nr. 
in 
un 
nu 
A-

nici, îi așteptăm să confirme. 
In dorința de a acoperi două 
posturi deficitare, antrenorii 
de lot le-au acordat primul 
credit; acum, al doilea pas, 
cel mai dificil, intrarea în 
chipă, depinde numai de

Și pentru că vorbim 
posturi deficitare, să ne
prim puțin la Sătmăreanu, 
investit din nou cu dreptul 
de titular al tricoului cu 
2. Poate și pe motiv că, 
momentul de față, nici 
contracandidat de valoare 
bate cu insistență la ușă.
tenție, însă ! rezerva sa, Ivăn- 
ccscu, precum și Cheran și 
Pop, din lotul olimpic, Ni
culescu și Crețu, din lotul de 
tineret, vizează și ei postul 
fundașului militar ; mai ales 
că lotul definitiv — cei 22 
care vor fi anunțați Ia 
U.E.F.A. — va fi alcătuit mai 
tirziu, cu 10 zile înaintea me
ciului cu Finlanda.

In sfirșit, din fericire, Ia di
ficila operațiune de selecție 
resentimentele nu și-au găsit 
loc și, astfel, înregistrăm cu 
satisfacție prezența lui Do
brin în noul lot reprezenta
tiv. Tot așa, in continuare, 
fără „arriere-pensee“-uri ne 
vom trezi cu Dobrin și în 
„n“-Ic de bază, acolo unde 
îi dă dreptul marele său ta
lent. Dar, pentru 
fără... resentimente

aceasta, 
și mai 

multă străduință și la Do
brin !

Gheorghe NICOLAESCU

Componența loturilor o’impic și de tineret
LOTUL OLIMPIC : portari: Suciu, Gornea ; fundași : 

Cheran, Pop, Bădin, Măndoiu, Vlad, Pojoni. Popovici, Velea; 
mijlocași : Sălceanu, Cojocaru (C.F.R. Cluj), Tănase, Angeles- 
cu ; înaintași: Uifăleanu, Grozea, Caraman, Tufan. Oblemen- 
co, Libardi, Fl. Dumitrescu, Gydrfi. ANTRENOR : Valentin 
Stănescu,

LOTUL DE TINERET : portari : Moldovan, Iordache, Oprea; 
fundași: Niculescu, Crețu, Stoicescu, Olteanu, Ciugarin, Cris- 
tache, Gruber, Crîngașu, Broșovschi, Hainal; mijlocași: Anca, 
Beldeanu, O. Ionescu, Constantineseu (Farul) ; înaintași: R. 
Ionescu, Dudu Georgescu, Bălan, Ghergheli, Ștefănescu, Ior- 
dănescu, Manea, Caniaro, Both, Kun II, Petreanu, Turcu. AN
TRENOR : Gh. Ola.

cu
ob- 
de 
în

MICRO-STATISTICA ETAPEI A ll-a
• Cele 17 goluri ale eta

pei a Il-a (avînd o medie de 
2,12 goluri de meci) au " 
marcate de: 6 mijlocași 
goluri) și 9 înaintași (10 
luri).

• După două etape, 
lista golgeterilor figurează 
de jucători: Ene Daniel 
3 goluri; Domide, Lupulescu 
și Pescaru — 2 goluri, iar 
alți 24 de jucători cite un gol

• în această etapă au fost 
folosiți 198 de jucători (16 
portari. 65 apărători, 36 mij
locași și 81 de atacanți), din
tre care 187 au primit note. 
Din cele 16 echipe două au 
folosit 11 jucători, șase au 
folasit 12 jucători, iar opt 13 
jucători. în primele două eta
pe cei mai mulți jucători au 
folosit Progresul, Jiul și 
C.F.R. Timișoara — 15, iar 
Steagul roșu a folosit numai 
11 jucători.

• Cele două lovituri de la 
11 m acordate în această e- 
taoă au fost transformate de 
Dinu (Rapid) și 
namo Bacău).

8 Arbitrii au 
ceasta etapă 3^ 
arbitri au primit 
bitri au primit 
arbitru 3 stele, iar Otto An- 
derco numai 2 stele.

• Media echipei etapei a 
doua a fost de 8,91.

Pe baza notelor acordate în 
această etapă, clasamentul 
,,c mstanța ețhipetod “ după 
două etape se prezintă ast
fel: STEAGUL ROȘU 175 p 
(DUMITRIU II 19 p), 2. U.T.A. 
137 p (Pojoni 17), 3. Dina
mo București 166 p (Dinu și 
Dumitrache 18) 4.
159 p (Naom 17). 5. 
sitatea Craiova 158

fost
(7

Bo-

pe
23

Vătafu (Di-

primit în a- 
de stele: 3 

5 stele, 3 ar- 
4 stele, un

Steaua
Univcr •• 
p (De-

ECHIPELE
(Urmare din pag. 1)

pierdut pe Iordănescu (întin
dere la coapsa dreaptă) după 
jocul cu „U“ Cluj, el fiind 
indisponibil o etapă".

Aurel PĂPĂDIE

DACA NU VĂ PLACE MiN- 
ATUNCI FACEM NUMAI 

SPRINTURI..."
GEA,

se spusese (foarte ofi- 
că „la trei începe!“

ÎN FATA ETAPEI A TREIA

selnicu 17), 6. Dinamo Ba-' 
cău 154 p (Pană 16), 7. Poli
tehnica Iași 153 p (Iordache 
și Incze IV 16), 8. Farul 152 
p (Badea și, I. Constantineseu 
15), 9. F.C. Argeș 147_p (Ol- 
teanu
147 p (S. Bretan 15), 11. „U“ 
Cluj
C.F.R.

16), 10. C.F.R. Cluj

12.
146 p (Me- 
Jiul 144 p 

14. Petrolul 
(N. Ionescu

146 p (Crețu 15), 
Timișoara 

hedinți 16), 13. 
(Libardi 17), 
Ploiești 137 p 
14), 15. Rapid 136 p (Greavu 
și Dumitru 14). 16. Progre- 
sul 134 (D. Georgescu 14).

• Situația în „Trofeul
Petschowschi" după două e- 
tane este următoarea : 1—2. 
CRAIOVA ȘI PLOIEȘTI 10, 
3. București 9,25. 4—9 Petro
șani, Pitești. Timișoara, Con
stanța, Bacău și Cluj 9,00. 10. 
Iași 8,00, 11. Brașov 7.00,
12. Arad 6,00.

