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VIORICA VISCOPOLEANU SI LIA MANOLIU
„atletele de aur“ ale României

CAMPIONUL EUROPEAN DE TALERE
DECIS DUPĂ UN BARAJ DRAMATIC

mii dintre români

Astăzi, zi de pauză ; mîine încep întrecerile de skeet

BUHSE (R. F. A GERMANIEI) —laureații ediției de la București

• REL1 VEZEANU (locul 6) și ION DUMITRESCU (locul 17), pri-

• A. ALIPOV (U.R.S.S.), GRAFIN VON SODEN și WERNER

(U.RS.S.) — în mijloc — loculproba masculină : A. Alipov
1—-1 i. ~i. 1 (Italia), locui III.

VIORICA VISCOPOLEANU

2 cm.

din

deschisă oricărui

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

AUREL NEAGU

(Continuare in pag. a 4 a)

eonsumat și ultî- 
talere, dar caru

lui 
Ger-

cum 
cîte-

mai prezentat fotbaliștilor

— spre linia mira- 
celor 7 m '

ALEKSANDR ALIPOV (U.RS.S.)

două meciuri cu fosta cam- 
reprezentativa Angliei, și 

fruntea sus atît de pe sta-

i cu sea- 
olandezi 

mai sea- 
televiz.or, 
mișcarea

săptămină de două ori așa 
a jucat Fcijcnoord, acum 
va ore.

—■ Este adevărat, răspunde el. 
dar cc fac cu ai mei, care nici

Pe podiumul de premiere — primii clasați în p.;';;.
I, M. Carrega (Franța) — stingă — locul II, S. Giani

jpâ cea de a doua manșâ a fi- 
INTERCONTINENTALE, gîndurile 

și simțâmintele ne-au fost conectate la acest 
important moment din viața soccerului nostru 

se cheamă „campionii României vor înfrunta pe

IA STARTUL HTERNATIONALELOR Df PE REPUBLICII

1U.T.A. ARE ONOAREA
■ ■■
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Marius POPESCUI

al F.R.C.Y.,
GIURCANEA-

Un Instantaneu care exprimă limpede violența luptei de pe stadionul dm Rotterdam : argentlma- 
SRON, trintit la pămiirt, pierde balonul după care continuă cursa PIET ROMEIJN șl RIN'US IS- 
căpitanul lui Feijenoord. Teleloto : A.P.-AGERPRES

Poate cel mai important re
cord al Liei, în fața căruia tși 
scot pălăria toți specialiș'ii 
atletismului internațional, este 
cel de longevitate sportivă. In 
cariera sa, începută cu peste 
20 de ani în urmă, i,ng. Lia 
Manoliu a repurtat succese 
greu de estimat: medalie de 
aur la Ciudad de Mexico 
(1968), medalii de bronz la 
Roma (1960) și Tokio (1964). 
pentru a vorbi numai de locu
rile obținute pe podiumul J.O. 
Participarea la 5 ediții ale 
Jocurilor Olimpice (!), nume
roasele victorii realizate la 
Internaționalele României și 
la concursurile de amploare 
desfășurate peste hotare, pre
cum și recentul record națio
nal (de aproape 60 m), com
pletează superba „carte de vi
zită" a acestei excelente spor
tive. La întrecerile de sîmbătă 
și duminică, Lia va adăuga, cu 
siguranță, la acest colier 
nouă perlă.

i 
i

care ______ .. .
campionii celor două continente !"

Ca toți ceilalți iubitori ai fotbalului, am scrutat eveni; 
mentul sub unghi strict competițional, dar l-am privit și 
din punctul de vedere al „părții" care are onoarea să 
se întîlnească cu personalitatea de cel mai mare pres
tigiu din lume. . ■

Sistemul al doiiea de raportare — esențial, fără În
doială — ne-a aprins flacăra mîndriei.

Campionii noștri au prilejul să înfrunte cea mai bună 
echipă de club de pe mapamond. Fraza sună ca o 
melodie...

Situații asemănătoare s-au 
noștri și ele au fost onorate.

Am avut cinstea să jucăm 
pioană a lumii „en titre", 
jucătorii români au ieșit cu _____ ...._
aionul 23 August, cit și din templul fotbalului, celebrul 
Wembley. în ambele meciuri, abnegația și forța de joc 
a băieților noștri au învins și „calculele hîrtieî", obținînd 
și pe planul întrecerii strict sportive rezultate bune.

A venit, apoi, El Mundialul mexican.
Despre mîna fetiței Monica Canedo — care la hotelul 

Maria Isabel a scos cartonașul pe care scria ROMÂNIA 
tocmai pentru completarea locului liber din „groapa cu 
lei* de la Guadalajara — s-au scris și poezii.

Au fost destui atunci cei care vorbeau de ghinionul 
nostru, dar au fost și mai mulfi cei care au mulțumit 
sorților pentru prilejul unic, onorant, de a ne măsura cu 
trei din cele mai bune echipe reprezentative din lume.

Rezultatul se știe.
Tn compania a două campioane mondiale și a unei 

vicecampioane, fotbalul românesc a fost la înălțime.
A venit rîndul U.T.A.-ei.
Campionii României — în care avem încredere și pe 

care îi stimăm și îi iubim — au onoarea să ne repre
zinte într-o întîlnire de mare prestigiu.

Fruntea sus, băieți I

ECOURI LA ARTICOLUL „UN BAZIN DE ÎNOT PENTRU... 
USCATUL RUFELOR"

MASURI EFICIENTE
PENTRU REDAREA IN FOLOSINȚA

A UNEI BAZE SPORTIVE ABANDONATE
După apariția articolului „Un bazin de Înot pentru... uscatul ru

felor", am primit la redacție, din partea Ministerului Invățămiii- 
tului — Direcția generală pedagogică de cultură generală, urmă
torul răspuns semnat de tovarășul Ștefan Costea, director general 
adjunct :

„în ziarul dv. nr. 1005 din 28 august a.c. s-a semnalat existența 
în Capitală, la Școala generală nr. 64, a unul bazin de înot care 
era folosit pentru uscatul rufelor. Verificind cele semnalate s-a 
constatat că, la data publicării materialului, bazinul respectiv se 
afla în " --
este in 
pentru 
țlonîpd, 
stabilit . _____ , ______  ________
lucrărilor de consolidare a rezistenței clădirii ; efectuarea repara
țiilor capitale la bazin și vestiare ; repartizarea sumelor necesare 
realizării acestor lucrări din fondurile de reparații înscrise In bu
getul Școlii sportive nr. 2".

N. R. Așteptăm, d8 asemenea, punctul de vedere al In
spectoratului școlar al municipiului București, căruia, de 
fapt, 11 erau adresate, În primul rlnd, semnalele ziarului. 
Poate că răspunsului li va urma și o ...invitație la inaugu
rarea bazinului.

situația descrisă de semnatarul articolului. Evident, aceasta 
contradicție cu eforturile pe care toți factorii le depun 

dezvoltarea bazei materiale a educației fizice școlare. Ac- 
prin Inspectoratul școlar al municipiului București, s-au 
următoarele : elaborarea documentației tehnice necesare

„Internaționalele" de atletism ale României bat la 
ușă. Sîmbătă și duminică, stadionul Republicii va găzdui 
pentru a XlX-a oară tradiționala întîlnire a atleților ro
mâni cu oaspeții de peste hotare, de această dată sosiți 
de pe trei continente. Dintre reprezentanții României, 
fără îndoială se desprind campioanele olimpice, Vio
rica Viscopoleanu și Lia Manoliu, aceste „fete de aur" 
care, nu ne îndoim, vor folosi întrecerile din 12 și 13 
septembrie pentru a-și adăuga în palmares noi per
formanțe de prestigiu.

Recordmană mondială în 
proba de săritură în lungime 
— 6,82 m, performanță reali
zată la Ciudad de Mexico cu 
care a cucerit medalia de aur 
a J.O. — timp de doi ani. Vio
rica a dominat majoritatea 
concursurilor internaționale la 
startul cărora s-a prezentat. 
La 3 septembrie, pe Stadio 
Comunale din Torino, Heide 
Rosendahl a reușit, după nu
meroase și infructuoase încer
cări, să îmbunătățească per
formanța record cu

atunci, toți specialiștii și ad
miratorii atletismului așteap
tă răspunsul campioanei Ro
mâniei. Internaționalele de pe 
Republicii constituie un prilej 
nimerit pentru ca Viorica să-și 
afirme din nou înalta sa valoa
re. Desigur, un record mondial 
nu poate fi depășit în orice 
zi. Atleta noastră are însă po
sibilități, să obțină o perfor
manță care s-o mențină in pa
sionanta cursă de urmărire — 
declanșată de vest-germanca 
Rosendahl 
culoasă'a

Ziua decisivă pentru desem
narea campionilor individuali 
continentali la talere aruncate 

■ din șanț a fost o adevărată 
zi a finalelor. Termenul nu 
este de loc impropriu pentru 
că definitivarea clasamente
lor primelor trei locuri la se
niori a fost posibilă abia după 
disputarea a două întreceri 
de baraj (a cite 25 de talere 
fiecare), iar la juniori, a avut 
loc un alt baraj (25 t) pentru 
stabilirea medaliatului cu 
bronz. Singură, proba femi
nină a prezentat o situație 
mai clară, campioana Europei 
de anul trecut, vest-gerniana 
Grăfin v. Soden și-a păstrat 
titlul, cîștigînd cu destulă au
toritate.

La băieți titlurile au reve- 
Alipov 

Și 
a

Foto î A. NEAGU

(Alte amănunte în pag. a 4-a)

nit lui Aleksandr 
(U.R.S.S.) — seniori 
Werner Biihse (R. F. 
maniei) — juniori.

înaintea ultimei serii 
ziua de ieri, deci după 175 de 
talere, cu excepția campio- 
nifliri olimpic de la Mexic, 
englezul John Braithwaite, 
ceilalți trăgători situați pe 
primele zece locuri ale clasa
mentului de miercuri se men
ținuseră în frunte. Alipov, 
Kosatti, Carrega și Giani au 
înscris 170 t, iar Basagni, 
Renard, Senicev, Hoppe șl 
Mattarelli, cărora li se alătu
rase și Geissler, au ol^inut 
169 t. Prin urmare, luptă, In

Campion european 
mascuîlnă. 22 '
Institutul de 
Moscova. In 
tace stagiul 
Performanțe 
european <h 
și 1368. clasat pe locul DL 
nlori, in 11168. 1 a J.O. 
xic — locul VII.

în proba 
ani. Student la 

cultură fizică din 
prezent iși satis- 

militar. Necăsătorit, 
anterioare : campion 
juniori în anii 19âȘ 

la sr- 
din ivle-

FINALA INTERCONTINENTALA LA FOTBAL Șl AMBIANȚA El SUI-GENERIS

ROTTERDAM,
ROTTERDAM, 10 (prin telex 

de la trimisul nostru).
Dacă nu aș f! văzut cu ochii 

proprii, nu aș fi crezut vreo
dată în receptivitatea olandezi
lor pentru fotbal, de-a dreptul 
braziliană. Precedenta finală a

„Cupei campionilor europeni*, 
Fei.ienoord—Celtic, ne demon
strase într-o oarecare măsură 
această exuberanță olandeză 
manifestată de miile de turiști 
în deplasare. Ceea ce a fost 
însă astă noapte la Rotterdam, 
poate rămîne neșters în me
moria cui s-a amestecat prin 
mulțimea de tineri și vîrstnici 
deziănțuiți, prin șuvoaie de au
tomobile transformate în care 
alegotice, sau a văzut — și 
chiar gustat... — adevărata 
inundație de bere din restau
rantele 
deschise

...Este
intrat în
plimbarea printre zecile de mii 
de fcijenoordiști. De pe mar
ginea patului îl privesc pe an
trenorul Dumitrescu, așezat la 
fereastră. Se uită de la etaj 
pe străzi, parcă este o statuie. 
Tace. îmi face semn cu mîna 
să mă apropii. Un convoi 
autoturisme, cu steaguri 
cearceafurile, cu trompete 
surzitoare, cu tineri urcați 
mașini cu caroserii turtite, 
trompeta într-o mină, cu halba 
în alta, amețiți de atîta bere, 
dar mai „beți" de licoarea fot-

și bufetele orașului, 
pînă la ziuă.
ora 3 dimineața. Am 
camera hotelului, după

Duelul

wn nirțllă PH | riRi
U Hi• I uU Lli :

balului, continuînd să urle ră
gușit : Fcijenoord I Feijeno- 
ord !...

Dezlănțuirea este uriașă. De 
pe alte străzi se aud alte trom
pete. Este o exprimare a bucu
riei. de o manieră care ar sta

care este Rotterdam. Tot ora
șul, tot stadionul copleșitor al 
Feijenoordului și. mai 
mă. acești fotbaliști 
văzuți „pe viu", nu i 
mănă iu cei de la 
unde depărtarea și 
mai lentă nu-i transmite

Ultlma zl a campionate
lor europene de talere 
a adus solstiiiul de 
vară tn septembrie, fiind cea 

mai lungă, foarte fierbinte, 
grea, agitată, presărată de tz- 
bînzi și de drame. Dar, victo
ria și eșecul, satisfacția și de
cepția, zimbetul și lacrima vor 
fi totdeauna două jumătăți a<e 
aceluiași fruct, sortit să și-l 
împartă oamenii. Atunci, însă, 
cînd ei fac aceasta în mod 
cavaleresc, lucrurile se schim
bă, succesul capătă strălucire 
deplină, iar înfrîngerea devine 
demnă, maiestuoasă, stîrnind 
admirație șl nu compasiune.

ieri la prînz, cînd soarele 
lovea nemilos poligonul, ten
siunea luptei sportive atinsese 
și ea punctul de fier. Mai a- 
les, în proba masculină incer
titudinile se înmulțeau cu fie
care nou pretendent care se 
arăta capabil să obțină victo
ria. La un moment dat nu
mărul lor ajunsese la zece (l), 
dar ultima manșă a triat ne
milos sfărîmînd multe speran
țe. Și astfel, pentru locul I au 
rămas in luptă doi concurenți, 
iar pentru medalia de bronz 
urmau să se întreacă patru. 
Peripețiile acestui baraj unic 
ca încordare Le veți găsi des
crise pe larg in cronica cam
pionatelor.

Noi ne vom rezuma să 
subliniem aici spiritul de înal
tă sportivitate care l-a carac
terizat pe protagoniști, 
ciuda uriașei mize care 
afla în fiecare apăsare 
trăgaci.

Am admirat regretul sincer 
citit pe fața lui Alipov cînd 
Carrega a ratat talerul deci
siv, apoi, îmbrățișarea spon
tană a învinsului acord ită 
învingătorului, aplauzele pre
lungite cu care toți trăgătorii 
francezi au salutat ieșirea din 
stand a campionului, deși el 
nu purta cocoșul galic pe 
ecuson.

A fost un duel lung, aprig 
și superb, pentru că a fost 
un duel între niște gentle
meni desdvîrștți, care fac 
cinste acestui sport și-l înno
bilează, care iubesc sportul st 
tocmai de aceea ti înțeleg 
(sau, invers, dacă doriți) car a 
știu că o victorie aparține, La > 
urma urmei, tuturor, fiindcă 
flecare a pus cile o piatră la 
înălțarea. unei piramide pe 
care va urca cel mai bun.

Șt fiindcă. în ultimă instan
ță, marele merit al învinșilor 
este acela că fără el n-ar 
putea să existe învingători

Valeriu CHIOSE

PRIMEI MEDALII

In 
se 
pe

DE AUR A SCHIFULUI ROMÂNESC

bine Americii de Sud, 
cam stridentă în acest 
european auster, 
să fie vreodată și 

ceva, dacă o

foarte 
puțin 
nord 
putea
cam așa 
românească va cîștiga 
intercontinentală". Dar, 
atunci, va veni U.T. Arad
această nouă „groapă cu lei"

S-ar 
la noi 
echipă 
„Cupa

pînă 
tn

La coborirea din avion a 
canotorilor sosiți ieri, din 
Canada, cineva remarca — 
chipurile — a mirare: dar 
nu văd nici un 2-f-l, ci mai 
degrabă un echipaj de 4 + 11 
Intr-un fel avea drtptate : 
mica noastră delegație, in
trată acum pe culoarul de o- 
noare al îmbrățișărilor, al 
felicitărilor, se compunea din 
cinci persoane : ramerii ȘTE
FAN TUDOR și PETRE 
CEAPURA, cîrmaciul GHEOR- 
GHE GHEORGHIU, secreta
rul general 
GHEORGHE
NU și antrenorul DUMITRU 
POPA. Silitorii elevi ai Sna- 
govului au dat ceva emoții 
profesorilor lor rămași pe 
mal, însă după acel extra
ordinar finiș din întrecerea 
finală și-au invitat mentorii 
la festivitatea de premiere, 
unde cei trei magnifici ai 
schitului -românesc au urcat 
prima treaptă a podiumului 
de la St. Catharines.

