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Intilnirea prietenească dintre delegația 
de partid și guvernamentală a Republicii 

Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 1 » » ' 

și delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Bulgaria, 

condusă de tovarășul Todor Jivkov
trimișii speciali Ager-De la 

preș :
Vineri 

Nicolae 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, a părăsit Capi
tala, in fruntea unei delegații 
de partid și guvernamentale, 
înidreptindu-se spre orașul 
Ruse din Republica Populară 
Bulgaria, pentru a se întîlni, 
potrivit unei înțelegeri stabili
te anterior, cu o delegație de 
partid și guvernamentală a 
țării vecine, condusă de to
varășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri.

Din delegația de partid șl 
guvernamentală română fac 
parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Oc
tavian Groza, ministrul ener
giei electrice, Nicolae Blejan, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la

La plecare 
Nicolae Ceaușescu 
delegației au fost 
tovarășii Emil Bodnaraș, 
Verdeț, Constantin 
Emil Drăgănescu, Janos 
zekas, Manea Mănescu, Dumi
tru Popescu, Ștefan Voitec, Io
sif Banc, Miron Constantines- 
cu. Ion Ioniță.

In drum spre Giurgiu, prin 
satele străbătute, Adunații- 
Copăceni, Călugăreni, Daia, 
de-a lungul șoselei mii și mii 
de cetățeni au ieșit în întim- 
pinare, salutînd cu entuziasm 
pe conducătorii de partid și 
de stat.

dimineață, tovarășul 
Ceaușescu, secretar

Sofia, 
tovarășul 

și membrii 
salutați de 

Hie 
Drăgan, 

Fa-

In 
giu, 
de stat sînt întîmpinați de 
tovarășul Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat.

Au venit aici un mare nu
măr de locuitori al vechiului 
port dunărean, care aclamă cu 
însuflețire.

Coloapa mașinilor oficiale in
tră pe monumentala construcție 
a Podului 
peste apa 
două țări.

Este ora 
Ceaușescu, 
rer și ceilalți membri ai dele
gației de partid și guverna
mentale române sosesc pe pă- 
mîntul Bulgariei. în întîmpi- 
narea oaspeților a venit tova
rășul Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri și alți 
conducători de partid și de 
stat bulgari.

Tovarășii . Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov își string. prie
tenește mîinile, se 
șează.

O gardă de onoare, 
din ostași îmbrăcați 
moașe tunici roșii de 
prezintă onorul.

Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Populare 
Bulgaria.

Tovarășii Ceaușescu și Jiv
kov trec 
onoare.
membrii delegației 

guvernamentale a

apropierea orașului Giur- 
conducătorii de partid și

Prieteniei, care
Dunării unește cele

9. Tovarășii Nicolae 
Ion Gheorghe Mau

In revistă
Apoi sînt

Și

îmbrățl-

formată 
în fru- 
paradă,

garda de 
prezentați 

de partid 
Republicii

(Continuare In pag. a 4-a)
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Încep întrecerile celei de a xix-a ediții
A INTERNAȚIONALELOR DE ATLETISM

Ieri, pe Republicii, antrenorul Armin Scheurer le-a demonstrat din nou elevilor săi Ringli
(stingă) și Hofer (dreapta) un start corect

Toamnă atletică I
i

• La start sportivi din 16 țări • învingătorul lui Roelants
EUROPENELE DE TALERE ȘI SKEET

în antractul campionatelor - un scurt bilanț

A

standuri, (rotașii aflați in întrecere într-o nouă serie
Fotografii de A. NEAGU

• In formațiile 
U.R.S.S. ți R. D. 
Germane întine
rirea a dat roade 
bune • Trăgăto
rii italieni și-au 
confirmat valoa
rea • „N-am cu
noscut valoarea 
adversarilor" — 
declară antreno
rul Gr. loanide
• Se impun mă- 
«uri de redresare 
in tirul nostru la

talere.
întrecerile maeștrilor arme

lor de vinătoare de pe con
tinent și-au epuizat prima 
rundă. Au fost desemnați cam
pionii europeni la talere 
runcate din 
skeet (talere 
urmînd a fi 
că seara.