• în această etapă au 
fost trase Ia poartă 205 șu
turi (123 gazdele și 82 oas
peții). Procentul eficacității a 
crescut pe total goluri la 
8,29 la sută, eficacitatea gaz
delor a crescut la 12,21 la 
sută, iar eficacitatea oaspeți
lor a

Ni 
cios) 
Antrenamentul a început, de 
fapt, la 3 și un sfert. Intîi îl 
remarcăm pe Radu Nunweil
ler, cu o mină bandajată, a- 
poi pe Cheran, aflat, zilele a- 
cestea, în examene de admi
tere la I.E.F.S. — „mîine mai 
am scrisul și gata", ne spunea 
el —, pe tânărul Petre Nico- 
lae și pe Dinu care, după cî- 
teva pase cu Dumitrache, se 
așează pe iarbă, și apoi apar 
toți ceilalți. Din spatele tri
bunei se ivesc Pîrcălab și 
Nelu Nunweiller care, îm
preună cu cîțiva copii, efec
tuaseră un mic antrenament 
— tenis cu piciorul — după 
care urma nelipsita baie in 
bazin.

Și iată că „arbitrul" Nicușor 
fluieră începutul meciului- 
școală în compania echipei 
proprii de tineret-rezerve. La 
„tineret" evoluează Doru Po
pescu, Moldovan. Ștefan, Mus- 
tețea, Andrei și. Haidu.întimp 
ce prima echipă e alcătuită 
din Constantineseu — P. Ni- 
colae, Cheran, Ștoenescu. De- 
leanu, Sălceanu. R. Nunweil
ler, Nuțu, Lucescu, Dumitra
che și Both.

După o repriză „albă", de 
30 de minute, în care am re
marcat o încadrare conștiin
cioasă la efort doar la Doru 
Popescu și Moldovan (tineret- 
rezerve), Cheran, Sălceanu și 
R. Nunioeiller (echipa I) an
trenorul. Nicușor îi introduce, 
în prima formație pe Caval. 
tn locul lui Constantineseu și 
pe Mustețea în locul lui Dtt-

Arbitrii meciurilor
Steaua-Carpati Lvov 
și Dinamo - P.A.O.K. 

Salonic

a crescut la 12,21 la

scăzut la 2.44 la sută.
Adrian VASIEESCU

Au fost nominalizați arbitrii 
partidelor de fotbal Steaua— 
Carpati Lvov și Dinamo — 
P.A.O.K. Salonic, Primul 
meci va fi condus de o bri
gadă din R.D. Germană, al
cătuită din Mennig, Zuelow 
și Mueller, iar cel de al doi
lea de trei cavaleri ai fluie
rului din Ungaria : Sandor 
Petri. Jozsef Katona și Zol- 
tan Szkokan.

Turneul în Cehoslovacia al elevilor
fotbaliști din Sibiu

Echipa de fotbal a Școlii 
sportive din Sibiu a întreprins 
recent un turneu în Ceho
slovacia, 
t îl nit 
Slany, 
C.K.D., 
dar cu

„ll“-le sibian a în- 
în primul meci, la 

formația de juniori 
pe care a întrecut-o 
scorul de 4—1 (1—0).

A doua 
aceeași 
de seniori de la C.K.D. (care 
activează în liga a 3-a a 
campionatului cehoslovac) s-a 
încheiat cu un rezultat de e- 
guljtute : ?—2 (1—0).

partidă susținută în 
localitate cu echipa

Șl EUGEN IORDACHE - 
MAEȘTRI Al SPORTULUI 

Unor vechi și apre- 
ciați fotbaliști, astăzi 
amindoi antrenori, li 
s-a acordat titlul de 
maestru al sportului. 
Este vorba de COSTI- 
CA MARINESCU și 
EUGEN IORDACHE.

Primul dintre ci — 
mulți 
lului 
jucat 
lor, 
București, iar cel de al 
doilea a activat la Ju
ventus (Petrolul) și 
Progresul. Ambii au 
fost jucători de bază și 
in echipa națională.

iubitori ai fotba- 
își amintesc — a 
la Unirea Trico- 
Jiul și Dinamo

AGENDA
BUCUREȘTEANA

SLMBĂTĂ

STADIONUL DINAMO, ora 
13,15 : Dinamo București — 
Politehnica Iași (tineret-re
zerve) : ora 15,15 : DINAMO 
BUCUREȘTI — POLITEH
NICA IAȘI (divizia A) ;

TERENUL ELECTRONICA, 
ora 14,30 : Electronica Buc. — 
I.M.U. Medgidia (juniori) : 
Electronica Buc. — Prahova 
Ploiești (divizia C).

IIUMINICA

STADIONUL DINAMO, ora 
14 : Progresul Buc. — Stea
gul roșu Brașov (tineret-re- 
zerve) ; ora 16 : PROGRESUL 
BUC. — STEAGUL ROȘU 
(divizia A) ;

STADIONUL POLITEHNI
CA, ora 9,30 : Sportul studen
țesc — Progresul Brăila (ju
niori) ; ora 11 : Sportul stu
dențesc — Progresul Brăila 
(div. B) ;

TERENUL VOINȚA, ora 
9.30 : Voința Buc. — Petrolul 
Berea (juniori) ; ora 11 : 
Voința Buc. — Petrolul Ber
ea (div. C) ; ora 13 : Șc. sp. 
nr. 2 Buc. — Vulturul Tulcea 
(juniori) ;

Foto : V. BAGEAC

Secvență de la antrenamen
tul de ieri al dinamoviștilor. 
Portarul Andrei se opune „ti
rului44 înverșunat ai juventiș-

STEAGUL ROȘU, ÎNVINSA 
CÎMPINA

mitrache (care a acuzat o ac
cidentare mai veche).

A doua repriză debutează 
cu un gol înscris de Dorit 
Popescu — la o excelentă an
gajare a lui Moldovan —, iar 
după 17 minute de joc antre
norul Nicușor fluieră... sfîr- 
șitul meciului-școală, dat fi
ind că : „dacă nu vă place 
mingea, atunci facem numai 
sprinturi !“...

D. GRAUR

O ZI „PLINĂ" PENTRU PRO
GRESUL

CÎMPINA (pr:n telefon 
la corespondentul nostru). 
tr-un meci amical. Poiana a 
întrecut astăzi pe Steagul 
roșu Brașov cu 2—1 (1—1). A 
fost un joc frumos, în care 
oaspeții n-au insistat prea 
mult. Au înscris: Cyorfy 
(min. 20), pentru Steagul roșu, 
Iordache (min. 35) și Stre- 
chioiu (min. 87) pentru Poia
na.