Și acum, după frumoasa și 
. emoționanta

medaliaților la Aeroportul 
internațional Otopeni (a fost, 
firește, prezent tot „lacul") 
cîteva rtnduri de la fiecare 
component al acestui echipaj 
de aur :

ȘTEFAN 
luat startul 
la 15,55 — 
la sfîrșitul 
impresia că ______
zi, în altă săptămînă, nepu- 
tînd realiza că trecuse de la 
plecarea noastră în întrecere 
doar cîteva minute. A fost 
o probă extraordinar de dis
putată. La un moment dat, 
după 1 000 m parcurși, ne a- 
flam pe ultimul loc. Am re
făcut, însă, handicapul, între- 
cînd. rînd pe rînd toate e- 
chipajele, spre bucuria noas
tră, a tuturor.

PETRE CEAPURA ; acum, 
cînd brațele ne-au fost în
cărcate cu fiori de colegi, de 
prieteni, îmi dau

TUDOR : am 
in marea finală 
ora locală — și 
cursei am avut 
mă aflu într-altă

de dinamic, de atletici, de fu
rioși, de „răi“, de iscusiți în ale 
fotbalului.

...Nu putem de fel adormi. 
Sigur, Coco se gindește la „ai 
sâi". eu la „al noștri". Ce_ va 
fi aici miercurea
Caut să-1 liniștesc 
rul Dumitrescu :

— Nu se poate

viitoare ? ... 
pe antreno-

juca într-o

XXXXXXXXXXXXXX  WXXXXXXXX VWVllXXV» % V %%%% primire făcută

Vasile

(Continuare

seama că

TOFAN

in pag. a 4 a)

In mijlocul celor prezcnți Ieri la aeroport : Petre Ceapura, Gheorghe Gheorghiu, Dumitru Popa $1 ștefan Tudor
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IIIOM ttStCAT Al SPORTULUI BRĂILEAN
Au participat la discuții :
Vasile Manea — preșe

dintele C.J.E.F.S.
George Sima — membru 

al Biroului executiv al 
Consiliului județean al sin
dicatelor.

Gheorghe Tănase — pre
ședintele C.S. Progresul

Ion Ceapă — președintele 
C.S. Brăila

Alex. Badiu — șeful co
misiei sport din Comitetul 
municipal U.T.C.

Nicu Butnaru — secreta
rul asociației sportive Ma
rina

Oprea Huțulac — secre
tar al asociației sportive 
Laminorul

Sumar cifric al sportului 
brăilean

Sportivi legitimați : 1 518 
(numai 274 femei I)

Nr. antrenori salariațl : 
34 (in 1968 : 19)

Nr. Instructori: 196 (doar 
38 în cuprinsul județului, 
deci nu toate comunele 
sînt acoperitei

Nr. secții afiliate : 103
Participant! ia campiona

tul republican de atletism 
școli generale : municipiu 
— 23 echipe și 276 partid- 
panțl ; centre comună — 
10 echipe șl 120 parti
cipant!.

ne chiar că nici un alt oca, din 
țară, poate exceptlnd Brașovul, 
nu înseamnă ma, mult pentru 
ciclismul românesc declt Brăila. 
Bucureștlul reprezin.ă 
sale cluburi orbita 
dar Brăila este rampa 
Anul trecut, t rădentl 
5 titluri de campioni

cu marile 
consacrării, 
de lansare, 
au cucerit 
la juniori

L - BASCHET
CRITERII DE ACORDARE AIMTILNIRILOR INTERNAȚIONALE

Meleagurile brăilene, care au 
născut dintotdeauna boxeri, 
cicliști, atleți, canotori și lup
tători _ cu zeci de ani în ur
mă, dintr-un număr de prac- 
ticanți, mult prea departe de 
cifra " “
sport, iar în anii 
ceea __ ....... .....
masă (f'sportul ui — au dobin- 
dit, o dată cu noua împărțire 
administrativă, atributele res
ponsabile ale județului.

Dacă jaloanele acestei acti
vități au fost clare pentru Bi
roul C.J.E.F.S. atunci cînd a

reală a doritorilor de 
noștri din 

ce denumim baza de

preconizat în 1968 dezvoltarea 
cu precădere a ramurilor spor
tive cu o bază materială co
respunzătoare și al căror fi
lon de tradiție n-a scăzut de-a 
lungul anilor, calea proprie a 
acestor ramuri n-a putut fi, 
desigur, schițată in detalii. 
Ele își urmează drumul spe
cific, traversind zone însorite 
și umbroase. Să pătrundem, 
deci, pe căile de acces, 
jutorul interlocutorilor 
ghizi ce cunosc bine 
sportivă a județului.

cu a- 
noștrl, 
harta.

DOAR O PEPINIERĂ?

mari și azi tinerii cicliști sînt... 
bucureștehi. La rece'nta ediție a 
campionatului națipnal, însă, alți 
trei juniori mici (de la C.S. Bră
ila, antrenor Simian Mihail, plă
tit cu... ora l) au cjopîndlt cu
nuna de lauri...

Șl pentru ca similitudinea box- 
ciclism să ne fie mal clară, I. 
Ceapă ne-a oferit exemplul velo
dromului din localitate, de pă
mînt, dar util, trecut în 1966 prin 
gurile lacome ale excavatoarelor 
și neînlocuit, așa cum cere legea, 
nici pină azi. Iar G. Sima, ca 
depozitar al unul „of recent — 
desființarea, eu avizul Consiliului 
popular municipal, a terenurilor 
asociației sportive C.F.R. din 
cartierul Chercea — ne-a vorbit 
cu amărăciune despre dispariția 
singurelor terenuri de handbal, 
volei și popice din acest cartier 
foarte populat. în care au fost 
investite, în zadar, multe ore de 
muncă voluntară, mult entuziasm.

Printr-un transfer logic, de la 
aspectul dezafectării, al insufi
cienței amenajărilor sportive în 
județ, s-a ajuns la sportul șco
lar. Așa cum preciza AI. Badiu, 
aria sportului școlar brăilean ar 
fl mult extinsă dacă școlile ar 
beneficia de un număr corespun-

zător de cadre didactice specia
lizate șt de terenuri simple. Li
ceele nr. < șl 5, de pildă, deși 
nou construite, n-au săli de sport. 
Cel de-al doilea avea țin teren în 
incinta școlii, dar Consiliul popu
lar l-a destinat construcției de 
țoculnțe. La grupul școlar Progre
sul (3 000 elevi) sînt doar doi pro
fesori de educație fizică. Este a- 
pevărat, însă, că Inițiativa n-are 
nevoie de Impulsuri din afară. 
Vorbind, deci, de școală, să nu 
omitem exemplul secției de atle- 
țism din comuna Movila Miresii, 
pe ființează pe lîngă liceul de aci 
și unde pe terenul simplu din 
purtea acestuia, -amenajat, prin 
forțe locale, entuziasmul instruc
torului Romeo Buzolanu șl al e- 
levilor săi au nominalizat secția, 
au contribuit la pătrunderea atle
tismului în teritoriul sătesc, pu
țin explorat.

★

După un bun obicei, pe stră
zile orașului, zeci de afișe mari, 
ca șl miile de „fluturași", tipăriți 
șub egida Consiliului județean al 
^indicatelor șl a C.J.E.F.S. care 
circulă T>rin întreprinderi, popu
larizează acțiunile sportive orga
nizate în Braila... Cluburile spor
tive orășenești și „Progresul", a- 
sociațiile model „Marina" și „La
minorul" au porțile deschise, che- 
mlnd la mișcare și sport pe lo
cuitorii străvechiului port dună
rean, azi puternic centru indu.s- 
țrial și comercial al țării.

Paul SLAVESCU

în ultima sa ședință, Bi
roul F.R. Baschet a apro
bat următoarele criterii 
de acordare a Intilnirilor 
internaționale echipelor de 
club din țara noastră.

Astfel, formațiile clasate 
pe locurile 1—2 în divizia 
A vor avea dreptul să or
ganizeze și să participe la 
patru Intîlniri internațio
nale (două în țară, două 
peste hotare) ; cele clasate 
în divizia A pe locurile 
3—5 șj în divizia B pe 
primul loc în serii, la 
două întreceri (una în țară,

una peste hotare); cele
lalte formații din divizia 
A vor putea organiza rfte 
o Intîlnire; participan
tele la turneul final al 
diviziei școlare și de ju
niori (mai puțin ultima 
clașatĂ) la patru intîlniri 
(două In țară, două pesta 
hotare).

în plus, F. R. Baschet va 
acorda dreptul de a lua par
te la tnțîlniri internaționale 
și echipelor care, deși nu în
trunesc condițiile stipulate 
mai sus, AU AVUT SELEC
ȚIONAȚI CEL PUȚIN TREI

JUCĂTORI INTR-UNUL DIN 
LOTURILE NAȚIONALE.

I
NU VOR AVEA DREP

TUL SA PARTICIPE LA 
MECIURI INTERNAȚIO
NALE jucătorii, antrenorii 
șl arbitrii SANCȚIONAȚI 
PENTRU ABATERI DE 
LA DISCIPLINĂ, antre
norii care nu se vor pre
zenta la cursurile de per
fecționare, echipele care 
au doi sau mai mulți ju
cători sancționați pentru 
indisciplină și cele care 
retrogradează.

START IN DIVIZIA B CZMOR LA „U" TIMIȘOARA,

Văzînd încotro duce vîntul dis
cuțiilor, am aruncat ancora, pen
tru început, în rada boxului, a- 
colo unde toți interlocutorii se 
simțeau la ei acasă.

Așa cum afiima GH. TANASE. 
Brăila se menține pe primul plan 
al activității pugilistice naționale 
datorită pesecatului izvor de ta
lente pc care-1 reprezintă tinere
tul școlar. „Mira de aur" — cei 
3 000 de eievi ai grupului școlar 
de pe lîngă uzinele Progresul, iar 
reflexul ei pe planul performan
ței este secția de box a clubului 
Progresul, cea mai puternică din 
municipiul Brăila 90 sportivi, le
gitimați. doi antrenori + 4 in
structori (antrenor coordonator 
Gii. Baltă), la ultima zonă de ju- 
n’ori, de la Arad. 12 concurenți, 
din care 7 finaliști. echipă de 
seniori în prima divizie — iată, 
pe scurt, cea mai recentă cărte 
de vizită a secției.

Ni s-a pă»-ut firesc în acest con
text să auzim că va fi construită 
o sală pentru inițierea. în box 
chiar în incinta școlii, că în oraș 
mai activează 3 secții de box : 
C.S. Brăila, P.A.L. și Voința, fie
care cu sală de antrenament (cele 
ale Progresului și C.S. Brăila 
bine utilate), că secția P.A.L. a 
avut și are rezultate excelente în 
ciuda unor condiții materiale pre
care, handicap remontat datorită 
pasiunii, priceperii și exigenței 
antrenorului Gh. Bobinaru. La 
fel de firesc ca și consemnarea 
activității laborioase, intrepide, a 
comisiei județene de specialitate 
— o mînă de entuziaști —, care a 
organizat un sistem competițional 
la nivel județean ce asigură gale 
săptămînale și care este comple
tat cu întîlnirj în compania boxe
rilor, din Buzău, Galați, Bacău, 
Măcln, Brașoy, Constanța.

Dar lată că nu tot ce se întîm- 
plă în boxul brăilean intră în 
ordinea firească a lucrurilor. Așa 
cum forțe specifice propulsează 
pugilismul local, altele îl frînea- 
ză. Dacă nu miră pe nimeni că 
din Brăila au plecat internațio
nalii C. Cuțov, I. Covaci, P. Do-

brescu, A. Mihal și recent Gh. 
Ciochină, un alt mare talent, ca 
să ne referim numai la actuali
tate, la fel nu mai miră, azi, pe 
nimeni — și asta e foarte trist ! 
— că Brăila nu mai poate, de 
mult, să alinieze o echipă deo
sebit de redutabilă Ia seniori. 
Pentru că toți boxerii juniori în
cununați cu lauri și victorii în 
orașul dunărean pleacă în armată 
și duși rămîn la Dinamo sau ia 
Steaua. Așa cum conchidea, (.u 
amărăciune. Gh. Tănase : ,,Sîn- 
tem hărăziți să rămînem doar o 
pepinieră...**.

Iată și resortul intim al unui 
conflict local, dezvăluit de V. Ma
nea, G. Sima și Gh. Tănase, ce 
blochează, la propriu și la figurat, 
ușa boxului brăilean. Pe strada 
Republicii, în plin centru al urbei, 
se află o arenă cu vad tradițio
nal în boxul brăilean, punct de 
atracție Dentru mii de specta
tori. Există șl posibilități de 
extindere, pe care cei interesați 
au vrut să le valorifice pe baza 
subvențiilor alocate de C.N.E.F.S. 
și Consiliul sindical județean. Iată 
însă că O.C.L. produse-industriale 
și-a instalat în fată un bazar, cu 
prilejul Lunii cadourilor și luna 
a devenit. . an. ca un ciudat și 
nedorit cadou ce îngustează căile 
de acces spre sală, mascînd orice 
încercare de popularizare, inter- 
zicînd orice posibilitate de extin
dere.

De ce am ales boxul din noia
nul chestiunilor abordate în dis
cuția noastră, acordîndu-i un 
spațiu preponderent ? Pentru că 
problematica sa reproduce fidel 
pe cea a principalelor ramuri 
care definesc profilul sportiv al 
județului Brăila

Șl ACUM VARIANTELE...
Pentru multi br&IIeni, pasiunea 

pentru spoit ineepe si se termină 
cu ciclismul (o monografie a clu
bului sportiv Progresul, aflată în 
lucru, menționează existența sa 
incă în anul 1920). Am putea spu-

■sa

Tineretului din Capitală

ȘCOLARII ÎȘI. VOR DESEMNA CAMPIONII

“ AUTOMOBIL 1..IN ]

DUPĂ CURSA DE COASTA DE LA MEDIAȘ

CEEA CE N AU SPUS CLASAMENTELE

Duminică începe întrecerea 
echipelor masculine și femi
nine de baschet din. divizia 
B la care participă : MAS
CULIN seria I: Constructo
rul Arad, Steagul roșu Bra
șov, Comerțul Tg. Mureș, 
Utilajul Timișoara, Universi
tatea Craiova, Crișui Oradea, 
Știința Petroșani, Știința 
Mediaș, Voința Zalău, Voința 
Tg. Mureș. seria a II-a : Ști
ința Sf. Gheorghe, Politeh
nica Iași, Constructorul Iași. 
Academia Militară București, 
ASĂ Bacău, Voința Bucu
rești, Universitatea București, 
Rapid CFR Galați, Progresul 
București, Comerțul Tîrgo- 
viște FEMININ seria I : 
Foresta Arad, Universitatea

Craiova, Știința Sf. Gheor- 
ghe, Medicina Timișoara, 
Voința Tg. Mureș, Voința O- 
radea, Universitatea Timișoa
ra, Metalul Salanta. Record 
Cluj, Universitatea Cluj ; se
ria a Il-a : Arhitectura Bucu
rești, Medicina București, 
Universitatea București, Uni
versitatea Iași, Rapid, II 
București, IEFS II București, 
Politehnica Brașov, Pedago
gic Constanța, Pedagogic Ga
lați, Progresul București.

Echipa masculină Știința 
Sf. Gheorghe a fost cooptată 
în locul formației Petrolul 
Ploiești, care a anunțat re
tragerea din divizia B, din 
cauza desființări secției de 
către clubul ploieștean.