Competiția ... ___ ____ _
evidențiat succesul trăgătorilor 
sovietici. învingători nescontati, 
dar merituoși, în cele două 
probe ale seniorilor — echipe 
și individual. In ambele probe 
rezultatele laureaților sînt su- 
pVioare celor obținute la mon
dialele de anul trecut: echipe,

G COMARNISCHI

a- 
șanț, ceilalți, la 
lansate din turn), 
cunoscut! dumini-
de pînă acum a

(Continuare în pag. a 2-a 
ta rubricii)

„Cupa Dunării" 
la motocros
ETAPA

BRAȘOVEANĂ
Traseul de pe Valea Ră- 

cădăulul din Brașov va 
găzdui duminică, în orga
nizarea federației de spe
cialitate din țara noastră, 
etapa a ni-a a competi
ției internaționale de mo- 
tocros, dotată cu trofeul 
„Cupa Dunării". Pe adre
sa forului de resort au 
sosit următoarele confir
mări de participare :

BULGAKIA — H. Peev 
(5), V. Manolov (6), St. 
Gheorghiev (7), Gh. Sera
fimov (8) ; AUSTRIA — 
H. Dietrich (1). F. Dvo
rak (2) ; CEHOSLOVACIA 
— J. Schmalz (9), J. Fal
ta (10), J. Oburavy (11), 
V. Hlonz (12) : IUGO
SLAVIA — St. Malekovic 
(13), J. Kladușan (14), M. 
Veseniak (15), L. Sostaric 
(16) : UNGARIA — F. Si
mon (17), J. Mohacsy (13). 
S. Tecsy (19), J. Banyai 
(20) ; U.R.S.S. — V. Kras- 
noscekov (21), V. Ovchi- 
niakov (22). A. Augers 
(23), V. Dovis (24). între 
paranteze — numerele de 
concurs cu care vor aler
ga duminică.

Antrenorul Gheorghe lo- 
niță a stabilit, tn urma 
unor trialuri, următoarea 
echipă care va reprezenta 
România în această com
petiție : Ștefan Chițu (25). 
Aurel lonescu (26), Cris
tian Dovids (27), Adam 
Crisbai (28).

Forul de specialitate din 
R.F. a Germaniei a anun
țat că echipa acestei țări 
va absenta din motive teh
nice, de la etapa brașovea- 
nâ. Reamintim că moto- 
cicliștil iși vor disputa in- 
tîietatea în două pianșe 
a cite 30 de minute, plus 
două ture. Programul va 
fi completat cu o cursă 
la clasa 500 cmc, care va 
reuni alergători străini Și 
români.

A.

șl Clark concurează la București • Carol Corbu visează o săritură
de 17 m • Cu aproape 86 m la suliță, Wolfermann este unul dintre

marii favor îți • Pentru copii: INTRAREA GRATUITĂ !

i
i
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DE ASTĂZI (ora 7 dimineața) ÎNCEP 
CAMPIONATELE EUROPENE DE SKEET

Vineri, in ultima zi dinain
tea startului, organizatorii In
ternaționalelor au fost, în 
mod firesc, foarte aglomerați. 
De dimineață pînă seara tîr- 
ziu, în Gara die Nord sau pe 
Aeroportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni, au continuat să 
sosească noi oaspeți ai celei 
de-a XlX-a ediții.

Majoritatea dintre cei so
siți pînă la amiază au ținut 
neapărat să facă cunoștință 
cu stadionul Republicii, să 
încerce elasticitatea elbitex-u- 
lui, să se acomodeze cu sec 
toarele de sărituri sau arun
cări. Alții, cărora pista le 
era de acum familia-ă, au 
preferat ca loc de antrena
ment complexul de la „23 
August". Bucureștenii i-au 
putut observa pe mulți dintre 
atleții ce vor evolua astăzi și 
mîine la Internaționale plim- 
bindu-șe pe marile artere ale 
Capitalei, vizitînd muzee sau 
expoziții.

Primul drum, pentru a-i în- 
tîlni pe actorii acestui festi-

val atletic, l-am făcut la Re
publicii. Acolo l-am întîlnit 
pe antrenorul elvețian Armin 
Scheuver dind sfaturi elevilor 
săi. Alex. Ringli trecea pen
tru a 10 a oară peste cele 
trei garduri, în timp ce Heinz 
Hofer alerga ușor pe primul 
culoar al pistei. Antrenorul 
federal ne-a prezentat cărțile 
de vizită ale atleților săi: 
51,4 la 400 m g (pe zgură) 
— Heinz Hofer și 14,3 la 
110 mg — Alex Ringli. Eddy

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

rcâm din nou, astăzi, dulcea pantă a Dealului 
Spirii. Ne cheamă acolo pasiunea pentru 
sportul^ cel mai pur, pentru atletism, ne 
cheamă. trompeții „Internaționalelor", com
petiție intrată în tradiție.