Stroe EUGEN

TERENUL LAROMET, ora 
9.30 : Tehnometal Buc. — 
Prahova Ploiești (juniori); 
ora 11 : Tehnometal Buc. — 
I.M.U. Medgidia (div. C) ; 
ora 13 : Laromet Buc. — 
I.R.A. Cîmpina (juniori) ;

TERENUL AUTOBUZUL,' 
ora 11 : Autobuzul Buc. — 
Gloria Slatina (div. C) : ora 
13 : Autobuzul Buc. — Gloria 
Slatina (juniori) ;

TERENUL SIRENA ora 9.30: 
Sirena Buc. — Petrolul Tîr- 
goviște (juniori) ; ora 11: 
Sirena Buc. — Petrolul Tir- 
goviște (div. C) ;

TERENUL STEAUA (Ghen- 
cea), ora 13 : Steaua Buc. — 
Unirea Tricolor 
niori) ;

Brăila (ju-

TERENUL 
MUNCITORESC, 
tui muncitoresc Buc. — Ma- 
șini-unelte Buc. (juniori) ;

STADIONUL DINAMO (te
renul II). ora 13 : Dinamo 
Buc. — Metalul Tirgoviște 
(juniori) :

SPORTUL, 
ora 9 : Spor-

STADIONUL 23 AUGUST 
(terenul II), ora 13 : Șc. sp. 
Energia Buc. — Carpați Si
naia (juniori) ;

STADIONUL PROGRESUL, 
ora 13 : Progresul Buc. — 
Chimia Rm. Vilcea (juniori).

LOTO-PRONOSPORT

Programul de ieri al antre
norilor Progresului, V. Stân- 
culescu și A. Caricaș, a fost 
încărcat. Dimineață s-au de
plasat în Pantei imon, unde 
juventiștii au jucat cu divizio
nara B Metalul ~ 
Formația, în care ati fost in
troduși Manta, D. Popescu și 
Filipcscu. a cedat în fața me- 
talurgiștilor cu 1—2 (1—1).

După-amiază. pe terenul din 
str. dr. Staicovici. primul „11“ 
al Progresului a avut ca par
tener echipa de tineret a Ra
pidului. De fapt, a evoluat o 
formație secundă a giulește- 
nilor, cu... Rămureanu, Nea
gu. Marin Stelian, ex-clujea- 
nul Codrea, Adam, Apostol, 
Ștefan și Mușat. Ca atare, ju
cătorii Progresului au fost su
puși unui examen dificil, 
fiind obligați tot timpul să 
se întrebuințeze ca intr-un 
meci oficial. în timpul parti
dei, lucrurile n-au decurs toc
mai cum fuseseră stabilite în 
ședința de pregătire a întîl- 
nirii. în prima parte, giuleș- 
tenii au avut inițiativa, au 
profitat de unele fisuri din 
apărarea adversă și au mar
cat un gol, prin Neagu (min. 
23). în repriza secundă, o 
bună perioadă, atît mijlocașii 
cit și înaintașii Progresului 
au acționat mai organizat și 
scorul a devenit egal. Autorul 
golului : Racsi (min. 70). în 
final, apărătorii Progresului 
au avut, însă, intervenții de
fectuoase și Marin Stelian 
<min. 83) a stabilit rezultatul 
de 2—1 în favoarea Rapidu- 
lții.

în concluzie, o zi „plină" 
pentru Progresul...

DINAMO BACĂU — SAFA
S. C. BEYRUTH 3—2 (2—0)

București.

BACĂU, 9 (prin telefon de 
Ia corespondentul nostru). 
Spectatorii au așteptat astăzi 
(n. r. ieri) o reeditare a jo

cului bun prestat de echipa 
lor favorită în meciul de du
minică, cu Petrolul. Dar par
tida Dinamo Bacău — Safa 
S. C. Beyruth nu le-a oferit 
această satisfacție decît în pri
mele minute. Este adevărat că, 
considerînd victoria asigurată, 
fotbaliștii băcăuani n-au mai 
insistat, ceea ce a permis oas
peților să se apropie, pe ta
bela de marcaj, pînă la o di
ferență de un punct.

Au înscris : Ene Daniel 
(min. 1 și 61) și Sorin Avram 
(min. 18) pentru Dinamo, 
Fattah (min. 63) și Kassem 
(min. 5> pentru oaspeți, care 

au lăsat o impresie frumoasă.
Vineri, Safa S. C. Beyruth 

joacă la Piatra Neamț, cu 
Ceahlăul.

Tragerea Loto de vineri 11 
septembrie a.c. va avea loc 
Ia București în sala Clubului 
Fmanțe-Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 19. Tragerea va fi ra
diodifuzată după care va ur
ma un film artistic. Intrarea 
liberă.

Amintim participanților că 
la tragerea Loto de miine pot 
câștiga autoturisme: MOSK- 
VICI 408 cu caroserie 412 
(57.700 tei), DACIA 1100 
(55.000 lei). MOSKVICI 4D8 
cu 4 faruri și radio <54.500 
lei), SKODA S. 100 (53.000 
lei), SKODA 1000 M.B. (49.300 
lei), FLAT 850 (45.800 lei) și 
premii în bani. Nu uitați, as
tăzi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor.

PKONOEXPKES 
NUMERELE EXTRASE 
CONCURSUL NK 37 DIN 9 

SEPTEMBRIE 1970

LA

EXTRAGEREA I • 28, 9. 22,
11, ' “41, 32.

FOND DE PREMII : 
t 300.122 tei

Ilie IANCU

F. C. ARGEȘ—DACIA PITEȘTI
7—3 (3—2)

y. powihu

PITEȘTI (prin telefon). Ieri, 
pe stadionul 1 Mai, F. C. Ar
geș a întîlnit într-o partidă 
amicală pe divizionara C Da
cia din Localitate. A fost un 
antrenament reușit al echipei 
F. C. Argeș, în care atacul, 
s-a dovedit foarte incisiv, în
scriind 7 goluri (scor final : 
7—3). Au fost scutiți de an
trenament Olteanu și Ivan 
II, care sînt accidentați după 
jocul de ia Craiova,

EXTRAGEREA a Il-a: 3, 7
14, 20, 22. 26, 45, 21.

FOND DE PREMII
265,765 tei

PREMIILE TRAGERII LO IO 
DIN 4 SEPTEMBRIE 1970

EXTRAGEREA I: Categoria 
a Ii-a: 1 variantă 25% a 
30.940 lei și 3 variante 10°,/o a 
12.376 tei ; a III-a : 13.15 a 
5.176 tei: a IV-a: 11,75 a 5 793 
tei; a V-a: 85,90 a 792 
a Vl-a: 170,15 a 400 lei.

REPORT CATEGORIA
143.209 lei

lei:

I :

Ca-
0 d

C: 6,70 a 7.537 iei;

EXTRAGEREA a Il-a: 
tegoria B: 6 variante 25’,-î 
8.416 lei:
D: 11.30 a 4.469 lei: E: 8,10 a 
2.790 lei: F: 32,25 a 1.566 lei.