„U“ CLUJ
Petre Czmor

ZDRENGHEA LA
Am aflat că

(Steaua) șî Vasile Zdrenghea 
(Știința Mediaș) au trecut exa
menele da admitere la Facul
tatea de Științe Economice a 
Universității din Timișoara și, 
respectiv, la Facultatea de Geo
grafie a Universității din Cluj. 
Deși nu au depus formele da 
transferare, trecerea lor la cele 
două 
certă.
cereri 
de Ia
ția de baschet, nu am remarcat 
nici una care vizează jucă
tori mai cunoscuți.

echipe studențești este 
In rest, din cele 52 de 
de transferări primite, 

1 septembrie, la federa-

Gazdă ospitalieră a atîtor 
competiții de amploare, sta
dionul Tineretului din Capi
tală va fi »— începînd de 
azi — marea scenă a micilor 
oinari calificați în finala pe 
țară a „Cupei speranțelor", 
un adevărat campionat națio
nal rezervat școlarilor.

Organizatorii competiției, 
Ministerul învățămîntului, 
Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor și federa
ția de specialitate âu invitat 
la București — ținînd seama 
de comportarea echipelor în 
fazele superioare ale întrece
rii — formațiile campioane 
ale județelor Vrancea, Boto
șani, Ilfov, Constanța, Dîm
bovița, Olt, Sălaj, Sibiu, 
Neamț și Dolj.

Campioana ; 
echipa Școlii 
comuna Gherăiești, dețină
toarea trofeului, a reușit, pî- 
nă în prezent, să-și apere 
prestigiul, ceea ce ne îndrep
tățește să sperăm că urmașii 
cunoscutului mijlocaș centru 
Eugen 
mâții 
jocuri 
tate.

Deci, 
vedeți 
cele 10 județe cum își dis
pută întîietatea pentru cu
cerirea invidiatului trofeu, 
care ajuns la a treia ediție, 
a intrat în tradiția sportului 
nostru național. Startul în 
marea finală a micilor oinari 
se va da astăzi, la ora 16.

județului Neamț, 
i generale din

Cocuț, și celelalte for- 
finaliste vor furniza 
atractive, viu dispu-

pionieri i veniți să-i 
pe colegii voștri din

Din multele și variatele probe 
ale sportului automobilistic, la noi 
nu se dispută cu regularitate de- 
cît două : raliurile și cursele de 
viteză în eoasță. Este desigur 
puțin și toată lumea regretă mai 
ales indiferența cu care sînt pri
vite concursurile de viteză pe 
circuit, care ar putea aduce a- 
cestuj sport al epocii noastre oxi
genul de care are pevo.ie pentru 
a trăi pe picipare proprii și a se 
dezvoltă. Dar. se pare că nu a- 
ceâst-a este cea rhai mare lip>să 
a automobilismului nostru, ci ru
tina care a pus pecete grea și pe 
bruma d£ concursuri care 'se 
organizează.

Cursa de viteză în coaptă, cu 
care s-a inaugurat campionatul 
acestei discipline, ’ nu a făcut de- 
cît să con/irme aceaștă consta
tare mai' veche si șă ne ar.ate 
că de la un ap ?hul numărul 
concurenților se împuținează t că 
de Ia un an la al'tul sînt prea 
putini cei ce reușesc ș£ se apro
pie și să se intercalare printre 
fruntașii acestui ’ sport' și că dile
tantismul rămîne trăsătura carac
teristică pentru majoritatea celor 
ce iau startul la cursele automo
bilistice.

Scăderea numărului concurenți
lor nu poate fi pusă pe seama 
matpvialului. de vreme cp lg în
ceputul acestui an 50 de mașini 
Dacia S au fost puse la dispozi
ția alergătorilor cu activitate sus
ținută in ultimii ani. De ce atunci 
numai 27 de maș'ni âu fpst pro
ze rife la startul cursei de pe Hula 
Mediaș ? Se pare că inoerfâWdi- 
nea care a planat asupra cam
pionatului de viteză în po.aștă și 
anunțarea tîrzip a primei curse 
este una din cauze. Trebuie să 
căutăm însă explicații și în lipsa 
stimulentelor materiale, care nu 
pot lipsi la acest sport costisitor. 
In lipsa unor concursuri județene 
pregătitoare care să permită de
butul celor ce doresc să devină 
pilo.i și mai ales în inexistența 
unor auto-cluburi care Să se o- 
cupe sistematic de popularizarea 
automobilismului și de instruirea 
celor care doresc sări 
stimularea 
mereu actuală. A.C.R. 
simplu organizator de

Incâ o dată largul sprijin al or
ganelor locale șt atmosfera săr
bătorească care a domnit pe 
timpul întrecerii. O notă bună a 
eonstltuit-o faptul că s-au respec
tat orele de antrenament de alm- 
bătă după amiază.

fT-am -îhțeles insă de ce atît în 
antrenamentul oficial, cît și In 
cursă nu s-a respectat cu stric
tețe intervalul de un minut din
tre urcările concurenților, Inter
val care ar fi ușurat în burță 
piăsură și sarcinile cronometrori- 
lor și ar fi dat posibilitate spec
tatorilor să constate singuri care 
dintre alergători sînt mai rapizi 
pe traseu.

Lycrul acesta ar fi fost deose
bit de utU tocmai fiindcă lipseau 
alte mijloace de informare a pu
blicului ce urmărea întrecerea. 
Credem de asemenea că oficialii 
care au avut în sarcină verifica
rea traseului țiu f^puț aPest lu_ 
cru formal. Așa se explica apari
ția clirei de ulei care a provocat 
derapajul lui Pescaru, diră înlă
turată apoi de spectatori și cîțiva 
plergători ce terminaseră proba, 
oficialii' rezumindu-se la... consta-

Spij in preajma C.M,
SPERANȚE PE RUTA SIBIU - HASKOVO - SOFI-A

Sint ultimele zile pe care 
„expediția românească a mon
dialelor" le mai petrece pe 
malurile Cibinului-, înainte de 
a porni spre Haskovo, unde 
pe voleibaliștii români ii aș
teaptă crîncena bătălie a com
petiției supreme...

I-am regăsit pe „tricolori' 
la Sibiu, veseli, surîzători, ca 
și cum obsesia înfrîngerilor, 
complexele, dezbinările n-ar Ii 
existat niciodată- în sfirșit 
cerul mondialelor pare să poar
te semne bune... Echipa a iz
butit să descopere liantul 
flețeșc ce-i lipsise atîta 
me.

— Cum ți s-au părut 
timele antrenamente ? îl 
treb pe ridicătorul Marian 
mate.

— Au fost cele mai plăcute,

NAVOMODELIȘTII DE
CONDUC DUPĂ

i”

su- 
vre-

ul- 
tn- 

Sta-

LA „AERONAUTICA"

PRIMELE FINALE

____  __ . practice 
rămîne o problemă 

’______ este un
simplu organizator de competiții 
și doar pregătirea lotului repre
zentativ intră — sporadic — în 
preocupările lui.

în acestfe condiții nu-i de mi
rare că în afara celor 10—12 aler
gători cu experiență rar mai ră
sare cîte unul șj că majoritatea 
concurenților care iau parte la 
întrecerile campionatului național 
sînt doar niște entuziaști diletanți 
ce nu reușesc să-și însușească 
nici tehnica de bază a conducerii 
sportive, nici cunoștințele meca
nice indispensabile unei bune 
pregătiri a mașinilor.

Toate acestea ne duc la con
cluzia că prima sarcină ce revine 
A.C.R. este să găsească niște for
mule organizatorice viabile pen
tru înviorarea activității competi- 
ționale simpla organizare a două 
campionate și participarea la 2—3 
concursuri internațioi al© neavînd 
darul să rezolve problemele aces
tui sport.

Revenind la curșp de la Mediaș 
ne simțim datori să remarcăm

MAMAIA. 10 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
— Tn plină desfășurare, cam
pionatele republicane de na- 
vomodele au atras în stațiune 
foarte mulți iubitori ai acestui 
sport. Primele titluri au fost 
acordate sportivilor partici
pant la splendidul stand de 
machete expus în holul hote
lului Perla. Exigent, juriul a 
triat aceste mininave de va
lori foarte apropiate, acordînd 
punctajul maxim cîtorva din
tre ele. Printre cei care ș-au 
impus în acest gen de „con- 
curs-salon“ au fost Pavel Co
vaci (Vagonul Arad) cu nava 
de pasageri „Alina", precum 
și navomodeliștii de la Aero
nautica București — Alexan-

dru și Francisc Jelenici. La 
veliete. după primele regate, 
conduce Dan Voiculesoțt (îfe- 
ronautica) întrecerile de tele
ghidate și autopropulsate a- 
flîndu-se în

Rezultate 
te: nave
mecanică 
dru 
ca) 100 p .
Nițuleseu (Tehnic-club Bucu
rești) 95 p ; nave cu propulsie 
mecanică cl. C. 2 (seniori), 
Pavțil Covaci (Vagonul Arad) 
iOO p ; juniori : Ana Kesler 
(Voință Deva) 89 p ; nave el. 
C 3 : Iosif Boc (Vagonul Arad) 
100 p ; miniaturi: Francisc Je
lenici (Aeronautica) 100 p.

----- .— —  ... . ----u.x.xX. ... j-u 

LOTUL REPREZENTATIV

plină desfășurare, 
tehnice: mache- 
fără propulsie 

(seniori) Alexan- 
Jelenici (Aeronauti- 

j uni ori : Bogdan

îmt răspunde fără ezitare. An
trenorul ne-a învățat multe, 
determinîndu-ne să participăm 
noi înșine la îmbunătățirea ca
litativă a pregătirii și' cred că 
fiecare dintre noi a progre
sat. Toți ne-am simțit bine in 
această ipostază de

. ai propriei 
joc...

— Ce crezi 
despre colegi, 
voastre ?

— Dintr-un 
dere, echipa 
cea de la Timișoara, de acum 
o lună. Mă refer la unitatea 
morală, ce constituia pină n- 
cum un „călcâi al lui Achlle". 
Nu a încetat disputa pentru 
intrarea în sextetul de bază 
dar ea s-a dus în ultima vre
me pe principii noi. A dis
părut definitiv discordia..

— Vă temeți de... serie 7
Mă privește mirat că-i pun 

o astfel de întrebare și-mi răs
punde abia după ce s-a con
vins că nu-i nici o glumă.

— De 'ce ne-am teme ’
— Totuși la Sofia, in Iunie, 

echipa R.P.D. Coreene v-a tn- 
vins...

— A fost vina noastră, 
dezbinării din echipă.

— Nu uitați că o să fim 
mare formă la Haskovo... 
nu cred să le cedăm vreun 
set, îi sare în sprijin debu
tantul Paraschivescu.

La sală sînt aproape toți, 
■ deși în această ultimă zi de 
pregătire fără adversar, se ho- 
tărîse „antrenament facultativ". 
Băieții încing « ,jniuță“ căreia 
nu-i rezistă Stiici antrenorul 
Cherebețiu, nici profesorul 
Vlădescu, psihologul echipei, cel 
care — se pare — a avut o 
contribuție însemnată la instau-

făuritori
personalități în

despre 
despre

echipă, 
șansei»

punct 
este alta

de ve-
decit

a

In 
și .

C. POPA

rarea climatului plăcut, colea 
gial în rîndul jucătorilor... Alțl 
cîțiva preferă să exerseze lovi
tura de atac la fileu. Dupâ-a- 
miaza băieții revin Ia sală pen
tru un antrenament serios. Lip
sesc doar Tirlici și lorga...

— Apropo,
trenorului, ce
Tirlici după 
Timișoara ?

— Speram

mă adreseze nn- 
s-a intimplat cu 

accidentul de la

să-1 recuperăm, 
însă în ultimul timp starea Iul 
s-a agravat și am test nevoit! 
să-1 trimitem la București pen
tru un examen special. Ulti
mele semne ne-au îngrijorat și 
este foarte posibil să nu-1 avem 
la mondiale. Asta înseamnă o 
pierdere grea pentru echipă... 

între timp încălzirea a luat 
sfirșit, Udiștganu — afectat de 
o ușoară contuzie la genunchi 
— după ce-și scoate ger.un- 
chierul spune sentențios, parcă 
răspunzîndu-mi la ° întrebare 
ce nu i-o pusesem încă, dar 
care i se părea inevitabilă : 
„Șansele de a ocupa un Ioc 
bun depind de meciul cu ja
ponezii... Trebuie să-i batem". 

Alături, ^veteranul Drăgan iși 
șterge transpirația, ferindu-se 
parcă de întrebări.

Ce crezi despre șansele 
mon-princalificării la J.O. 

diale ?
—- Că le avem, 

să sper măcar că 
se. Să vedem care 
adversarilor...

încredere, speranță, 
ță de a reprezenta cu 
voleiul romșneșc, sînt 
mintale de ultimă oră ale tri
colorilor noștri la capătul ru
tei Sibiu—Haskovo—Sofia. Să 
le urăm împlinirea speranțe
lor, care nu sînt numai ale 
lor.

Sînt 
avem 
sînt ț

dator 
i șan- 
și a Le
dqrin- 
cinste 

șimtă-

Aurelian BREBEANU i

. - CAI AC-CANOE

„Criteriul olimpic"
TALENTUL ȘI TINEREȚEA LA START a

Joi după-amiază, la Snagov, 
lotul rugbyșt.ilor români, care 
se pregătește pentru turneul 
din Franța, a primit replica 
formației Steaua. Scor final 
47—8 (17—3) pentru lot.

Meciul, deși a avut un ca
racter strict de verificare, a 
fost presărat cu multe faze 
interesante, de autentic rugby. 
Meritul revine în egală mă
sură ambelor echipe, care au 
acordat, precum se vede, toa
tă atenția acestui „amical", 
îmbucurător este faptul că 
■XV-le lotului, spre deosebire 
de partida de acum o săptă- 
mînă, cu Țarbes, a acționat 
mult mai legat, mai organizat, 
în toate compartimentele, ast
fel că și eficacitatea lui a fost 
sensibil sporită. Este de subli
niat, de asemenea, pofta de 
joc a majorității selecționabi- 
lilor din rîndul cărora aș re
marca — totuși — pe Veluda,

’ ' Gheorghe 
Mateescu

Dărăban, Fugigi, 
Mircea, Miclescu,
(numai în prima repriză, Giu- 
giuc și aripile Teleașă șl Bra
ga. Dintre fundași, Durbac a 
fost mai activ și mal lucid 
decât colegul său de post, Ma-

- STEAUA 47-8 (17-3)
rinescu. De subliniat totodată 
că în acest prim meci de ve
rificare cei doi antrenori coor
donatori au ținut să-1 vadă 
la lucru pe toți jucătorii, cu 
o singură excepție — Roibașu. 
Recordul în materie de eficaci
tate l-a realizat Teleașă, au
torul a nu mai puțin de 5 în
cercări. Braga a reușit alte 
două încercări, Baciu, Fugigi, 
Leșan, Postolache și Atanasiu 
cite una. Restul punctelor au 
fost obținute din transformări 
(Durbac, Marinescu).

După acest prim joc de ve
rificare la două buturi, antre
norul federal Al. Teofilovici 
și-a manifestat optimismul față 
de felul în care au evoluat ju
cătorii selecționați și convin
gerea că. pină la plecarea în 
Franța (17 septembrie), omo
genitatea lotului se va Îmbună
tăți și mai mult.

Lotul va susține un nou 
meci de verificare duminică, 
cu Dinamo, pe terenul din 
Parcul copilului (de la ora 
10,30). Apoi, marți ultimul 
meci-test din nou în compania 
Stelei.

Finala pe țară a „Criteriu
lui olimpic" la caiaocanoe va 
începe astăzi, pe lacul Snagov, 
cu disputarea întrecerilor din 
serii și recalificări. La acest 
concurs, a cărei dată cores
punde aproximativ cu desfă
șurarea viitoarelor Jocuri O- 
limpice rezervate sparturilor 
nautice, participă cel mai ta- 
lentați caiaciști și canoiști din 
țară, unii dintre ei — Patzai- 
chin, Dragulschi, Simiocenco 
—r de pe acum consacrați pe 
plan internațional. Așadar, 
cîștigătorii fazelor de zone

premergătoare „Criteriul^ 
vor debuta — începînd de 
ora 9 — în serii, ummînd ca 
după-amiază, ca la ora 16, să 
se dea startul în întrecerile 
din semifinale.

Organizatorii actualei edi
ții a „Criteriului olimpic" au 
programat disputele finale 
sîmbătă dimineața, de la ora 
9. Iată cele șapte probe olim
pice în care tinerii caiaciști 
și canoiști își vor disputa în
tîietatea : băieți — traseu 
1000 m ; K 1, K 2, K 4, C 1, 
C 2 ; fete — pistă — 500 m : 
K 1, K 2.