REPORT CATEGORIA A:
117.661 tei

AMBELE EXTRAGERI:
Categoria Z: 760,15 variante a 
100 lei.

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

București, Brașov, Timișoara, Cluj, lași și Pitești va ofere; 
serviciile pentru vînzarea autoturismului la prețul dorit.

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

Personal calificat. efectuează prezentarea și probele de . - - ............. . jnjeresC|fi cumpere
toate formalitățile .Le

7’•fc

motor și oferă consultații tuturor celor 
Unitățile de consignație efectuează 

vînzare-cumpărare.
REȚINEȚI: 
-EFICIENTA 
— RAPIDITATE 
— ECONOMIE DE 
PRIN:

UNITĂȚILE DE
PENTRU VÎNZAREA

T I M P

CONSIGNAȚIE 
DE AUTOTURISME

celuila.lt


Campionatele

europene de talere
(Urmare din pag. f)

valoarea trăgătorilor din 
fruntea clasamentelor, cit și 
la minimele diferențe 
puncte care îi separă.

Clasamente, echipe (150 
1. U.R.S.S. (Senicev 145 t. 
pov: 146 t. Vasilet 141 1, Cula- 
eov 139 1) 571 t-eampioanâ a 
Europei, 2. Italia 570 t. 3. R.F. 
a' Germaniei 563 t, 4. Spania 
567' t, '5. R.D. Germană 566 t, 
G. ROMANIA (Dumitrescu 142 
1. Florescu 142 t. Popovici 137 
t. lonescu 137 t) 558 t. (ultima 
manșă : 93 t). 7. Anglia 558 
t (ultima manșă : 92 t), 8.
Franța 558 t (ultima manșă : 
89 t).

Individual (150 t) : 1. 
(U.R.S.S.) 146 t, 2-8. 
BaSagdi. Giani (Italia), 
waite (Anglia). Carrega . 
la). Renard (Belgia) și Șenicev 
(U.R.S.S.) cu cite 145 t. Concu- 
renții romani au . obținut ur
mătoarele punctaje : DUMI
TRESCU si FLORESCU : cite 
142 t. TRÂISTARU 138 t. PO- 
POVICI și IONESCU ’ cile 137 
t. SUDITU 118 t.

Femei (50 t) : 1. Binna Avri- 
lc (Italia) 48 t, 2. Iulia Sido
rova (U.R.S.S.) 48 t, 3. Grăfin 
v. Soden (R.F, a Germaniei) 
45-1, 4. Nadia Sid-Cara (Fran
ță) 44 t. 5. Valentina Ghera- 
sina (U.R.S.S.) 44 t, 6. Olga
Tzavara (Grecia) 42 t. 7. REI.I 
VEZEANU (ROMÂNIA) 41 t,

de

t) : 
Ali-

Alipov
Rosatti, 
Braith-
(Fran-

8. Karin 
niei) 41 
(Portugalia) 39 
Batten 
Rola nd i 

. hailina
35 t,.

Juniori (50 
sette (Italia) 
(U.R.S.S.) 48 
D. Germană) 
(R.D. Germană) 46 t. 5. Moser 
(Austria) 45 t, 6. Biihse (R.F. 
a Germaniei) 45 t, 7. Gaz- 
dowski (Polonia) 42 t, 8. STAN- 
CU (ROMÂNIA) 39 t. 9. Bourret 
(Franța) 39' t. 10. Del Grama- 
stro (Italia) 37 t, 11. Cihanoglu 
(Turcia) 37 t, 12. Birmantas 
(U.R.S.S.) 34 t.

Competiția continuă, azi, de 
la ora 8. pe poligonul Tunari. 
Vor li cunoscut!' campionii Eu
ropei la seniori (se va trage 
ultima manșă de 50 t — din 
totalul de 200 t). femei ■ și ju
niori (după consumarea ulti
melor două manșe, a cite 50 
t). Festivitatea de premiere la 
talere aruncate din șanț — 
pentru toate probele' — este 
programată 
ză, la ora

Rapp (R.F. a Germa- 
t, 9. '

(Anglia) 
(Italia)

Gheorghieva

Santos 
Hellen

Diana
t, 10.
38 t, 11. Elda
38 t, 1'2. Mi- 

(Bulgaria)

Del Venti-
2. Jukov 

Schotte (R. 
47 t, 4. Bocatius

t) : 1.
48 t, 

t, 3.
PELE PRELUNGEȘTE

CONTRACTUL

CU F.C. SANTOS

Bangui,

Campionatele mondiale de pentatlon 
modern—juniori—înaintea ultimei probe

pentru după-amia-
18.

★
stabilit ea intre.ee- 

campionatului 
(talere 

aibă loc

Ieri s-a 
rile din cadrul 
continental de skeet 
lansate din turn) să 
simbătă și duminică, de la ora 
7 dimineața.

IN DGUA CONCURSURI INTERNAȚIONALE
La recentele concursuri .in

ternaționale de .călărie de la 
Suchteln și. Wiirselen (R.F.' a 
Germanici)'. călărețul r<>mân 
VASIDE PINCTU a obținut noi 
victorii.

T.a SU.chtcln unde — cu oca
zia jubileului de 125 de ani 
de- la organizarea p-imului 
concurs hipic în această loca- 
lițale — au participat călăreți 
d!n Belgia, Danemarca. ; Franță. 
Olanda și R.F. a Germaniei. 
Vasile Pinciu. cu Anelt. a câș
tigat, proba de obstacole, cate
gorie. semi-grța, cu 0 p pe-

nalizare. 69 sec., urmat de Pe
ter Schmidt și Leon Probait, 
ambii din R.F. a Germaniei.

La Wiirselen — unde au fost 
înscriși in concurs 306 de cai. 
el a obținut o nouă victorie, 
de data aceasta cu calul Lia
na într-o probă de obstacole 
la cronometru. Pe locurile, ur-. 
mătbare s-au clasat L. Probolt 
(R.F.G.). B. Braier- (R.F.G.) și 
M. Vilibert (Danemarca).

In continuare. Vasile Pin
ciu va evolua la Mondorf-les- 
Bains (Luxemburg).

m Africa Centrală, se află un grup de antre- 
nori din U.R.S.S., care urmăresc pregătirile sportivilor fruntași 
din această țară, lată-l pe antrenorul emerit Anatoli Mihailiuk, 
conducînd un antrenament al atleților africani.

Foto : T.A.S.S.

Surpriză la Forest Hills

RALSTON ELIMINĂ PE LA VER !
NEW YORK 9 (Agerpres). 

Turneul internațional de te- 
. nis de la Forest Hills a fost 

marcat de 
jucătorul 
(S.U.A.) a 
cu 7-6, 7-5 
australianul Rod Laver, favo
ritul nr. 1 al competiției. In 
urma acestui succes, mai pu
țin scontat, Ralston s-a cali
ficat în sferturile de finală.

Alte rezultate înregistrate 
în „optimi": Faîriie (Noua 
Zeelandă) — Vasquez (Argen
tina) 6—4 6—3. 6—1; Roche 
(Australia) — Gorman (SUA)

6-*-3. 6—4, 2—6, 6-—3; Richey 
(S0A) — Santana (Spania) 
2—6, 7—6 7—5, 6—1.

o mare surpriză:
Denis Ralston 

reușit să-l elimine
5-7, 4-6, 6-3 pe

BARCELONA, 9 (prin telefon, 
de la A. GRiNȚESCU),

important meci de 
cadrul primei serii, 
să decidă a doua

Ce echipă deplasăm in Franfa ?
Lotul rughyștilor selecționați a fost restrins de la 35 la 24...

1 stărui*' 
după 

III a eta- 
A de 

— în loc 
nednmc- 

coniirniat

nt rrbar;*a 
obsedant, 
cea de ?

pâ a diviziei 
'••i^b.v. care -

-'sipcască 
virile — a l 
••echi temeri, a. întâl’it 

vm'î jo^â r’le.
denf că la ora aceasta 
încă nu st im cine ar 
merita un credit in te 
jțral pentru turneul din 

ț-if i.
La drept vorbind, 

nici chiar derbv-ul n-a 
fo«i< edificator. Prea 
puține faze de tU51bv 
firid. constructiv, pro-

Roșie și Dinamo 
"ajindu-se într-nn 
orientat exclusiv 
miză. Miza era, 
tr-adevăr, mare, tie 
de neglijat, dar antre
norii celor două echipe

știau limpede ce se ur- 
mărește in pbis. Cam 
la fel s-au petrecut In

ia meciul- 
in care au

Este evi-

edificator.
i faze de
constructiv.

Grit ița
— an- 

jor 
pe 

în- 
loc

evurile și 
deschidere 
evoluat alte două frun
tașe ,'le ruebvului ro
mânesc A sa că acum, 
la ora bilanțului, 
trebuie să tragem 
sA vedem ne cine 

o facem cu 
iiiîă. strîngere de 
mit. ,

Dintre înaintași, 
tru linia I Dinu. 
Mircea. Io rallies eu. 
ei li si Bucur par 
,jucătorii care și-au în
țeles sarcinile postului 
respectiv si intr-o 

le-;
ieși, 

vederi Pop, 
Ciornei și 

n.

cinci 
linie, 
con- 
cle s- 
ini-

ii < ave
au și 

i, deci, 
Milia- 

Ca-

«•avo măsură 
aplicat. Ai
ci in 
lașcu. 
ca im a

Tn linia a TI-a 
văzut“, in pvhnul 
Velucla •— Atanasiu 
Șerban — Postola'che. 
în această ordine*. Două

„s-au 
rîncL 

și

perechi, 
diferite, 
avea de

două formule 
Antrenorii vor 

.... reflectat asu
pra căreia se vor opri.

In linia a Ill-a Dără- 
ban Pop. Mlctcscu si 
v>, . sînt cei mai a- 
proapc de ceritvele u- 
nor jocuri eu seiecti •- 
mie franceze, în orice 
ca.’, mai mult decit 
t si Kăscanu. ui-
ti’-nl mai ales mai 
n'’*in incisiv ea de obi-

Dot candidat! râmln 
in atenție pentru pos
tit’ de mijlocaș la des
chidere, Roibașu și 
Maievseu. Primiți păs
trează drept atu o ine- 

spontanertatev 
doilea tămîne 
experimentat, 
îa uneori pe

galabilă 
cei de al 
i urător’'' 
gat a să 
eoni propriu acțiuni o- 
fensive.

Si. la fel. nlți doi ,iu- 
rătbrj vizează postul 

mijlocaș la grănia- 
Giugiuc și M.

a- 
fi 

de

culescu. Ultimul are 
vantajul c4 ar putea 
utilizat — la tel 
bine — și va centru.

Ca aripi s au remar
cat Braga. Suciu Ș' 
Tețeasă. iar c,t centri. 
Lesan și Bud’Cfi. Pe a- 
cest post s-ar putea 
conta și ne. Braga.

Titularii! ca " -
r ă mine 
Durbar 
Cu. doi 
direeiți 
ceptie.

Așadar din 35 de se- 
lec.ționabili citi au fost 
initial, antrenorii coor
donatori tP. Cosmănos- 
cu și Al. Paloșanul au 
■pitstrat Cl. Famine să-i 
vedem in continuare, 
intr-o echină și in tata 
unui adversar tare să-1 
sblîtptț și apoi să tra- 

concluzii definiti-

fundaș 
do ales intre 
și V. Macines- 
jueă'ori mult 

ca stil, ca con-

Cel mai 
polo din 
care avea 
calificată (după echipa URSS) 
pentru, turneul final, a opus 
formațiile Spaniei și Româ
niei. Peste 3 500 de spectatori 
prezenți în piscina San Jorge 
au încurajat frenetic echipa 
gazdă, care-și juca 
te. După ce Blajec 
4 m, iar . Novac, 
contraatac, a tras 
spaniolii au deschis
Jane (4 m, cu ușurință acordat 
de, arbitru' H. Schneider din 
RFG). In continuare, românii 
au atacat puternic și Rusa 
(primind o pasă excelentă de 
la Zamfirescu. apoi Szabo 
au adus avantaj (2—1) în ta
băra echipei noastre. în con
tinuare, meciul a fost drama
tic. Am jucat fără Zamfire*- 
cu și Rusii, eliminați pe cite 
un minut, dar spaniolii nu an 
reușit să marcheze. Spre sfir 
ș.itui reprizei secunde, același 
Zamfirescu (excelent în acest 
meci) a mărit avantajul tot- 
mafiei române : 3—L