BAZINUL ACOPERIT DIN CLUJ A PRIMIT 
DIMENSIUNILE OLIMPICE

Tiberiu STAMA

CLUJ, 50 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Serviciul 
de metrologie al județului Cluj a 
efectuat, joi Ia prinz, ultimul con
trol asupra dimensiunilor celor 7 
culoare ale bazinului acoperit din 
localitate, spccifictnd tu fișa de 
control : 50 m. Deci, dimensiunile 
reclamate de regulamentul olim
pie.

Constructorul, grupul 1 din ca
drul Trustului județean de con
strucții, șl-a remediat astfel gre-

șeala (o variație între culoare do 
0,5-—2 cm plus), realizînd — cu 
oarecare întirziere, evident —■ o- 
perația de retușare a dimensiuni
lor bazinului, intervenție atît do 
mult așteptată de cei care alcă
tuiesc lumea natației. Două noi 
vestiare (pentru arbitri și antre
nori) și un elegant cabinet me
dical, amenajate recent în latera
lele Sălii Sporturilor din. locali
tate, întregesc acum ideal ansam
blul acestui impozant edificiu al 
sportului clujean.

O PROBLEMĂ DE ACTUALITATE

BAZE SPORTIVE SIMPLE Șl SPAȚII DE JOACA PENTRU COPII
Astăzi, cînd- pa calea Ini

țiativelor locale, cu fon
duri dintre cele mai scă
zute șl prin contribu

ția cetățenilor șl mal a- 
les a tineretului, au Început să 
fie date în folosință diferite baze 
sportive simple merită 
o investigație asupra. 
mijloacelor prin care 
impulsiona înzestrarea 
lor cu asemenea dotări 
eficiență în privința întăririi să
nătății și fortificării fizice a 
populației.

în județul Bacău, de exem
plu din Inițiativa Comitetului 
județean de partid s-a întocmit 
pentru anul " 
mun de 
popular, 
ducație 
llilor 
U.T.C.,

fă facem 
căilor șl 
se poate 
localii ătl- 
de mare

primul plan al preocupărilor, a- 
sigurarea de condiții pentru an
grenarea populației în număr 
cît mai mare In practicarea e- 
xercițiilor fizice și a sportului. 
O cerință esențială in această 
direcție este inițierea de ac
țiuni prin care să se realizeze 
diferite baze sportive simple, 
pentru a căror întreținere nu 
se impune asigurarea de condi
ții speciale. Este 
renuri 
(fotbal, 
culoare 
pentru 
pentru

unor

vorba
pentru jocuri 
handbal, volei, 
pentru alergări, 
aruncări, gropi 
sărituri,

de te- 
sportive 

baschet), 
sectoare 

cu nisip 
porticuri de

1970 un plan co- 
măsuri al Consiliului 
Consiliului pentru e- 

fizică și sport, consi- 
sindicale. Comitetului 
Consiliului organizației 

pionierilor și Inspectoratului 
școlar. Acesta cuprinde spațiile 
afectate în fiecare oraș și co
mună pentru amenajarea de ba
ze Și terenuri sportive, de locuri 
de joacă pentru copii, precizîn- 
du-se cine răspunde de reali
zarea fiecărui obiectiv, cine șl 
cu ce contribuie la aceasta, ter
menul de execuție, cui 1 se 
atribuie amenajările respective. 

Experiența dovedește că o a- 
semenea muncă concretă dă roa
de dintre cele mai bune. De 
aceea, este de mare importanță 
să se adopte asemenea planuri 
tn toate județele.

In condițiile actuale, cînd în 
urma măsurilor adoptate de par
tid s-a Intensificat activitatea de 
educație fizică șl sport a ma- 
selor* ae impună de La sine, pe

gimnastică, sectoare cu aparate 
în #er Liber grupate în comple
xe sau dispersate îh curțile șco
lilor. în apropierea acestora. în 
cartiere, parcuri, zone de agre
ment șl în alte locuri unde se 
repartizează spații în acest scop 
prin planurile de sistematizare. 
Terenurile sportive pot fi a- 
menajate pe pămînt bătătorit, pe 
iarbă, iar acolo unde posibili
tățile permit ele pot fi acope
rite cu zgură șau bitum. In- 
timpul iernii, unele dintre aces
te terenuri pot fi transformate 
în patinoare naturale. Are o 
mare importanță și punerea în 
valoare a unor terenuri Încli
nate. pe care se pot amenaja 
pîrtil de zăpadă pentru sănîuș 
și schi, precum șl a unor locuri 
pe malul lacurilor șl rîurilor, 
unde se pot realiza ștranduri - 
și. locuri de plajă, tn funcție 
da posibilități, unor baze spor
tive li se pot aduce ulterior îm
bunătățiri care să le ridice gra
dul de confort.

Soluția principală prin care se 
poate rezolva amenajarea de

baze sportive șl spații de joacă 
este prestarea de muncă volun
tară de către populație. Pentru 
realizarea și adoptarea 
proiecte la condițiile și posibi
litățile existente, la Școala spor
tivă nr. 2 din Capitală au fost 
atrași părinți ai elevilor, de 
profesie arhitecți și proiectanți. 
în multe cartiere din București 
s-au remarcat inițiative ale u- 
nor asociații ale locatarilor de 
a amenaja și întreține’ anumite 
spații de joacă și sport care 
sînt intens solicitate și folosite 
de copii. Rezultate bune s-au 
obținut în unele localități prin 
repartizarea spațiilor prevăzute 
prin planurile de sistematizare 
organizațiile U.T.C., organizați
ilor pionierilor, asociațiilor spor
tive, asociațiilor locatarilor, u- 
nor comitete de inițiativă țile 
cetățenilor, unor întreprinderi, 
instituții, școli etc, pentru a 
realiza pe acestea diferite baze 
sportive și terenuri de joacă 
pentru copii. Au fost după-a- 
mieze, duminici șl zile din pe
rioada vacanței cînd la unele 
șantiere locale de amenajare a 
bazelor sportive sute și clhiar 
mii de cetățeni, mal alea tineri, 
au prestat ore de muncă pa
triotică. Elevii școlilor profesio
nale din Tulcea au efectuat în 
timpul orelor de practică, din 
materiale recuperabile de la de
montări, lucrări pentru diferite 
instalații necesare dotării Com
plexului sportiv Delta (porțl de 
fotbal și handbal, panouri de 
baschet, porticuri pentru gim
nastică, plase da sîrmă pentru 
îngrădirea terenurilor, stîlpl 
pentru terenuril® da volei, lu-

crărl de zidărie etc.). Prin mun
ca voluntară-patriotlcă cheltu

ielile pentru realizarea acestui 
complex sportiv s-au micșorat 
de circa 10 ori față de evalua
rea prin deviz și de trei ori 
față de timpul tu care se ofe
rise să-1 realizeze o întreprin
dere de construcții.

Experiența de pină acum con
firmă că pentru realizarea su
melor necesare procurării unor 
materiale de construcții și pla
ta unor munci calificate se 'pot 
găsi diferite forme. La reali
zarea parcului sportiv al pio
nierilor și elevilor din Constan
ța pionierii au contribuit cu 
peste 1 500 000 Iei, colectați prin 
diferite acțiuni. La aceste fon
duri s-au adăugat șl donațiile 
tn valoare de circa 400 000' lei 
ale părinților.

Numeroase asemenea exemple, 
care merită a fi generalizate ' 
demonstrează posibilitățile ne
bănuite ale inițiativelor locale, 
ale spiritului Întreprinzător, alo 
forței și interesului cetățenilor, 
aie cooperării între diferite or
ganizații, întreprinderi, institu
ții. școli ele.

Există în numeroase orașe șl 
comune, slab dotate din punct 

vedere al bazelor sportive, 
spații pe lîngă școli șl 

întreprinderi, în cartiere 
și în cele noi, unde den- 

construcțiilor este mal 
care așteaptă doar ini- 

locale pentru a fl trans-

de 
multe 
mari 
(chiar 
sitatea 
mare), 
țiâtive ,_w * . __ _____
formate în 'baze, terenuri spor
tive și spații de joacă pentru 
copil.

PROF. GH. VLĂDICA
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Sondaj printre antrenorii diviziei A

CARE ESTE PRINCIPALA ÎNVĂȚĂTURĂ PE CARE 
AȚI DESPRINS-O IN CAMPIONATUL TRECUT?

INDISCIPLINA
SANCȚIONATĂ

...și cum înțelegeți s-o folosiți în cel actual?
• aflăm în fa|a celei de a treia etape a campionatului, deci încă la în-NV MUMII! III IMJM VtlVI MW U IIVIU ClUfJC U l UI 11 IU11U! VIUI, UUvI llltu IU III- 
cepuțul lui, cu porfi deschise pen tru marile speranțe, dar și pentru primele 
înnrîinrnrî Intri rl/Si r-o nm nneît r<n ftefn- ■ îngrijorări, lată de ce am găsit că 

norii noștri, pentru a afla ce învățămînt 
trecut și cum înțeleg să-l aplice în ac 
(dacă au fost I) sau a înlătura cauzele

este interesant un sondaj printre antre- 
principal au desprins din campionatul 

tuala ediție, pentru a continua succesele 
unor comportări necorespunzâtoare.

Nleolae Dumitrescu (U T. A) Andrei Sep*ci

O seară salcie...

f Dintre numeroasele lecții 
ele campionatului trecut, am 
să mă opresc asupra uneia 
care explică în bună măsură 
cîșțtigarea titlului a doua oară 
consecutiv: în meciurile sus
ținute în deplasare, am ju
cat — la atac — pentru două

puncte, abandonînd mentali
tatea falimentară „NE APA- 
RAM CU DINȚII PENTRU 
UN PUNCT". Așa se face că 
adeseori, în loc să... pierdem 
un punct, am cîștigat două.

Așa • vom juca și anul ace
sta. La atac!

C-tln. Cernăianu
Din campionatul trecut 

am învățat, Înainte de toate, 
că • echipă care se respec
tă, care vrea si nu aibă 
emoțU tn privința retro
gradării, nu are voie să 
piardă prea multe puncte 
pe teren propriu... Băieții 
mei s-aiu cam jucat cu 
punctele ,acasă" și nu 
mult a lipsit ca această 
joacă să le fie fatală!

în actualul campionat

(PETROLUL)
tom căuta să nu lăsăm la 
Ploiești nici un punct ad
versarilor. In acest scop, 
VA TREBUI SA JUCAM 
NU NEAPĂRAT MAI O- 
FENSIV 
un atac 
orb), CI
„atacînd"
corespunzător trăsăturilor, 
stilului de joc al oaspeți
lor.

(mă gîndesc la 
dezlănțuit dar 
MAL LUCID, 
fiecare partidă

Val cri u Neaga (DINAMO BACAU)
în campionatul trecut, e- 

chipa noastră a avut o com
portare sub nivelul posibili
tăților ei, deoarece noi, cei 
din conducerea tehnică, n-am 
reușit să întocmim un pro
gram judicios de pregătire pe 
întreaga durată a competiției 
IN FUNCȚIE DE SARCI
NILE SPORITE, LEGATE DE 
PARTICIPAREA tN „CUPA

EUROPEANA A TÎRGURI- 
LOR".

La acest important capitol 
— eșalonarea rațională a efor
tului — am greșit, îndeosebi, 
în perioada de întrerupere. 
Și, cum din erori e bine să 
înveți, -pentru această, ediție 
a campionatului. curba efor
tului, pe perioada respectivă, 
va fi indicată de calendarul 
specific.

(,,U“ CLUJ)
Ediția trecută a primei di

vizii a suferit o confruntare 
cu meciurile campionatului 
mondial. Așa incit concluziile 
pe care le-am tras se bazează 
pe două șurșe. Dacă „U“ nu 
dovedește în jocul său atri
butele pe care le are prin de
finiție — eișmul și tinerețea 
— înseammă că sîntem de- ' 
parte de un profil distinct al 
echipei. Dar care trebuie să 
fie aceasta ? O continuă și 
rațională mișcare în teren, 
bazat'ă pe o zonă lărgită de 
activitate a fiecărui jucător, 
de o asemenea manieră îneît 
șă putem avea superioritate 
numerică atît în fazele de 
atac cît și în cele de apă
rare. Nu mai 
să mă refer
TEA UNEI 
PREGĂTIRI
sta este, lecția rămasă din 
vechiul campionat pe caje o 
vreau bine însușită de stu
denții mei în această ediție.

este, deci, cazul 
la NE.CESITA-

EXCELENTE 
FIZICE. Acea-

Bazil Marian
Anul trecut, echipa noastră 

a suferit .de pe urma unei 
supărătoare rigidități în cele 
două momente cardinale ale 
jocului, de apărare șî de a- 
tac. Și, bineînțeles, echipa a

(F. C. ARGEȘ)
avut destul de suferit. Iată 
pentru ce, în actuala ediție, 
primul cupînt de ordine va fi 
O MARE ELASTICITATE pe 
tot terenul.

Robert Cosmae
în ret.ur am reușit să creez 

jucătorilor mei REFLEXUL 
CIRCULAȚIEI RAȚIONALE 
PE TEREN, A 
MINGII. Datorită acestei a- 
cumulărl, a mișcării sincroni
zate a coechipierilor, precum 
și prin obținerea superiorită-

LOR ȘI A

(FARUL)
numerice în atac și apă

rare, Farul a obținut seria de 
succese de astă vară. Iată 
principalul bun cîștigat în ju
rul căruia intenționăm să cen
trăm și anul acesta strategia 
echipei.

ții

Covaci 
(STEAUA)

In ultimii doi ani. echipa 
noastră a obținut cele rriai 
multe puncte în partidele de 
campionat susținute în de
plasare. La această realizare 
am pornit de la ideea că e- 
chipele gazdă joacă avântat, 
mizează mult pe atac, negli- 
jîndu-și apărarea. O reali
tate care favorizează pe oas
peții îndrăzneți. Noi am ho- 
tărît s-o speculăm înogpînd 
JOCURILE FARA TIMORA
RE, FArA COMPLEXE, CU
RAJOS. Și, precum se știe, 
am reușit destul de bine. 
Trăsătura aceasta o vom pă
stra și adinei în campionatul 
abia început.

Antrenorii federali urmăresc echipele participante în cupele europene

DE NICOLÂE PETRESCU
Steaua — înaintea
Lvovulu. ,• unde 

16 septembrie, va

. ..»adar, 
porților 
miercuri, 
servi replica formației locale 
Carpatî, în prima manșă a 
„Cupei Cupelor". Ne aflăm 
față în față cu antrenorul 
federal Nicolae Petrescu,? care 
a urmărit, în ultima vreme, 
antrenamentele Stelei, pre
cum și cele două partide ale 
ei în campionat. Și... interviul 
începe :

— Ce ne puteți spune în 
legătură cu potențialul de joc 
al echipei, la ora actuală ?

— Pentru a ajunge la o 
concluzie cît mai aproape de 
adevăr, aș porni-o metodic, 
organizîndu-mi observațiile 
pe factorii jocului, insistînd 
pe cel fizic, care condiționea
ză, în ultimă analiză, expri
marea tehnico-tactică a unei 
formații.

— Un capitol, la care tre
buie ținut seamă, adversarul 
se află la înălțime...

— Absojut de acord, 
spune, deci, că sub aspectul 
pregătirii fizice, după obser
vațiile mele, jucătorii Stelei 
se împart în trei categorii, 
pe care le-aș caracteriza cu 
foarte bine (Naom, Șțefănes- 
cu, Ciugarin, Dumitriu III), 
bine (Pantea, Hălmăgeanu, 
Vigu) și mai puțin bine (Tă
taru și Sătmăreanu).

— Cum explicați această 
diferențiere ?

— în primul rînd, prin re
gimul diferit — de pregătire

și jocuri — la care au fost 
supusl, firește din motive o- 
biective, componenții echipei. 
Sînt evidente, de pildă, Ip 
Tătaru și Sătmăreanu efecte 
de uzură psiho fizice acumu-

Aș

late în importantele jocuri 
ale campionatului mondial.

— Vor putea fi aduse, in 
timp util, la un numitor co
mun aceste categorii atît de 
distincte 
față?