în partea a doua a meciului, 
noi momente dramatice : 
ir" este eliminat și Cheța ap,', 
tă un 4 m tras de Jane. Anr.t 
este eliminat și Popa, dar spa
niolii nu reușesc decit un sin
gur goJ (Jane, 2—3). Ultima 
repriză. Padras obține egaia- 
rea (3—3) și tribunele sînt in

ultima car- 
a ratat un 
scăpat pe 
in portar, 

scorul prin

Bla-

FONTAINEBLEAU, 9 (prin 
telefon). Cu proba de natație, 
desfășurată azi, campionatele 
mondiale de pentatlon modern 
pentru juniori- au intrat în 
faza clarificărilor. Astfel, este 
mai mult ca sigur că întrece
rea dc etos programată in ul
tima zi a competiției nu va 
mai putea modifica actuala 
configurație a clasamentelor, 
atît la individual, cit și pe 
echipe, mai ales în partea lor 
superioară. In ce privește 
înotul, el s-a desfășurat in
tr-un bazin de 50 de metri 
în localitatea Noumurs, la 15 
km de Fontainebleau, oferind 
excelente condiții pentru rea
lizarea unor rezultate foarte 
bune. Primul s-a clasat sue
dezul Brandelius 3:36.0 — 
1144 p. pe locul secund Villa
nyi (Ungaria) 3:40,2 — 1112, 
iar pe locul trei Sigeti (Ungă 
ria) 3:40,6 — 1103.

au avut din nou 
meritorie : 16. 
3:53.3 — 1008 
3:56.7 — 930

Zamfir 4:10,0 — 872. în urma 
acestor rezultate, echipa ro
mână își menține locul V, 
(9 978 p) înaintea sa fiind cla
sate : U.R.S.S. — 11 648, Un
garia 11 504, Franța 10 837 și 
Suedia 10 324 p. în urma for
mației române se află Bul
garia 9 821 și S.U.A. 9 639. La 
individual conduce Villanyi 
4 084 p, urmat de Gorlov 
(U.R.S.S.) 3 977 și Togobețski 
(U.R.S.S.) 3 917 p. Primul din
tre români — Marian Cos- 
mescu — pe locul 7 cu 3 704 p.

SAO PAULO. 9. — Cele
brul jucător brazilian de fot
bal Pele a anunțat oficial câ 
la 4 octombrie ii expiră con
tractul cu clubul F.C. Santos. 
Pele a declarat că va pre
lungi acest contract cu inii 
2 ani. după care va abandona 
activitatea competițională. 
Pele a cerut insă clubului 
Santos mărirea salariului ți a 
primelor de joc.

OLIMPIADA DE ȘAH LA A 4-a RUNDĂ
Echipa României pe locul III In grupă

Tiberiu STAMA

WINONA URCA IN RINGMĂSURI SEVERE

ivit in 
francez

“i"'

„Sportul ales de vot este 
fotbalul și nu boxul sau ton
tele 1“ — scrie textual preșe
dintele federației de fotbal a 
Ken.vei intr-o circulară trimi
să tuturor cluburilor, în care 
se anunță luarea unor măsuri 
foarte energice pentru a se 
elimina acțiunile huliganice dc 
pe terenurile dc sport. In baza 
acestor măsuri. <le acum înain
te, la întilnirilc oficiale pe 
orice teren din Kenya, jucăto
rul care va fi eliminat din joc 
va fi așteptat la marginea te
renului de poiiție si va H ares
tat. Cazul lui va li supus apoi 
spre judecată unui tribunal

Unele femei din S.U.A. au 
început să practice fotbalul 
american, altele au căpătat li
cențe de jochei, de ce atunci 
reprezentantele „sexului slab" 
să nu pătrundă și în lumea... 
boxului ? Așa a gîndit Wino 
na Green, soția boxerului do 
categorie grea Charles Green, 
care Ta 15 septembrie îl va în- 
tilni la Madison Square Garden 
pe fostul campion mondial 
Floyd Patterson. Winona nu 
intenționează să îmbrace mă
nușile. Dorințele ei sînt mult 
mai modeste. Recent, ea a pre 
zentat Comisiei atletice, a sta
tului New York o cerere de a

primi o licență de „secundan- 
tă” a soțului ei.

„Cererea mea nu urmărește 
nici un fel de scopuri de re
clamă — a declarat Winona. 
Tie trei ani îl asist la antrena
mente pe soțul meu și îi dau 
sfaturi tactice. De ce să nu 
primesc și o licență oficială ?“ 
Tn ce-1 privește pe Charles 
Green, el este îneîntat de pla
nurile soției sale. „Ea mă a- 
jută mult la antrenamente și 
am nevoie de ea în colțul rin
gului !“ — a explicat el.

români 
portare 
meseu 
Spirlea

Sportivii 
o com- 

Cos- 
p, 21.

36.p,

Olimpiada masculină de șah 
de la Siegen (R.F. a Germa
niei) a continuat cu desfășu
rarea partidelor cuprinse în 
cea de-a 4-a rundă. Echipa 
României conduce cu 2—0 în 
meciul cu Maroc, două parti
de fiind întrerupte. In aceeași

Un cameraman 
lea campionului 
roll-ski Richard Martin, 
stacol neprevăzut, permite a-
cestuia a spectaculoasă sări
tură...

4 + 1
Sint cunoscute multe cazuri în care membrii unei familii obțin per

formanțe tn aceeași disciplină sportivă. Să ne amintim, de pildă, de 
frații Petterson marile vedete ale ciclismului suedez — care atît 
prin valoarea performanțelor cit ș; prin numărul mare (4) de „fami
liști" constituie un adevărat record.

Se pare că atletismul american va avea In curînd și el o mare 
..familie". Intr-adevăr, Curtis Mills, recordman mondial la 440 y (*<J> 
arc un frate ma’ mic, cu care a participat Ia stabilirea recordului 
mondial la ștafeta 4x220 y de către echipa Universității din Texas. Alți 
doi frați — Wayne și Lester — și mai tineri, se pare că sint la fel de 
dotati. în fine, ca superlativ, soră acestora, Ester Mills, este conside-dotați. în fine, ca superlativ, soră acestora, Ester Mills, este 
rată de specialiști <a o novă Wilma Rudolph a sprintului..

VACILE ANULEAZĂ CROSUL...
Campionatele feminine de 

cros ale statului australian 
Victoria au trebuit să fie anu
late dintr-un motiv cu totul 
ieșit din comun. Intr-adevăr, 
in momentul în care plutonul 
fruntaș a ajuns tn vîrful unei 
coline, atletelor nu le-d venit 
să-și creadă ochilor: mal mul
te vaci se instalaseră pe pa
jiște și... mîncau în toată li
niștea stegulețele multicolore 
plasate pentru marcarea 

,Cîteva stegulețe au 
la locul lor, dar 
lipseau și nimeni 

nu mai știa înco- 
să continue cursa"

seului.

Grea este, uneori, viata de sportiv profesionist! lată-l pe bărbosul „viking" Torben Ulrich 
(42 ani) făcind o exhibiție de tenis in plină stradă, pe asfaltul unei mari artere comerciale 
dm New York, .’’ai trebuie să fii citeodată și tenisman ambulant. Așa cere contract ui...

tra
» 

mai rămas 
majoritatea 
dintre noi 
tro trebuie 
a declarat o participantă rătă
cită. In fața acestei situații, 
oficialii au hotărît anularea 
crosului.