— Cel 
ele, da. 
general, 
sînt imense. De felul în care 
se vor mobiliza jucătorii Ste
lei în vederea acestei impor
tante partide va depinde în
treg 
pei.

in momentul de

puțin două dintre 
Să nu uităm că, în 
rezervele oamenilor

potențialul fizic al echi-

La ora actuală, Steaua 
una dintre cele mai ti- 
ecliipe ale campionatu-

este
nere
lui nostru. Va putea depăși

ea, oare, dificilul handicap al 
jocului în deplasare ?

— Echipa este, intr-adevăr, 
foarte tînără, dar posedă și 
cîțiva jucători cu suficientă 
experiență competițională- 
Așa îneît, Suciu, Sățmăreanu, 
Hălțnăgeanu, Dumitriu III, 
Tătaru și Pantea pot deveni 
adevărați piloni în organiza
rea de ansamblu a unui joc 
rațional și, totodată, inventiv, 
împreună cu tinerii Naom, 
Ștefănescu, Iordănescu, Ciu
garin și Manea, aceștia pot 

• alcătui o formație omogenă. 
Folosind cu tact și pricepere 
întreaga capacitate de luptă, 
Steaua va putea anihila dez
avantajul terenului.

— Totuși, în condițiile spe
cifice meciului de la Lvov, 
care ar fi după părerea dv. 
ideea de joc cea mai potri
vită „noii ediții" a Stelei ?

— Aceea utilizată în finala 
„Cupei României" și anu
me : o apărare prompt aglo
merată și o ofensivă declan
șată rapid spre cele două 
vîrfuri. Dar trecerea din apă
rare în atac, și invers, va tre
bui să fie asigurată de o li
nie mediană mai mobilă și 
mai densă. Spun aceasta, în
trunit după kinogramele efec
tuate la ultimul joc, la 
Steaua se manifestă tendința 
de a se acționa doar cu doi 
mijlocași.

— Altceva ?
— Cam atît și... succes 1

(RAPID)
Nici o echipă nu-și poate 

verifica adevăratul potențial 
dacă nu întîlnește adversari cît 
mai diverși ca stil de joc, 
toți, însă, avînd forță de joc. 
Or, pentru echipa noaștră, 
aflată încă din trecutul cam
pionat în transformare — ju
cători care-și termină cariera, 
alții care-o încep, iar în
tre ei unii care bat la poar
ta consacrării — esenfto’ ii 
îl constituie . omogenizarea. 
De aceea, AVEM NEVOIE DE 
UN CONTACT EXTINS CU 
FOTBALUL, INTERNAȚIO
NAL, în general de cît mai 
multe meciuri în noul sezon .

Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a F. R. Fot
bal. în ședința ținută aseară, a 
analizat unele abateri și inci
dente petrecute in unele par
tide oficiale și a adoptat ur
mătoarele măsuri :

— secția de fotbal Politeh
nica Galați a fost sancționată 
cu avertisment pentru insufi
ciente măsuri organizatorice 
la meciul Politehnica—Meta
lul Tîrgoviște ;

— jucătorul Ion Constan
tin (I.M.U. Medgidia) a fost 
suspendat pe patru etape pen
tru lovirea intenționată a ad
versarului ;

— jucătorii Gros (Minerul 
Lupeni) și Perețeanu (Meta
lul Topleț) — suspendați pe 
cîte una etapă pentru lovire 
reciprocă ;

— jucătorii Oană (Furnirul 
Del.a) și 
Severin) 
mustrare 
deciziile

O. Nicolae-Nicușoi» 
(BIHAMO)

Jucătorii mei n-au putut 
face față efortului dublu, de
pus la națională (unde au 
fost solicitați 170 de zile in
tr-un an) și la echipa de 
club.

Pentru campionatul actual, 
în funcție de necesitățile lo
tului și ale echipei noastre 
de cltîb, vom grada efortul 
mai rațional pentru ca TRI
COLORII DINAMOVIȘTI SA 
EVOLUEZE LA CEA MAI 
BUNĂ FORMA SPORTIVA 
pe ambele fronturi.

Divanu (MEVA Tr. 
— sancționați cu 
pentru proteste la 

arbitrilor.
★

Cpmisia centrală de compe
tiții și disciplină a discutat, 
printre altele, și memoriul 
clubului Progresul Brăila 
privind anularea transferu
lui, cu carantină pe un an, a 
jucătorului Cjupitu la Petro
lul Ploiești. Comisia a hotă- 
rît ca jucătorul Ciupitu să 
rămînă legitimat la Petrolul 
Ploiești, cu carantină de un 
an.

PEfCARU ACCIDENTAT
După Ghergheli, iată o nouă 

indisponibilitate în echipa 
Steagul roșu. Este vorba de 
Pcsraru. care s-a accidentat 
la antrenamentul de joi dimi
neața, făeînd o întindere și 
devenind astfel inapt pentru 
jocul de duminică. El urmează 
să fie consultat astăzi de doc
torul Tomescu (C, GRUIA-co- 
resp. princ.).

y 0 NOUA
(Urmare din gag 1)

o dată nu au intrat intr-un iad 
ca acela de aseară.

— Ai să Ic spui că nu este 
rușinos să fie învinși de o e- 
chipă de club campioană a 
lumii, dar dacă se va putea 
realiza „ceva”, atunci perfor
manta devine uriașă.

Am adormit gîndind la nive lul 
lș care se poate juca astăzi fotba
lul, cu angajamentul fizic fără 
lirpitâ. cu ritm contjpuu și în 
acplpși timp cu realizări teh
nice excepționale, chiar dată 
pe parcursul unui asemenea 
meci drăcesc, ca acela dintre 
Feijenoord și Esiudiantpș, ner
vii și unele apucături nespor
tive întinează din farmecul în
trecerii sportive.

dintre care două excepționale. 
In minutul 35, Rameijn scapă 
cu fata curată din iocul la of
said al argentinienilor și, intrat 
în careu, trage pe lingă poartă. 
Apoi, in min. 44, Van Hanegem 
șutcază pe lingă portar, dar in 
ultima instanță Malbernat a 
salvat de la doi metri, trimi- 
țînd în corner, din fata porții.

Reluarea meciului a debutat 
senzațional. în min. 53, Cog- 
niliaro a ajuns în .excelentă

MECIUL ANGAJAMEN
TULUI TOTAL

în condițiile angajamentului 
total, al unor fotbaliști de va
loare continentală, cu rezerva 
scopului tactic urmărit în di
ferite perioade de joc, meciul 
dintre Feijenoord și Estudian
tes a fost deosebit de explo
ziv. în același timp, mijloa
cele tehnice folosite s-au do
vedit de cele mai multe. ori 
excelente, chiar dacă privirile 
au fost atrase în primul rînd 
de lupta îndîrjită din teren. 
Consumul de energie al celor 
două echipe a fost cel puțin 
dublu cît acela din meciul 
Franța — Cehoslovacia, de 
pildă, sau din două partide de 
campionat, la noi. Poate că ju
cătorii olandezi par giganli în 
imaginea televizorului. - Echipa
mentul. alura, ajută la aceas
ta. I-am văzut după meci. Cu 
nimic mai atleți decît jucăto
rii noștri, dar infinit mai „a- 
tletici". Nu mai vorbesc de 
autorul victoriei. Van Daele, 
cu o-helari. ca de altfel si 
Boskamp. Jucători miopi. Ei 
poartă ochelari de o construc
ție specială, incasabili.

De altfel, argentinienii —
cusurgii cum îi știm — au
protestat, afirmînd că portul 
ochelarilor este nercgulamen- 
tar. Arbitrul, însă, a refuzat 
contestația și tocmai Van Daele 
avea să înscrie... E vorba deci 
de marea capacitate fizică, fără 
fisură a acestei ndi campioane in- 
ter'ontinentale. dată de fotba
liști pentru care mingea nu 
are secrete. Faptul că rezer
vele au fost cel puțin egal de 
bune ca titularii, arată compo
ziția omogenă, de 
loare a echipei.

Estudiantes s-a 
aceleași atribute, 
fel de bine pregătiți fizic, foar
te subtili, dribleuri excelenți 
dar care au plecat la drum cu 
ideca unui rezultat de egali
tate care să-i ducă la al treilea 
meci, la Madrid, unde ambian
ta le-ar fi fost lor favorabilă.

Argentinienii au greșit, în 
special în prima parte a me
ciului, dînd posibilitate olande
zilor să aibă bune ocazii de gol,

înaltă va-

bucurat de 
Jucători la

ZAMFIR GH. 
„Propun ca di» 
âergției Române 
ia ființă „Cupa 
ne" din Europa, 
participe 8 echipe de club din 
următoarele țări : Spania, Por
tugalia, Franța, Belgia, Elve
ția, Italia, România, cea de-a 
opta participantă fiind forma
ția care a cîștigat ultima edi
ție, iar pentru început o (ară 
cu fotbal avansat, cum ar fi 
Ralia, sau chiar Roinânla (ți- 
nind cont că ar ayea și iijițig- 
țjva acestei cppțpelitii), să de
semneze două echipe". Și, p- 
vident, cititorul nostru propu
ne ca aceste echipe să nu par
ticipe la alte competiții 
tinentale.

După părerea noastră, 
o propunere interesantă, 
ne reamintește că actuala 
pă a campionilor europeni' 
fotbal a avut Ia bază o com
petiție similară : „Coupe La
tin". Deci, există și o tradiție 
în acest sens, preluată astăzi 
de alte discipline sportive, ca, 
de pildă, handoalul și tirul, 
care s-au bucurat de o pres-

con-

G. NICOLAESCU

(Hunedoara). 
inițiativa. Fe
de Folpal șă 
Țărilor J.ali- 

la care să

este 
care 

„Cu- 
i“ la

tigioașă participare a sportivi
lor români. Dar ca o aseme
nea inițiativă să prindă viață, 
este nevoie, bineînțeles. în a- 
fara acordului federațiilor na
ționale și a cluburilor invitate, 
și de asentimentul forului in
ternațional corespunzător, res
pectiv U.E.F.A.. care încearcă 
să facă față proliferării com
petițiilor europene, născute 
dintr-o firească dorință de ex
tindere a contactelor fotbalis
tice internaționale. Chiar si 
preluarea fostei cupe a ora
șelor tîrguri de către U.E.F.A. 
dovedește dorința acestui for 
de a corela toate .competițiile 
de anvergură existente ix> bă
trânul continent. Dar cum. 
vorba proverbului, ..încerca
rea moarte n-are", propune
rea merită atenție din partea 
forului nostru de specialitate.

VICTOR PARASCHIV 'Bucu
rești). „Veneam în fiecare du
minică la stadion, deoarece era 
cuplaj și chiar dacă meciurile 
erau slabe tot merita să vin. de
oarece erau două. Acum so 
joacă la „concurență" și nu nii 
mai convine să vin, pentru 
că trebuie să merg de două 
ori la stadion (oboseală, mai 
mult timp pierdut, bani în 
plus). Mă mulțumesc cu puți
nul ce se dă Ia televizor sau 
radio. Cred că aceasta esto 
cauza pentru care nu vin multi 
la stadion".

Sentimental, sîntem înclinați 
să vă dăm dreptate, dar si 
tuația concretă pe care-o de
ținem — încasările la meciu
rile primelor două etape juca
te la București — ne oprește 
s-o facem, cel puț'n în mo- 

' mentu! de față. Iată, de altfel.

numărul spectatorilor plătitori 
la cele patru meciuri disputate 
in București: Rapid-Jiul 16 300, 
Dinamo București—Dinamo Ba
cău 12 700, Progresul—C.F.R. 
Cluj 14.300 și Steaua—„U”Cluj 
12 500. (Deci, mai mulți dimi
neața !)

Afirmația că, in eventualita
tea cuplajelor, ar fi venit la 
stadion mai mult de 30 000 de 
oameni este o simplă supozi
ție. Personal, răminern la pă
rerea că numărul spectatorilor 
este direct proporțional cu „fir
ma" meciului, cu promisiunile 
implicite pe care le conține. 
Indiferent dacă are sau nu 
concurență. De fapt, un meci 
ce se anunță foarte interesant 
nu poate avea concurență. A- 
cegsta intră în discuție doar 
după ce meciul respectiv a în
șelat așteptările spectatorilor. 
Dar acesta constituie un alt as
pect. Și, în fond, ce contează 
mai mult : numărul minutelor 
state pe stadion, sau cele de 
spectacol fotbalistic ?

P. SI.

„poetic", ti- 
mai sus nu 

propune ca un 
generic de poem elegiac 
sau de cronică rimată cu 
intenții parodice. El vrea 
doar să numească o rea
litate neplăctită a fotba
lului nostru de perfor
manță. Adică : lînceda. ne
inteligenta și. în ultimă, 
instanță., obositoarea at
mosferă care domnește in 
mai toate locurile unde se 
adună fot-balistii 
divizionari., 
preced ziva 
pionet.

O oapște 
țfl ! pi,-„-u:to ca niște vm- 
m-'n'e de relaxare dn^ă 
cinei zile de antrenament 
ca un tipin de „recul"aere" 
științifică înaintea luntri 
dc-a doua zi ele. se desfă
șoară din păcate ca niște 
trudnice „internări", de 
urtde-ți vine să-ti ini cîm- 
pii de plictiseală.

Un tînăr fotbalist, a că- 
noapfe, 
la tim- 

cer- 
„mă- 
scoa- 
mi-a 

noaptea

noștri
în serile ce 

etapei de cam-

seri de sfonba-

rui fugă într-o 
a fost blamată, 
p-^l wnewt- cu 
neală de tipar, cu 
suri federale'
Ierea din 
mărturisit 
dmerțlumii 
uo“ pe 
parcurile, orașului dar ni
meni nu l-a crezut. „îmi 
vuia capul de pietre și oa
se — mi-a spus el. —, nu 
puteam să dorm și nici «?u 
nu știu cînd rn-am pome
nit în stradă".

„Pietre și oase" I
Adică șerpi Și table- A- 

dică „activitățile" cu care 
se umplu, mai pește tot și 
mai totdeauna, serile de 
sîmbătă ațe fotbaliștilor 
naști divizionari.

N-ai să-ntîlnești nicăieri 
vreun program adecvat si
tuației, elabowt ^e speci
aliști ai psihologiei (de 
altfel absența unor aseme
nea specialiști constituie 
ung dintre... permanențele 
fotbalului nostru) ; n-ai să 
vezi nici, o preocupare față 
de manifestări cultural- 
artistice cu caracter de di-

•“ si cu 
echipă, 
câ-w
..a wM nă- 
străzile și pr;n

V

yy
trenorul Happel are o contri
buție decisivă, sint impresio
nante.

Calitatea jocului acestei echi
pe este elasticitatea, realiza
tă de jucători a căror gîn- 
dire se sincronizează în atșc 
și apărare, participarea colec
tivă la ofensivă și defensivă 
face că terenul advers să fie 
foarte bine îngrădii- în plus, 
calitățile jucătorilor, realizări-

Stadion Feijenoord. G5 000 spectatori. Ploaie d^asd timp de 75 
minute. Nocturnă excelentă.

A înscris Van Daele min. 66 : Malbernat a pierdut mingea la 
Janscn, in stingă careului de 16 m. acesta a pasat lui Wery care a 
trimis mingea scurt și rapid la Van Daele. Șut puternic pe jos, la 
colț. impSrabil.

FEIJENOORD : Treijtel — Romejn, Israel, Lascrons, Van Dui- 
venbode — Hasil (min. 57 Boskamp), Jansen — Wcry, Kindvall, Van 
Hgnegcn, Moilleijn (min. 6o Van Dacie).

ESTUDIANTES : Pezzauo — Malbernat, Spadaro, Tognesl, Medl- 
nabilardo. Pachame, Romeo (min. 60 Păgnanlni) — Conigliaro (min. 
57 Jludzki), Fibres, Veron.

Arbitru : M. Tejada (Uruguay). A condus excelent un meci ex
trem de dUicil.

Feijenoord este a 11-a deținătoare a „Cupei intercontinentale" 
- Real Madrid, t’charnl (de 2 ori), San- 
Racing Buenos Aires, Estudiantes, Mi- 

cîștigătpare a trofeului.

după — începîud din 19G0 ■ 
tos (2), înternazionăle (2), 
lan. Este prima echipă nelatină,

poziție de șut, liber, la șase 
metri de poartă. A șutat pu
ternic, îțișă Treijtel a apărat 
senzațional. A fost momentul 
psihologic care putea duce 
„Cupa intercontinentală" la Bue
nos Aires, 
de aprigă, 
trul, deși 
extrem de 
Jocul devine asemănător unei 
partide de șah, în care se cau
tă depășirea adversarului prin- 
tr-o mutare de mare finețe. 
Așa a fost lucrat golul olande
zilor, descris în chenarul nos
tru. A fost mutarea decisivă !

După acest gol, olandezii au 
fost decontractați, in timp ce 
argentinienii au început să 
alerge după egalare. Flores și 
Bilardo l-au pus la grea în
cercare pe Treijtel, care a re
zistat la șuturi foarte puter
nice. To,tuși, Feijenoord a fost 
și de această dată mai aproa
pe de'gol. In min. 80, tot Van 
Daele a ratat 
zie, trăgînd de 
peste bară.

Fluierul final 
umful gazdelor, 
totală a spectatorilor. Petarde, 
cînteoe, invadarea terenului, 

. purtarea jucătorilor pe brațe 
și clipa solemnă a înmînării 
„Cupei intercontinentale" căpi
tanului echipei Feijenoord, sto
perul Renus Israel, de către 
regina Olandei, Iuliana.

Lupta devine extrem 
de nervoasă. Arbf- 
sud-american, este 
autoritar și corect.

o mare ora
la 20 metri

înseamnă tri-
dezlănțuirea

ESTUDIANTES A PIER
DUT CUPA PE TEREN 
PROPRIU...

Victoria echipei 
este cu atît mai 
cu cit adversarii 
tînd manifestările 
evident nesportive, au fost ex
trem de valoroși. Rezultatul a 
stat de multe ori pe o mu
chie de cuțit și se poate spu
ne că din punctul de vedere 
al ansamblului jocului, Estu
diantes este o învinsă meritu
oasă, care a pierdut Cupa pe 
terenul său, prin acel rezultat 
de egalitate (2—2) Și putea to
tuși s-o cîștige la Rotterdam, 
cu mai mult calm și cu mai 
multă șansă.

Este de prisos să mai adău
găm, însă, ce fel de echipă de 
competiție este Feijenoord, 
care a înscris două goluri la 
Buenos Aires. Omogenitatea 
ei de joc, rezistența, viteza, 
ritmul și tehnica, la care de
sigur pregătirea făcută de an-

Feijenoord 
importantă, 
săi, excep- 

nervoase,

le lor personale, au un aport 
spectacular. In timp ce Kind
vall, foarte celebrul Kindvall, 
n-a jucat miercuri pe măsura 
renumelui său, Van 
a fost marea vedetă 
noordului.

Viitorii adversari al U.T.A.-el 
apar in formația 4—3—3, dar 
în realitate ei nu respectă așe-

Hanegem 
a Feije-

vertlsment (în afară de 
filmele cu... „pac-pac" ; dar 
ce te faci cînd nu rulează 
în urbe asemenea filme ?) ; 
n-ai să găsești nimic an
trenant, neprevăzut, care 
să-i scoată pe junii fotba
liști din chinuitoarele gin- 
duri, din nefastele emoții 
(adesea generatoare de 
crampe și nesomn) ivite la 
cei mai sensibili dintre ei, 
chia,r cu două și 
înaintea partidei, 
din toa,te acestea, 
pe ici-p.e colo,

trei zile 
Nimic 
Doar, 

cîte-un 
ping-pong sau biliard și

— peste tot și-ntotdeauna
— năucitoarele vînturări 
de tablete multicolore și 
subtilele exerciții de... 
„pștru-doi : pojartă-n casă".

Adică : pietre și oase !
Petre Dragu

P S. S-ar fi cuvenit, în 
încheierea acestor rînduri, 
și tradiționalele „soluții de 
remediere a lipsurilor'1. Le 
vom evita Cită vreme, 
după cum prea bine se știe, 
nu există echipă de fotbal 
printre ai cărei inimoși și 
credincioși suporteri să nu 
se afle și distinși oameni 
ai teatrului vorbit sau cân
tat (Colea RăutfJ. — Rapid, 
Florin Piersic — Progresul. 
Victor Tudor Popa — „U" 
Cluj, Mânu Nede.ianu “ 
„U“ ' Craiova sînt numai 
cîteva exemple alese din 
tre cele notorii), cită vre
me toți aceștia, după pro
priile mărturisiri, „s-ar a- 
runca și-n foc pentru echi- 
pa-ndrăgită“. ne îngăduim 
să lăsăm, capitolul „solu
ții" pe seama fanteziei și 
„sufletismului'* domniilor 
lor.

Pe cînd o „Seară de ro- 
manțe", sîmbătă, la Giu- 
lești cu Colea Rautu pe 
post’ de... atacant central ? 
Pe cînd o „Seară de cuple
te", la olteni cu Mânu Ne- 
deianu ?... Pe cînd o „Sea
ră Topîrceanu" la Iași ?

Optimiști ca-ntotdeauna, 
ne-ngăduim să sperăm...

P. D.

CU LEt“I
zarea. Jucătorii se întrepătrund 
tn funcție de fază, dar nici o 
dată ' nu aglomerează, sectorul 
de activitate. Manevrele teh
nice sînt subtile, acroșajul 
puternic, de cele mai multe ori 
corect. în defensivă, ei folo
sesc a doua linie de patru ju
cători, în fața aceleia propgiu- 
zlse, iar Israel devine în mo
mente de primejdie „libero”, 
în atac, fundașul Rimeijn se 
lansează foarte mult — pe 
acolo U.T.A. poate „ciupi" 

iar mijlocașul Jan- 
de asemenea un 
prima mină.

ceva...
sen devine 
atacant de

CE VA FACE U.T.A.?

în primyl i 
exemplul Guadalajarei, 
ceșștă nouă ------ x

rînd, curaj 1 După 
—’, și a- 

„groapă cu lei" 
poate șă fie șarjată, dacă fie
care jucător arădan va vrea 
să dea tot ceea ce are mai
bun dintr-o carieră, mai mică
sau mai mare, de 
fruntaș.

încă o dată, curaj 
U.T.A. Regret pentru 
țin 60 000 de iubitori 
balului din țara noastră fiind
că Feijenoord nu joacă la 

", pe stadionul „23 
și nu pot vedea a- 

excelentă echipă, „pe

fotbalist

pentru 
cel pu- 
ai fot-

București,
August" > 
ce astă 
viu”.

Ador 
ciul de 
la fel ca floarea artificială in 
glastra din casă !

televiziunea, dar me- 
fotbal la televizor este

«MiSMUJIIIIIÎIMiHIOSIWIW...
Miercuri, la Rotterdam, U.T.A. va trebui sâ lupte, cu Feije- 

noord, cîștigâtoarea „Cupei intercontinentale", deci formația 
care poarta acum oficial iitlul de CEA MAI BUNA ECHIPA 
DE CLUB DIN LUME. .

Sarcina fotbaliștilor arădeni este, evident, extrem de difi
cilă și — dacă le-ar sta în putință — tob iubitorii acestui sport 
din țara noastră le-ar sări —- probabil — în ajutor, în dorința 
unei reprezentări cît mai bune, a obținerii unui rezultat de 
natură să mai lase deschisă poarta speranțelor în meciul retur.

Acest ajutor ar fi putut veni, într-un fel. Și el mar fi fost 
neimportant. Dar Universitatea Cluj A REFUZAT să satisfacă 
rugămintea echipei arădane, ca meciul lor de campionat. să 
se dispute cu 24 de ore înainte, sîmbătă în loc de duminică, 
oferindu-i-se astfel U.T.A.-ei o zi în plus de odihnă, înaintea 
partidei cu Feijenoord.

Regulamentul îi dădea acest drept, de a fi sau a nu fi de 
acord cu amînarea unui meci, la cererea, echipei adverse. Din 
acest punct de vedere, Universitatea Cluj este, ca să spunem 
așa, „acoperită". Dar, dincolo de regulament, există și alte 
puncte de vedere — este necesar să le amintim ? — pe care, 
constatăm cu surprindere si regret, clujenii le-au ignorat.

N-a procedat altfel nici Jiul, în fața rugăminții echipei 
Steaua de a juca meciul de campionat cu o zi mai devreme, 
dală fiind ziua atît de apropialâ a partidei din „Cupa Cu
pelor", cu Karpatî Lvov. Și aici, în baza aceluiași regulament, 
dar în afara unor considerente, de ordin moral, care trebuiau 
să primeze.

LOTO-PRONOSPORT
Participind la concursul Prono

sport de duminică 13 septembrie 
a.c. puteti cîștiga autoturisme de 
diferite m£rci și capacități dacă 
valoarea unitară a unui premiu 
obținut pe orice fel de bilet sau 
buletin jucat, este egală sau mai 
mare decit valoarea unuia dintre 
autoturismele oferite.

tn toată luna septembrie, Pro
nosportul oferă următoarele auto
turisme : Moskvici 403 cu carose
rie 412 (57.700 Ici), Dacia 1100 
(55.000 lei), Moskvici 408 cu 4 fa
ruri și rgdip (54.500 lei), Skoda 
S. 100 (53.090 lei), Skoda 1000 M.B. 
(49.300 lei) șl Fiat 050 (43.800 lei).

Dccl o listă bogată care cuprin
de autoturisme de diferite mărci, 
dintre cgfe particlpanțil ciștigătorl 
îșl pot alege după preferință.

■i

Amlntindu-vă că astăzi Si mîlna 
sînt ULTIMELE ZII.E pentru de
punerea buletinelor, publicăm in 
continuare programul acestui in
teresant concurs: I: Petrolul — Ra
pid; II : Progresul — Steagul roșu; 
III : Universitatea Cluj — U. T. 
Arad ; IV : Jiul — Steaua ; V : 
Dinamo București — Politehnica 
Iași ; VI : F. C. Argeș — C.F.R. 
Cluj : VII : Farul — Universita
tea Craiova ; VIII : C.F.R. Timi
șoara — D.inamd Bacău ; IX : 
Șantierul Naval Oltenița — A.S.A. 
Tg. Mureș ; X Oțelul Galați — 
Metalul Bucuiești ; XI : Minerul 
Baia Mare — Olimpia Oradea ;
XII : C.F.R. Arad — C.S.M. Sibiu;
XIII : Gaz metan Mediaș — Cor- 
vinul Hunedoara.A6ENIIA DE PUBLICITATE-IS.I A D.

s-a mutat din str. Eforiei In str. Visarion nr. 6 - sectorul 1- București 
telefon 11 26 82

Orele de serviciu pentru public: 8-14



Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmite din Paris:

EUROPENE PENTRU JUNIORI LA ATLETISMINTERES
Olimpiada de șah

DOUA VICTORII
CD 4-0

ALE ECHIPEI IIOMÂNE

PARIS, 11 (prin telefon). 
Cînd în urmă cu un an, la 
București, delegații federații
lor de atletism din Europa au 
subliniat prin aplauze totala 
lor adeziune ia decizia Comi
tetului European de a înscris 
în calendarul anului 1970 pri
ma ediție a Campionatului 
european de juniori, probabil 
că nimeni dintre 
•zenți atunci, în 
marmură a Casei 
a Armatei, nu 
chipuit uriașul interes 
va determina o astfel de com
petiție. De acest lucru, adi
că de largul ecou stîrnit de 
.apropiata confruntare a vlăs
tarelor atletismului de pe va- 

- chiul continent, ne-am putut 
.convinge aci. în capital:*. 
Franței, care pentru cîteva 
zile a devenit și capitala vii
torului în acest sport al... 
sporturilor. De pildă, unele 
statistici (la ora cînd trans
mit avînd, totuși, un caracter 
provizoriu) anunță o cifră de 
participare cu totul surprin-

cei pre- 
Sal a de 
Centrale 

și-a în
ec-1

Turneul de baschet
de la Plevna

SOFIA, 10 (Agerpres). — 
La Plevna au continuat în
trecerile turneului interna
țional de baschet masculin 
(rezervat echipelor de tine
ret) la care participă și se
lecționata României. Bas- 
chetbaliștii români nu în- 
tilnit formația Spi&tak 
Plevna pe care au învins-o 
cu scorul 
rezultate : 
Germană 79—47 
Ungaria 79—37 ; 
cia

de 80—58. Alte 
Cuba — R.D.

URSS — 
Cehoslova- 

Bulgaria (B) 65—62.

600 de concu- 
țări. Pentru a 

mai clară 
acestor 

inutil să

z^toare : peste 
renți din 25 de 
avea o imagine 
despre semnificația 
cifre nu ni se pare
vă amintim că anul trecut, ia 
C.E. ale seniorilor de la A- 
tena, s-au prezentat în con
curs cu 200 de concurenți mai 
mult, în condițiile cînd fie
care țară putea înscrie 3 at- 
leți de probă și nu 2 ca la 
această competiție, unde și

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

© Un prim succes : cel de 

participare! ® Numeroși per

formeri la startul probelor 
W Delegația României a sosit

joi la Paiis
\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
numărul de probe este mai 
restrîns.

Anunțînd însă aceste cifre, 
nu am dori ca cititorul să ră- 
mînă cu impresia că este 
vorba doar de sublinierea ți
nui record în materie. Masiva 
participare la ediția inaugu
rală a disputei are și alte sen
suri care nu pot scăpa unui 
observator, mai atent. Vom 
releva dintre acestea doar pe 
cele mai actuale, apreciind 
astfel că în toate țările euro
pene se fac eforturi serioase 
pentru propășirea atletismului 
în rîndurile tineretului și că 
apropierea J.O. de la Miln- 
chen reprezintă un stimulent 
de loc neglijabil în această 
acțiune.

Firește că importanța com
petiției nu rezidă numai în 
marele număr de participanți, 
ci și în valoarea lot. Vom 
semnala astfel prezența unor

prestigioși performeri la Pa
ris, cum ar fi: Hofmeister 
(R.F.G.) 10,1 la 100 m. Tra- 
canelli 
prăjină,- 
3:41,5 la 1 500 m, 
(Cehoslovacia) 2.15 m la înăl
țime, Korobov (U.R.S.S.) 66,96 
m la ciocan, Geie.rtner
(R.F.G.) 1,80 m la înălțime
fete și Ierocika (U.R.S.S.)
53,00 m la disc fete. Aseme
nea performanțe, și altele
multe necitate, constituie ga
ranții certe cu privire la va
loarea întrecerilor.

Delegația țării noastre a 
sosit în cursul zilei de joi la 
.Paris și s-a alăturat tuturor 
participanților găzduiți de In
stitutul Național pentru Sport, 
situat într-un pitoresc cadru 
din Bois de Vincennes, 
cei 21 de atleți 
care antrenorul 
tru juniori N. 
va prezenta la 
mai mari de a 
diurn le au Csaba Dosza )a. 
înălțime (2,13 m anul acesta) 
mărșăluitorul Miron Ceacoi 
care cu 45:15.4 pe 10 km 
poate aspira la un loc frun
taș și ștafeta masculină de 
4x100 m. Desigur, aspirațiile 
noastre nu se limitează doar 
la atît. Dar întrecerea se a- 
nunță dificilă și, în plus, sur
prizele nu pot fi excluse din 
calculele noastre. Așa îneît 
mîine, primele rezultate.

(Franța) 5,40 m la
Justus (R.D.G.)

Bolkovski

Din
și atlete, pe 
federal pen- 
Mărășescu îi 
C.E., șanse 
urca pe po-

(Urinare din pig. I)

pionul încă nu era cunoscut. 
Reușind seri! complete, so
vieticul Alipov și francezul 
Carrega continuau să se atle

® Numeroși performeri ® Un sector special pentru Papanikolau 

© Citeva dintre recordurile Internaționalelor Simbătă progra

mul începe la ora 15, iar duminică la ora 16
Primii oaspeți ai Internaționalelor au fost atleții și atle

tele din Cuba și Iran. Aureolați de succesele de prestigiu re
purtate la Universiada de la Torino, reprezentanții Cubei — 
sosiți in corpora la București — candidează cu șanse apre
ciabile la o serie de medalii de aur. Sprinterii Pablo Montez, 
Jose Triana, Miguelina Cobian, cvartetul masculin de la 
4X100 (cronometrat Ia Torino cu 39.2 s), alergătoarele de la 
400 m — Aurelia Ponton și Carmen Truste, precum și alți 
componență ai echipei Cubei vor conta printre protagoniști.

ai Ungariei, Poloniei, Bulga
riei Turciei și Greciei.