„AMBASADOR OLIMPIC'*
O misidne cu totul deosebi

tă a fost atribuită lui ‘ Peter 
Lohmeyer, căpitanul' marelui 
vas de pasageri vest-german 
„Hanseatic". ' Intr-adevăr, Co
mitetul olimpic al R.F. a Ger
maniei i-a acordat titlul de 

olimpic", avînd 
organizeze la bor- 
reuniuni de popu-

•portu- 
arunca 
„Han- 
acesta 
Lenin-

„ambasador 
sarcina să 
dul navei 
larizare a Jocurilor Olimpice
din 1972, în fiecare din 
rile străine unde va 
ancora. Să precizăm că 
seatic” va vizita anul 
porturile Copenhaga, 
grad. Helsinki și Stockholm. 
Lohmeyer a declarat că la Hel
sinki intenționează să-l invite 
ia reuniune și pe- fostul fon- 
dist-minunc. Paavo Nurmi

delir. Dar o acțiune inițiată 
de Novac il găsește pe Zamfi
rescu în poziție foarte bună și 
căpitanul iraționalei noastre pe
cetluiește scorul final : 4—3
(2-1. 1—0. 0—1. 1—1). cu 100 
de secunde înaintea fluierului 
final, pentru echipa română, 
care a făcut o partidă cura 
joasă. Cei mai buni : ZamB- 
rescu. Cheța și RuSu.

Alte rezultate : Italia — Ir
landa 11—4 ; Iugoslavia —Sue- 
dia 4—2 : Ungaria — Olanda 
fț—4 ; Brlgia — Finlanda 10—7. 
Pentru turneul final s-au ca
lificat. 1 .......... '
U.R.S.S., 
SLAVIA și ITALIA.

Proba 
trambulină bărbați a 
tigată de G. Cagnotio (Italia) 
555.21 p, urmat de K. Dtbiasi 
(Italia) 534.72 p, V. Vasm 
(URSS) 529.80 p și N. Huda 
(RFG) 490,23 p. Ion Ganea - 
k.cul 13 cu 278.91 p, nu s-a ca
lificat in finală.

Si din nou la concursul de 
înot, unde după 4 zile au fost 
stabilite trei recorduri mon
diale și 12 europene. în cen
trul atenției — excepționalul 
duel Gunnar Larsson — Hans 
Fassnacht. Cu ’Victoria de la 
4.'io m mixt (asigurată pe por
țiunea de bras), suedezul a 
mărit scorul la 2—0. ..Inter
mediarele" lor: 64,3—1:11.6— 
1:26.2—60,1 pentru Larsson și 
61.9—1:11.0—1:23,8—60,2 pentru 
Fassnacht. O deosebită impre
sie a lăsat și ștafeta mixtă a 
R.D. Germane alcătuită din K. 
Matthes 36.9 (spate), K. Katzur 
65.2 (bras), U. Poser 67,3 (del
fin) și L. Unger 54.0 (craul) 
rare a stabilit un nou record 
mondial : 3:54,4.

în seriile de marți au fost 
desemnați următorii finallști : 
Kusch (RFG) 2:28.6 (rec.). Ka
tzur (RDG) 2:29,6. Henninger 
(RDG) 2:29,7, Kriechbaum (Au
stria) 2:29.7 (rec.). Aretz (RFG) 
':30.3 Pankin (URSS) 2:30,4, 
Kosinski (URSS) 2:30.8 și 
Menu (Franța) 2:31.6 la 200 m 
bras (V. Costa, cu 2:34,5, a fost 
al 10-lea) ; Wetzko (RDG) 
2:13,1, Nieber (RDG) 2:13,4. 
Rijnders (Olanda) 2:13,6, Segrt 
(Iug.) 2:13.8. Mandonnaud (Fr.) 
2:14,2. Calligaris (Italia) 2:14,5, 
Berglund (Suedia) 2:14,7 și 
Jackson (Ang.) 2:14,8 la 200 m 
liber (f) : Burrell (Anglia) 
2:26,2 — rec. european, Gyar- 
maty (Ung.) 2:27,8, IToffmeister 
(RDG) 2:28,0, Lckveișvili

(URSS) 2:28.7, Herbst (RDG) 
2:29.5, Kraus (RFG) 2:29,8, 
Plall (Ang.). 2:30.6 și Folkesson 
(Suedia) 2:30,9 la 200 m spa
te (f). Aseară, la închiderea 
ediției, s-au încheiat următoa
rele finale :

UNGARTA.
, ROMÂNIA,

OLANDA,
IUGO-

de săritură de la 
fost cis

'I

grupă (a 4-a) Suedia a ter
minat la egalitate: 2—2 cu 
Irlanda, Danemarca a învins 
cu 3'/2—ți Libanul, Filipine 
a învins cu 2*/:—l’,j echipa 
Italiei iar Ungaria a disnus 
cu 4—0 de Guernsey. Celelalte 
rezultate mai importante: 
Grupa I: Spania—Monaco 
4—0; Polonia—Austria 3—1; 
Grupa a Il-a: Iugoslavia— 
Luxemburg 4—0: Elveția— 
Anglia l'A—% (2); Grupa a. 
IlI-a: Olanda—Belgia 3'N—: 
Brazilia—Turcia 2lț—'/o (Dl 

' S.U.A.—Mexic 4—0; Grupa a
V-a: Israel—Cuba 2—2; Por
tugalia—Singapore 2—2; Gru
pa a VI-a: Bulgaria—Cipru 
4—0; Islanda—R.F. a Germa
niei K—1'/2 (2). Austria-Noua 
Zeelandă 2>/:—1 %.

Tn grupa I conduce echipa 
U.R.S.S., în cea de a doua 
Iugoslavia, iar în cea de-a 
treia S.U.A. Grupa a 4-a are 
lideră echipa Ungariei cu 14 
puncte, urmată de Danemar
ca cu 13 puncte și România 
cu 10’/2 (două partide ■ între
rupte). Cehoslovacia și Bul
garia conduc în. grupele 5 și, 
respectiv, 6.

TELEX • TELEX
In cadrul unui concurs de 
atletism desfășurat la Bonn 
tînărul Hans Baumgartner, în 
vîrstă de 20 de ani, a obținut 
un rezultat valoros la săritura 
în lungime cu 7.79 m. Sprin
terul Klaus Ehl (18 
parcurs 100 m plat în

ani) a
10,5.

rugby 
turneul

Gunnar Larsson 
marcat de efort, dar 
duș>ă a doua victorie 
mfxt).

evident 
fericit, 
(400 m

Echipa franceză de
P.U.C. și-a continuat ......... 
în Republica Sud-Africână, 
jucînd la Capetown cu echipa 
Universității din localitate. 
Oaspeții au obținut victoria 
cu scorul de 12—9 (9—3).