© Au mai sosit la Bucu
rești sportivi din Belgia. Is
rael, Albania, Elveția, Franța, 
Finlanda și R. F. a Germa
niei. Ei pot fi văzuți la an
trenamente pe eibitex-ul de 
la Republicii. Stadionul este 
pregătit pentru a găzdui în 
cele mai bune condiții pre
gătirile și evoluția în concurs 
a acestor vedete ale atletis
mului international, 
săritura cu prăjina 
la care este așteptată cu in
teres major evoluția campio
nului balcanic Christos Papa- 
nikolau — s-a amenajat un 
sector de concurs special. 
După duelul cu Nordwig de 
la Torino, in care sportivul 
elen, sărind doar 5,42 m n-a 
reușit să devină recordman 
sau corecordman mondial 
probei nutrim speranță că 
la București el va obține — 
indirect — o satisfacție 
biți : un nou record 
dial).

A GEK-WERNER
MANIEI)

de juniori, 
o intreprin- 

Necăsăto-

Campion european
19 ani. Tehnician la 
dere textilă din Kiel.
rit. Clasat pe locul II la C.E. de 
juniori din 1969, campion de ju
niori al R. F. a Germaniei. De
ține un record personal 
(200).

Pentru 
probă

al

se(a 
mon-

® In cursul zilei de astăzi 
Vor sosi în Capitală alți par
ticipant) la Internaționale. 
iSirit așteptați reprezentanți

© De-a lungul celor 18 e- 
diții ale Campionatelor In
ternaționale de Atletism ale 
României au fost realizate o 
serie de performanțe remar
cabile. Printre 
Internaționalelor 
1:46,6 — la 800 m al kenya- 
nului Robert Ouko ; 50,4 — 
la 400 m g al englezului Dave 
Hemery : 7.98 m — la lun
gime al olandezului Henk 
Visser ; 23,7 s — la 200 rn 
femei al cubanezei Romay : 
6,56 m — la lungime femei 
al Viorica! Viscopoleanu; 1.85 
m — la înălțime al

17,37 m la 
al Măritei 
Germană);

recordurile 
se află :

Iolandei 
greutate 

Lange 
59,55 m 

so-

Balaș ; 
femei
(R. D.
— la aruncarea suliței al
vieticei Elvira Ozolina.

<9 PROGRAMUL 
ternaționalelor 

' CEPE SÎMBATA LA ORA
15 Șî DUMINICA LA 
ORA 16.

de 197 t

timp ce 
italieni, 

și

IN- 
IN-

DE AUR A SCHIFULUI ROMANESC
(Ui mute din pag I)

ceea ce am realizat noi în 
Canada a fost deosebit. Din- 
totdeauna am tost convins 
de forța bărcii noastre. însă 
—sincer să fiu — speram un 
loc mai modest. Ștefan — 
strocul schitului — nu a fost 
de acord cu această idee, și 
pe ultima sută de metri a 

' ridicat numărul bălailor in
tr-un tempo infernal, între- 
cînd tot ce aveam în față.

GHEORGHF GHEORGHIU: 
a fost cea mai frumoasă zi 
a mea — locul I la „mondia
lele" din Canada, felicitări 
din partea celor mai buni 
„piuși" ai lumii. Firește am 
condus barca cu multe emo
ții și poate eram singurul 
din schif care vedeam ce se 
întimplă și pe celelalte cu
loare. Noi am avut pista de 
concurs numărul 1. iar faptul 
că am fost conduși în prima 
parte a întrecerii nu m-a 
descurajat, știind de la an
trenamente. de la alte Re
gate, ce pot acești băieți de 
aur.

GHEORGHE GIURCANEA- 
NU (secretar general al 
F.R.C.Y.) : presa canadiană a 
comentat laudativ evoluția 
sportivilor noștri. Unul din 
titlurile apărute „Leii români 
au reușit o mare performan
tă, cîștigînd medalia de aur 
la schif 2-H“. Victoria a 
fost aplaudată la scenă des
chisă de peste cei 100 000 de 
amatori ai canotajului pre- 
zenți la aceste finale, iar crai
nicul întrecerii rostea pe „ul
tima sută de metri" doar 
EPOCAL, FANTASTIC.

DUMITRU POPA (antrenor 
federal) : cea de a 57-a me
dalie a canotajului românesc 
a fost cea mai strălucitoare 
— TITLUL DE CAMPIONI 
MONDIALI. Toate mulțumi
rile celor care ne-au ajutat 
să realizăm această frumoasă 
victorie 1

★
CAROL VEREȘ, IOAN PE

TROV plus OPREA PÂU- 
NESCU (primul echipaj 
medaliat cu aur la europenele 
de la Gând — prezent ieri la 
aeroport) : după cum se 
băieții ne-au întrecut și 
lucru ne bucură sincer, 
felicitările celor care 
realizat visul de aur...

Ia egalitate : 195 t, în 
alți patru țintași, trei 
Rosatti, Giani, Basagni 
Geissler (R. D. Germană) se 
găseau pe același plan, cu 
194 t. Deci baraj pentru de
semnarea medaliaților.

Coincidența a făcut ca pen
tru titlu] de campion al con
tinentului să se 
laureații ediției 1968, de Ia 
Namur (Belgia) : Michel Cat- 
rega (la seniori) și Aleksandr 
Alipov (la juniori).

Primele focuri răsună 
deși cei doi maeștri ai 
lui cu arma de vînătoare 
curau de mai bine de 
ore pe poligon, ei 
talerele la rînd, unul după al
tul. în specia], Alipov le face 
țăndări din primul foc. La 
al 14-lea tajer, în tribune se 
produce rumoare. Cu o mică 
ezitare, țintașul sovietic ra
tează primul foc, dar snopul 
de alice al celui de al doilea 
prinde în ultima clipă discul 
de lut și îl zdrobește. Peste 
două talere însă, Carrega 
greșește și Alipov conduce cu 
un punct. Acest avantaj mi
nim s-a dovedit pînă la ur
mă suficient pentru că repre
zentantul Uniunii Sovietice 
trage impecabil și farfuriile 
Iși frîng zborul, prăbușindu-se 
în zeci de bucăți pe pajiștea 
din fața standului. Aleksandr 
Alipov își vede încununate 
eforturile, cucerind de o ma
nieră entuziasmantă titlul de

întîlneasca

ȘI. 
tiru- 
con- 
zece

doboară

vede, 
acest 

Toate 
ne-au

In meci revanșă :

SIBIU, 10 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). în loca
litate s-a disputat întîlnirea re
vanșă dintre reprezentativele mas
culine de volei ale României și 
Iugoslaviei, are se pregătesc 
pentru Campionatele mondiale. Ca 
și în prima partidă, victoria a 
revenit voleibaliștilor români, de 
data aceasta cu scorul de 3—0 
(6. 5, 9). Antrenorul Gabriel Che- 
rebețiu a folosit următorii jucă
tori : Schreiber, Oros, Crețu, _U- 
dișteanu, Drăgan, Barta și 
duciuc.

Vineri, de la ora 19, in 
Școlii sportive Sibiu, echipa 
mâniei întilnește reprezentativa 
Israelului

Du

sala
Ro-

ll ie IONESCU

La Siegen (R.F. a Germa
niei), întrecerile Olimpia
dei de șah au continuat cu 
disputarea celei de-a 5-a 
runde, precedată de parti
dele rămase întrerupte din 
runda precedentă. Cîștigînd 
cu scorul final de 4—0 în
tîlnirea cu echipa Marocu
lui și înregistrînd apoi ace
lași rezultat categoric și in 
meciul cu Liban, reprezen
tativa României și-a majo
rat în mod considerabil șan
sele 
turneul 
admise 
te din 
fel, în 
a 4-a, 
să se afle Ungaria 
(1) puncte, urmată de RO
MÂNIA 16',2 P, Danemarca 
13',2 (1) p. Suedia lV/2 (D 

'p. Italia ÎO'A (1) p, Filipine 
9'2 (2) p. Irlanda 7' 2 (2) P, 
Liban 4V2 P, Mexic 3!/j (1) 
p. Guernesay U/2 (1) p.

Iată și celelalte rezultate 
din această grupă, înregis
trate în a cincea rundă : 
Ungaria — Danemarca 
2V2—‘A (1), Italia — Maroc Filipine 

■ Guer-

de calificare pentru 
final, la care vor fi 
primele două clasa- 
fiecare grupă. Ast- 
clasamentul grupei 
în frunte continuă 

cu 16,,> 
' RO-

•V2 (1), Italia 
3—0 (î), Irlanda ■ 
1—1 (2), Suedia
nesay 3—0 (1).

în celelalte grupe 
minare, pe primele 
se află următoarele 
pe : U.R.S.S. 17 (1) p. Spa
nia 15'/2 (1) p 
Iugoslavia 16*/2 
glia 11 (2) p _
S.U.A. 17V3 (1) p,
I6V2 P (grupa III) ; Ceho
slovacia 13'/2 (4) p, Norve
gia 12'/2 (2) P (grupa V) : 
Bulgaria 15'/2 (2) p, R.F.G. 
14V2 (1) P-

preli- 
locuri 
echi-

(grupa I) ;
(2) p, An- 
(grupa II) ;

R.D.G.

cel mai bun talerist al Euro
pei.

La fel de pasionantă a fost 
și întrecerea 
3—4.

Dintre cei 
după primul 
minat Rosatti, iar Giani, I 
sagni și Gcissler, din nou 
egalitate, au trebuit să sus
țină un alt baraj. Obținînd 
cifra maximă, Giani a intrat 
în posesia medaliei d,e bronz.

întrecerea feminină a fost 
interesantă doar în momentul 
cînd campioana lumii, italian
ca Binna Avrile, avînd cîteva 
momente de cădere, a reali
zat doar... 18 într-o 
Campionul fusese decis, 
ținătoarea titlului din 
Grăfin v. Soden (R.F. a 
maniei), concurînd ieri 
valoare superioară primei zile, 
a tras constant și s-a detașat 
înaintea sovieticelor Iulia Si
dorova și Valentina Gherasina. 
O surpriză plăcută, evoluția 
tinerei franțuzoaice, Nadia 
Sid-Cara, care a ocupat locul 
al V-lea. Următoarea s-a cla
sat trăgătoarea româncă, Reli 
Vezeanu. Rezultatul ei insă 
nu satisface. La fel ca și cele 
ale băieților, dintre care, mi
mai Ton Dumitrescu s-a 
tuat în primii 20, dar 
înscrisă 
plafonul 
ților lui.

Ultima 
pionate, cea de juniori, a adus 
pe standuri o serie de țintași 
talentați susceptibili însă de 
progrese mai substanțiale. Ne 
referim mai cu seamă la cei 
din partea a doua a clasamen-

pentru locurile

patru candidați, 
baraj a fost eli-

Ba- 
!a

serie.
De- 

1969, 
Cier- 
lă o

si- 
cifra 

(190) nu reprezintă 
maxim al posibilitn-

probă a acestor cam *

• IUGOSLAVIA-ROMÂNIA 5-3
BARCELONA 10 (prin tele

fon de la A. Grințescu). Tn 
primul joc al turneului final, 
echipa de polo a României a 
fost învinsă de formația Iugo
slaviei cu 5—3 (0—1, 4—0, 1—2, 
0—0). Scorul nu reflectă însă 
situația din bazin. Exceptînd 
repriza a doua, cînd înlocuiri
le cu totul neinspirate efectua
te de antrenorul I. Frîncu 
(Popa, care a comis mari gre
șeli și Culineae, în locul lui 
Blajec și Novac) au avut re
percusiuni serioase pe tabela 
de marcaj, ECHIPA 
NA A JUCAT, CEL 
TOT ATIT DE BINE 
TERSARA SA.

„7“-le României a
cu 1—0 (Rusu din superiorita
te numerică). Greșelile comise, 
insă, in cea de a doua repriză, 
au fost speculate cu prompti
tudine de campionii olimpici, 
care au înscris de 4 ori la 
rînd (Delamarici de două ori, 
Sanclici și Bonacici). La situa
ția de 1—4, românii nu au a- 
bandonat disputa, atacînd cu 
curaj. Pe rind, au marcat 
Mihăilescu (s.n.), Marovici din 
4 m și Blajec (s.n.), modifi- 
cînd scorul la 5—3 în favoarea 
selecționatei iugoslave. In ulti
mul „sfert” românii au atacat 
continuu, au avut de două ori 
superioritate numerică. Rusu a 
ratat
nu a 

în 
neul 
Italia cu 8—5, i 
Olanda cu 7—5.

ALTE REZULTATE : Fin-

ROMA- 
PUTIN, 

CA AD-

condus

un 4 metri (!), dar scorul 
mai putut fi schimbat.

celelalte meciuri din tur- 
final, Ungaria a învins 

iar U.R.S.S. pe

5.

GRĂFIN VON SODEN (R. 
GERMANIEI)

talere aruncate din șanț s-au 
încheiat. Altă mare competi
ție va începe însă peste două 
zile. Cea care va decerne tit
lurile continentale la skeet

CLASAMENTE.
t) : 1.
(U.R.S.S.) 
campion 
Carrega
24 t), 3.
194 t (baraj I : 24 t, barajul II :
25 t), 4. Geissler (It. D. Germa
nă) 194 t (barajul I : 24 t. bara
jul II : 24 t. ultimele două se
rii dinaintea barajelor : 23+25), 5. 
Basagni (Italia) 194 t (barajul I : 
24 t, barajul 11 : 24 t. ultimele 
două serii dinaintea barajelor : 
25+24), 6. Rosatti (Italia) 194 t 
(barajul I : 23 t). 7. Renard (Bel
gia) 193 t. 8. Senicev (U.R.S.S.) 
193 t, 9. Gehmann (R. F. a Ger
maniei) 192 t, 10. Roselius (R. F. 
a Germaniei) 192 t. 11. Hoppe 
(R. D. Germană). 12. Mattarelli 
(Italia) 192 tK 13. Cusi (Spania) 
191 t. 14. Braithwaite (Anglia) 191 
t. 15. Alonso (Spania) 190 t. 16. 
Vasllet (U.R.S.S.), 17. DUMITRES
CU (România) 190 t. 18. 
Granthan (Anglia) 190 t, 19. 
Valduvt (Spania) 190 t, 
czynski (Polonia) 190 t, . 
RESCU (România) 1118 t, 
NESCU (România) 133 t, 
POPOVICI (România) 182 t, . 
TRA1STARU (România) 181 t, 
86. SUDITU (România) 161 t.

FEMEI (150 t) : I. GRĂFIN 
SODEN (R. F. a Germaniei) 139 t
— campioană a Euronei. 2. Iulia 
Sidorova (U.R.S.S.) 136 t. 3. Va
lentina Gherasina (U.R.S.S.) 134 t, 
4. Binna Avrile (Italia) 132 t, 5. 
Nadia Sid-Cara (Franța) 130 t, 
6. RELI VEZEANU (România) 124 
t. 7. Olga TzaVara (Grecia) 121 t, 
8. Elda Holandl (Italia) 119 t, 9. 
Karin Rapp (R. F. a Germaniei) 
117 t, 10. Diana Santos (Portu
galia) 115 t, .11.
(Anglia) 111 t,
Gheorghieva (Bulgaria) 100 t.

JUNIORI (150 t) :. 1. WERNER 
BUHSE (R. F. a Germaniei) 1421
— campion al Europei, 2. Rainer
Bocatlus (R. D. Germană) 141 t, 
3. Carlo Del Ventfset.te (Italia) 
140 t (baraj : 24 t), 4.
(R. D. Germană) 140 t (baraj : 
22 t), 5. Jukov (U.R.S.S.) 138 t, 
6. Moser (Austria) 131 t, 7. 
Bourret (Franța) 128 t, 8. Caz-
dowskl (Polonia) 121 t, 9. Del
Gramastro (Italia) 119 t, 10. 
STANCU (România) 111 t, 11. Ci- 
hanoglu (Turcia) 108
rriântas (U.R.S.S.) 103

★
Astăzi, ,1a poligonul

SENIORI (200 
ALEKSANDR ALIPOV 
195 t (baraj : 25 t) — 

al Europei. 2. Michel 
(Franța) 195 t (baraj : 
Serai'ino Giani (Italia)

190 t.
190 t,

20. Smcl- 
..27. FLO- 

...42. IO- 
.48. 
.53.