300 m liber (m) : 1. HANS 
FASSNACHT (RFG) l:55,2-rec. 
european, 2. Larson (Sued.) 
1:55.7 (rec.), 3. Kulikov (URSS) 
1:56.6, 4. Rousseau (Fr.) 1:57.1, 
5. Unger (RDG) 1:57,4, 6. Bure 
(URSS) 1:58.5, ... 8. Slavic
2:00,7 : 200 m mixt (f) • 1 
MARTINA GRUNNERT (RDG) 
2:27.6, 2. Stoltzte (RDG) 2:29,3, 
3. Ratclife (Ang.) 2:29,6, 4. 
Petrova (URSS) 2:29,8. 5. Mi
lenina (URSS) 2:30,1, 
vickova (Ceh.) * “ ‘ 
spate (m) : 
MATTHES (RDG) 58.9, 
Esteva (Sp.) 59,9. 3. Schou’sen 
(Olanda) 60,4, 4. Werner (RDG) 
60,7. 5. Richards (Ang.) 60,9 6. 
Cseh (Ung.) 61.1 ; 4X100 ni
mixt (f) : 1. R.D.G. (B. HOFF- 
MEISTER, B. SCHUCHARDT. 
H. LINDNER. G. WETZKO) 
4:30,l-rec. european, 2. URSS 
4:31,3, 3. RFG 4:33,4, 4. Olanda 
4:35,2, 5. Anglia 4:35,9, 6. Iu
goslavia 4:35,9.

Selecționata de rugby a Irlan
dei, care se află în turneu în 
Argentina, a susținut la Bue
nos Aires un joc în compania 
unei combinate regionale. 
Rugbyștii irlandezi au obținut 
victoria cu scorul de 35—11.

6. Sla- 
2:31,8 ; 100 m 
1. ROLAND

2. S.

La Paris s-a desfășurat me
ciul internațional masculin de 
volei dintre echipele Franței 
și Ungă: ei. Voleibaliștii ma
ghiari 
scorul
15—6,

au obținut victoria cu 
de 3—2 (15—12, 5—15, 
5—15, 15—10).

PE RINGURILE DE BOX
Tînăra speranță a boxului 

englez, „greul" Joe Bugner. a 
obținut o nouă victorie îna
inte de limită. In meciul des
fășurat la Wembley, el l-a 
învins prin k.o. în rundul 3 
pe americanul Ghuck Wep- 
ner. Bugner este în vîrstă de 
20 de ani și are 97,500 kg.

★
La Bremen s-a disputat în

tâlnirea internațională de box 
dintre echipele R.F. a Germa-

niei și Cehoslovaciei. Gazdele 
au terminat învingătoare cu 
scorul de 14—8.

★
Tn principiu s-a stabilit ca 

meciul de box dintre campio
nul european la cat. grea 
spaniolul Jose Urtain și en
glezul Henry Cooper să aibă 
loc la Londra. Meciul ur
mează să se desfășoare la 20 
octombrie în sala Wembley.

Numeroși spectatori au urmă
rit la Praga meciul interna
țional amical de fotbal dintre 
echipa de tineret a Cehoslova
ciei și formația austriacă Ra
pid Viena. Gazdele au obținut, 
victoria cu scorul de 3—0 
(1—0).

■
în competiția internațională 
de fotbal „Cupa europeană a 
tîrgurilor", echipa olandeză 
F. C. Twente (Enschede) a în
vins cu scorul de 3—0 (2—0) 
pe A.E.K. (Atena). Fotbaliștii 
olandezi, care cîștigaseră pri
mul joc cu 1—0, s-au calificat 
pentru turul următor.a
Campionatul unional de schi 
nautic al U.R.S.S., desfășurat 
la Dubna, a fost cîștigat de 
Tatiana Rojkova, ingineră 
chimistă din Moscova. învin- 
gătoarea a totalizat 2 604 
puncte, fiind urmată de Ga
lina Artemenko — 2 306 
puncte.

-ultimele
ȚIRIAC Șl NASTASE

INVITAT! iN SUEDIA
In cursul acestei zile, ur

mează să plece în Suedia cei 
doi tenismani fruntași ai țării 
noastre, maeștrii emeriți ai 
sportului Ion Țiriac și Ilie 
Năstase. Ei vor participa, la 
sfîrșitul săptămînii, la tradi
ționalul „turneu 
lor", programat

al campioni- 
la Baastad.

La volei masculin :
România Iugoslavia 3-1

SIBIU 9 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). In 
Sala Armatei din localitate, 
echipa reprezentativă mascu
lină a României a dispus de 
cea similară a Iugoslaviei cu 
scorul de 3—1 (15—6, 15—7, 
15—17. 15—9).

Astăzi, 
avea loc

în aceeași sală, va 
revanșa întîlnirii.
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finala „Cupei prieteniei44 ia fotbal
Aseară, in competiția internațională de juniori dotată cu 

„Cupa prieteniei", care se desfășoară în Polonia, reprezenta
tiva României a întrecut cu scorul de 3—1 (1—0) echipa Un
gariei, golurile formației noastre fiind înscrise de DANII,A, 
BOLONI și COJOCARU. în urma acestei victorii, echipa Ro
mâniei a cîștigat grupa, urmind să dispute finala cu formația 
Polonia II.

Reuniune internațională de lupte la Galați
GALAȚI, 9 (prin telefon, de 

la corespondenții noștri). La 
Teatrul de vară din localitate 
s-a desfășurat aseară o reu
niune internațională de lupte 
libere și greco-romane, la care 
au participat sportivi din 
S.U.A. și din Galați. La „li
bere", luptătorii de dincolo 
de Ocean au realizat nu
meroase procedee tehnice, ob- 
ținînd în final victoria cu 
5,5—3,5.

La „greco-romane" s-au dis
putat numai 3 meciuri, victo
ria revenind tot oaspeților, cu 
2—1.

Joi. de la ora 17, luptătorii 
americani vor evolua la Bră
ila (Arena Progresul), întîl- 
nind o selecționată locală.

R. F. A GERMANIEI—UNGĂ- 
RIA 3—1 (2—1) LA FOTBAL

Meciul amical de fotbaJ dintre 
reprezentativele R. F. a Germa
niei și Ungariei desfășurat 
miercuri seara la Niirnberg s-a 
încheiat cu victoria meritată a 
gazdelor : 3—1 (2—1).

Golurile au fost marcate de 
Sieloff (min. 11). Muller (min. 
21), Fazekas (min. 31) și Mlilier 
(min. 53).
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