V.

Hellen Batten
12. Mlhailtna

Schotte

t, 12.
t.

Bir-

Astăzi, la poligonul Tunari vot 
avea loc antrenamentele partl- 
cipanților la campionatele euro
pene de skeet- care Încep sîm- 
bătă dimineața, de ia oră 7.

LA POLO
|I

Camploană europeană în proba 
feminină. 49 de ani. Conduce o 
Întreprindere de transporturi. Că
sătorită. nu are copii. Palmares : 
campioană mondială in anii 1968 
șl 1967, do patru ori consecutiv 
campioană a Europei : 1967—1970.

tului. Printre aceștia se află 
și juniorul nostru Paul Stan- 
cu, prea emotiv și din aceas
tă cauză, depășit de importan
ța concursului.

Cu întrecerea juniorilor, 
campionatele europene de

După patru etape, in turneul final al juniorilor, la polo

RAPID-PE PRIMUL LOC
leri, la ștrandul Tineretu

lui, turneul final al campio
natului republican de juniori 
mari a continuat cu dispu
tarea următoarelor jocuri :

Școlarui-Voința Clui 10—3, 
(4—1, 3—1, 1—1, 2—0).. Oas
peții, sosiți la bazin cu 15 mi
nute întîrziere, au început 
meciul fără încălzire, pornind 
deci cu un serios handicap. 
Bucureștenii, mai incisivi și 
mai rapizi, au cîștigat lejer. 
Autorii golurilor : Costânti- 
nescu (4), Răducanu (3), So- 
rescu (2) și Tomescu-Școlarul, 
respectiv Hilf, Szilogti și Rusu 
— Voința. A arbitrat corect 
C. Bădiță.

Crișul Oradea—Politehnica 
Cluj 5—3 (2—1, 1—1, 0—0, 
2—1). Orădenii, avînd perma
nent inițiativa, au obținut 
prima lor victorie. Au în
scris : Kovaci (4) și Racr pen
tru Crișul, respectiv Bodrea 
(2) și Fabian — Politehnica.

A arbitrat bine Dan Paraschi- 
vescu.

Steaua—Rapid 1—3 (0—0, 
1—1, 0—1, 0—1). Steliștii, cu 
un jucător eliminat definitiv 
din joc (Dan Frîiîcu — min. 
12) și cu un portar în zi bună, 
au pierdut onorabil în fața 
feroviarilor, care au avut ac
țiuni clare, de mare specta
col. Au marcat : Slăvei (2) și 
I. Alexandru — Rapid, res
pectiv Ion Gheorghe. A ar
bitrat excelent Dumitru 
Gheorghe.

Iată clasamentul după pa
tru zile de întreceri : 1. Ra
pid 4 4 0 0 12—7 8 ; 2. Școla
rul 3 3 0 0 23—4 6 ; 3. Steaua 
3 2 0 1 21—9 4 ; ■
3 2 0 1 22—11 4 ;
4 1 0 3 12—25 2 ; 6. Politeh
nica 3 0 0 3 3—23 0 ; 7. Voința 
4 0 0 4 13—38 0.

întrecerile continuă azi, de 
la ora 16.

Horia ALEXANDRESCU

4. Dinamo 
; 5. Crișul

landa — Austria 4—3, Suedia 
— Grecia 5—2, Spania — Fran
ța 4—0 și R.F.G. — Belgia 
10—1. •

înotătoarele din R.D. Ger
mană continuă să domine în
trecerile din piscina B. Pico"- 
nell. conducînd categoric în dis
puta pentru trofeul „Bredius- 
Beker“. Ele au înregistrat 
miercuri seara alte două vic
torii, dintre care cea mai a- 
plaudată a fost la 4 x 100 m 
mixt. Pină la cel de al treilea 
schimb au condus, sportivele 
sovietice (Lekveișvili 68,3 —
spate, Stepanova 1:14.4 — bras 
și Tutaeva 66,7 — delfin). Pe 
porțiunea de craul însă, Ga
brielle VVetzko a înotat admi
rabil (58,2 față de 61,9 cit 
a înregistrat. Zolotnicka), con
cretizând printr-un nou record 
european efortul colegelor 

Hoffmeister (69,4 —

Poser 
(URSS) 
(RFGl 
2:10.0.

FINALIȘTI :
2:07,3, Nemșilov
(rec.), Meuw

Flockner (RDG) 
(URSS) 2:10.5, Woodrofe

2:10,6, T.....................
și Mosconi

m dflfin ;
i 2:43,3,
I 2:43.5, 1

Putz 
(RFG)

2:49,9, 
2:50,0

NOI
(RDG) 
2:07,6 
2:08,7, 
Konov 
(Ang.) 
2:11,6 i 
la 200 
(URSS) 
(URSS) 
2:46,8, 
Sobeck 
(Suedia) 
(RFG)
(Ang.) 2:50,2, Ia 
(0.

In finalele de
200 m spate (f) : 1.

Mills (Ang.) 
(Fr.) 8:11,7 

; Stepanova 
Grebcnikova 

Harrison (Ang.) 
(RDG) 2:48,4, 
2:49,8, Bragge 

Frommater 
și Radnage 
200 m bras:

aseară :
andrea 

GYARMATY (UNGARIA) 2:25,5 — 
rec. european, - —
(R.D.G.) 2:26,6 (rec.), 3.

2. B. Hoffmeister 
___ ___  _ • ’ T. Lek- 

veîșvill' (U.ILS.S.) 2:27,1 (rec.), 4. 
W. Burrell ' (Ang.) 2:27,5, 5. S. 
Platt (Ang.) 2:28.2. 6. C. Herbst 
(R.D.G.) 2:28,3 : 200 m bras (m):

KATZUR (R.D.G.) 2:26,0

GUNNAR LARSSON

Invitat

(15 ani) 
distanța 

în 
anii 

coborlt

1.9 anl — 1,S4
76 kg. Studiază 

economia politică 
la Bong Beach Uni
versity in S.U.A. 
înoată de la vlrsta 
de 7 ani și s-a pre
gătit din luna sep
tembrie a anului 
trecut sub îndruma
rea lui Don Gam
bril, Ia clubul ..Phi
lips 66“. Marea ve
detă a natației sue
deze. este fără în
doială unul din e- 
roii „europenelor1* 
de la Barcelona, 
performanțele sale 
plasîndu-l în rîndul 
marilor staruri 

tn 1966 “■ *"
parcurgea 
de 400 m liber 
4:33,2, iar în 
următori a 
la 4:21.7 (1967) și
4:11,5 (1966). Stilul
său impecabil și ca
litățile evidente au 
atras atenția specia
liștilor, încă de la 
J.O. din Mexic, unde 
a ratat pentru o sin
gură secundă ca
lificarea în finală, 
se antreneze la Long Beach, 
Larsson nu a șovăit nici o 
clipă. supunîndu-se unei pregă
tiri de foarte mare dificultate 
(zilnic între 15 șl 20 km), și din- 
tr-un talentat craulist, Gunnar a 
devenit în numai 12 luni, un îno
tător multilateral, recentul său 
record european la 400 m mixt 
(4:36.2 — a 2-a performanță mon
dială din toate timpurile) dove
dind cu prisosință acest lucru.

— bras) 
delfin). 
G.
a 

ciștigînd proba

Dar performanța cu care Lars
son a entuziasmat pur și simplu 
sint acele 4:02,6 obținute pe dis
tanța de 400 m 
blondul viking

liber, cu care 
............ .................din Malmo a 
readus recordul lumii pe conti
nentul european. Șl după cum a 
declarat Gambril. la capătul ce
lebrei curse di la Barcelona, re
sursele elevului său sint departe 
de a fi epuizate : „pînă la MUn- 
chen, în mod cert, el va coborî 
sub 4 minute 1“

te), Schuchard (1:17,0 
și Lindner (65.5 — 

în „meciul" său cu
son, Hans Fassnacht 
scorul (1—2), '
de 200 m liber. Suedezul 
mai rapid pe prima „sută" (56.9 
față de 57,1), dar finișul vest- 
germanului s-a dovedit mai 

■'puternic. Tn această probă, Ma
rian Slavic a ratat toate în
toarcerile, fiind nevoit să se 
mulțumească cu ultimul loc în 
finală. .

Lars- 
redus

a fost

(rec.), 2. N. Pankin (U.R.S.S.) 
2:26.1, 3. W. Kusch (R.F.G.) 2:28,2,
4. E. Henninger (R.D.G.) 2:29.2,
5. V. Kosinski (U.R.S.S.) 2:29,4,
6. R. Menu (Fr.) 2:30.8 ; 200 m li
ber (f) : 1. GABRIELLE WETZKO 
(R.D.G.) 2:08.2 — rec. european,
2. M. Segrt dug.) 2:11,0 (rec.), 3. 
Y. Nieber (R.D.G.) 2:12,8, 4. A.
Rijnders (Olanda) 2:13,0, 5. C. 
Mandonnaud (Fr.) 2:13,7, 6. E.
Berglund (Suedia) 2:14,0 : 4x100 
m liber (m) : 1. U.R.S.S. 3:32.3 — 
rcc. european, 2. R.F.G. 3:34.1 
(rec.). 3. R.D.G. 3:34,6 (rec.). 4. 
Franța 3:35,2, 5. Spania 3:37,9, 6. 
Italia 3:40,1.

EH»

Telex © Telex © Telex
Din cauza unei ploi torențiale partidele din cea dc-a 8-a 

zi a turneului internațional de 
aminate.
Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Mttnchen sportiva 
austriacă Ilona Gusenbauer a 
cîștigat proba de săritură în înăl
țime cu rezultatul de 1.83 m.
Au luat sfîrșit întrecerile turneu
lui de tenis de la Broumana (Li
ban). Proba de simplu femei ă 
fost cîștlgată de jucătoarea engle
ză Winnie Shaw învingătoare cu 
1—6, 6—2, 6—1 în fața compatrioa- 

flnala 
cuplul 

Dent a 
de

tenis de la Forest Hills au fost

etc. Primul clasat dintre concu- 
rențll 
Peter 
cui 7

tei sale Anne Jones. In 
probei de dublu bărbați, 
australian Alexander — 
dispus CU 6—3, 6—4, 6—4 
rechea maghiară Gulyas 
rany.

Competiția internațională de

pe- 
Ba-

/

------ ,--------- golf 
de • . Nottingham s-a încheiat cu 
victoria sportivului irlandez Ch
risty O'Connor, Care a totalizat 
286 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat concurențil englezi 
Tony Jacklln — 287 p, peter Glii 
și Neil Coles ~ ambii Bite 289 p

străini a fost australianul 
Thomson care a ocupat lo- 
cu 292 p.

clis 
Prima etapă a competiți/ulili' te 
internaționale „Turul li Ca- 
desfășurată intre Roubaix 'șl-' 
lais, a fos' cîștlgată de rutierul 
belgian Roger Jochmans crono
metrat pe 191 km cu timpul de 
4h 50:34. La două secunde de în
vingător au sosit olandezii Jan
sen, Stevens și francezul Davaine.

în turneul internațional 
de fotbal de la Teheran, 
echipa Turciei a întrecut 
cu scorul de 3—1 (2—1) 
selecționata Pakistanului.

$*«u încheiat mondialele de pentatlon modern

JUNIORII ROMÂNI PE
• Villanyi (Ungaria) fi echipa URSS
FONTAINEBLEAU 10 (prin 

telefon). După cinci zile de 
dîrze întreceri în care lupta 
sportivă a cunoscut numeroa
se momente interesante, pen- 
tatloniștii juniori și-au înche
iat astăzi disputa pentru ti
tlurile mondiale la individual 
și pe echipe. Așa cum era de 
așteptat, ultima probă, cro
sul, nu a mai putut influența 
soarta primelor trei locuri ale 
clasamentelor finale : la indi
vidual victoria a fost repur
tată de sportivul ungur Vil
lanyi, învingător merituos. Pe 
echipe a cîștigat selecționata 
U.R.S.S., grație unei mari o- 
mogenități a celor trei com-

ponențl ai săi. Azi, sportivii 
români au trebuit să foloseas
că întreaga gamă a cunoștin
țelor lor, să lupte pînă la ul
tima picătură de energie pen
tru apărarea locului 5 ce-1 
dețineau după patru probe. 
Și, pînă la urmă, eforturile 
lor au fost încununate de suc
ces : deși întrecuți de echipa 
Bulgariei, sportivii români au 
dispus, la rîndul lor, de cei 
suedezi, ocupînd locul cinci, 
loc mai bun decît la preceden
ta întrecere europeană. Ma
rian Cosmescu, Dumitru Spîr- 
lea și Constantin Zamfir (și 
antrenorul Gheorghe Tomiuc) 
merită felicitări pentru com-

LOCUL V
campioni mondiali
portarea remarcabilă a echi
pei române la această ediție 
a mondialelor. Ultimele rezul
tate : cros: Jouston (S.U.A.) 
9:21,0 — 1276 Monahov
(U.R.S.S.) 9:24.0 — 1264, Pe- 
peleaukov (Bulgaria) 1200, 
...14 Zamfir 10:01.0 — 1116, 
...19, Spîrlea 10:07,0 — 1092, 
...23 Cosmescu 10:13 — 1068 
Clasamente finale : individual: 
Villanyi 5162, Goslov 5133, 
Togobetski 5037, ...8 ; Cosmes
cu 4772. ...15 ; Spîrlea 4609, 
...31 ; Zamfir 3903 ; pe echpe: 
U.R.S.S. 15144 ; Ungaria 14984, 
Franța 13945, Bulgaria 13299, 
România 13.264, Suedia 12.986.

rezultate -ulttoele știri
CASSIUS CLAY 

TRĂ OFICIAL LA 
TOMBRIE

REIN-
26 OC-

contractul 
primului 

! Cassius 
ani 

El 
ia 
la 

Jerry 
programat

femeilor. Declarația este sem
nată — printre altele — de cu
noscutele tenismene Rosemary 
Casals, Nancy Richey, Margaret 
Court, Francoise Durr, Gail 
Clianfreau.

care Robert Fischer, Tigran Pe
trosian, Bent Larsen. Svetozar 
Gligorici, Vlastlmil I-Iort.

Ieri a fost semnat • 
în vederea organizării 
meci oficial susținut de 
Clay, după o absență de 3 
din competițiile pugilistice. 
va întilni, la 2G octombrie 
Atlanta, pe fostul challenger 
titlul mondial al „greilor". 
Cuarry. Meciul este 
pe distanța a 15 reprize.

UN „BOICOT" AL JU
CĂTOARELOR DE TENIS!

FISCHER VA PARTICI
PA LA TURNEUL DE LA 
VINKOVCE
între 4 și 22 octombrie va avea 

loc la Vinkovce (Cehoslovacia) 
un turneu internațional de șah, 
la care și-au anunțat participarea 
o serie de mari maeștri, printre

TURNEUL FOTBALIȘTI 
LOR AUSTRALIENI

Reprezentativa de fotbal a Aus
traliei și-a anunțat sosirea in 
Europa, în cursul acestei toamne. 
Turneul european al „cangurilor'1 
va începe la 22 noiembrie, în An
glia, printr-un joc susținut in 
compania echipei Manchester 
City.

O serie de jucătoare de tenis, 
aflate în întrecere la ” 
au anunțat că vor 
torul turneu „open" 
ză să aibă Ioc la Los 
au dat publicității o 
care protestează asupra faptului 
că premiile la turneele de tenis 
sint mult mai mari in probele 
masculine decît in cele rezervate

Luptătorii din S.U.A au evoluat la Brăila
Forest Hills, 
boicota vii- 

care urmea- 
Angeles. Ele 
declarație în

BRAILA, lo (prin telefon). — 
Joi seara, pe arena Progresul, a 
avut loc întîlnirea de lupte din
tre reprezentativa S.U.A. șl cea 
a orașului Brăila. Urmărite de 
un numeros public, întrecerile 
au fost de bună calitate, înre- 
gistrîndu-se și cîteva surprize.

La „libere" victoria a revenit

formației S.U.A. cu 4,5—3,5. O re
marcă pentru Mircea Ciuclu, care 
a dispus prin tuș de D. Vanghn. 
Un rezultat bun (meci nul) a ob
ținut și Vasile Iorga în întîlnirea 
cu F. Combs. La greco-romane 
s-au desfășurat doar două me
ciuri, în ambele victoria reve
nind luptătorilor localnici.
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