A fost o vară minunată. O vară a atle
tismului. Pe Republicii sau pe Tineretului, am urmărit 
feericul carusel al marilor mitinguri, ne-am bucurat și 
am suferit alături de cei ce-și susțineau șansele cu pre
țul ultimelor resurse, am aplaudat cu nestăvilit entu
ziasm încercarea record a lui Papanicolau, cursa lui 
Puiu, săritura, Corneliei, alergarea, lunga alergare a lui 
Aktaș. Stind în tribună la meciul speranțelor, România — 
Cehia, Slovacia, la semifinala feminină a „Cupei Eu
ropei , la meciul fetelor, noastre cu reprezentativa S.U.A., 
la îneîntătoarea Balcaniadă, am devenit parcă mai ti
neri, mai entuziaști.

Va fi o toamnă minunată. Tn primele ei zile sînt aceste 
„Internaționale" la startul cărora zeci și zeci de atlețî, din 
16 țări, nutresc speranțe pentru performanțe record. Apoi, 
după numai o săptămînă, patrulaterul România — Italia — 
Ungaria — Elveția — la băieți și triunghiularul Româ
nia — Anglia — Ungaria la fete...

Dar astăzi gîndurile ni se îndreaptă doar spre „In
ternaționale". Ele reprezintă trăinicia activității continue, 
a seriozității, cu care sportul sporturilor este privit în 

Ițăra lolandei. Balaș, a Vioricăi Viscopoleanu, a Liei
Manoliu, a Mihaelei Peneș. Este garanția că, an de an, 
a existat și va exista acel schimb de ștafetă care să 
preia entuziasmul pentru a-l urca mai sus, tot mai sus. 
„•Ml.mmj'iuiimicic" "vniuinci, acum la a XlX-a ediție, se 
află înscrise, în calendarul multor federații de pe toate 
cele 5 continente. Atleți de renume își dau rendez-vous 
pe Republicii, gazda preferată a edițiilor de pînă acum, 
încearcă să folosească entuziasmul spectatorilor de pe 
meleagurile noastre ca suport moral în înălțarea șta
chetei performanțelor. Așa au triumfat, aici, în Dealul 
Spirii, kenyanul Robert Ouko, olandezul Henk Visser, 
cubaneza Miguelina Cobian, sovieticul Vladimir Kuț, po
lonezul Janusz Sidlo.

„Internaționalele" înseamnă, în mod deosebit, foarte 
mult pentru atletismul românesc. Zeci de atleți, dintre 
care multi cu șanse reduse de a întîlni, la început de 
carieră, un pluton numeros de performeri în întrecerile 
de peste fruntarii, găsesc în „Internaționale" mareei 
poartă a afirmării. Alții, cei aflați în mănunchiul marilor 
performeri, folosesc atmosfera de acasă, toate atu-urile 
unui concurs pe teren propriu, pentru a atinge cifrele 
maxime ale potențialului .actual. în sfîrșit, pentru specta
tori’ „Internaționalele" înseamnă o trecere în revistă a 
tot ceea ce sezonul competifional a adunai în sacul fără 
fund al performanțelor.

Urcăm din nou, astăzi, dulcea pantă a Dealului Spirii. 
îi salutăm cu respect pe toți cei ce de-a lungul acestor 
două decenii au menținut — cu pasiune și eforturi — 
această minunată tradiție.

Ipieia ernuziasmui pentru c 
„Internaționalele" României, 
nfln înscrisa în cn Iftndnrtil

I
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KLAUS WOLFERMANN 
va arunca 90 m?

I
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După o zl de pauzfl, folosită 
intens pentru antrenamente și a- 
comodare, Campionatele euro
pene de pe poligonul Tunari se 
reiau astăzi dimineață cu Între
cerile de talere aruncate dio 
turn.

Pe cele patru standuri va evo
lua un număr record de concu- 
renți (122), în proba masculină, 
feminină șl cea de juniori.

înrudit eu „trap“-ul (talere a- 
runcate din șanț) doar prin țin
ta care trebuie doborîtă, „skeet“- 
ul este o disciplină aparte a ge
nului. Aici talerul nu este de
clanșat simultan cu comanda tră
gătorului. ci într-un interval care 
poate merge Pînă la 3 secunde, 
zborul urmează totdeauna aceeași 
traiectorie (ceea ce-i acordă un 
grad de facilitate), arma trebuie 
ținută. însă. în șold, neputind fi 
epolată decît după apariția țin
tei (ceea ce face proba mal 
grea). Apoi, există acel „dubleu“ 
(focul la două talere) care face 
deliciul privitorilor.

Care sînt șansele reprezentan
ților noștri ? Ne-a vorbit despre 
aceasta antrenorul lotului, Ion 
Lovinescu.

România aliniază In competi
ția pe echipe (150 talere) pe 
Gheorghe Sencovich Gleb Pinti- 
lie, Dumitru Danciu și Gheorghe 
Florescu. în concursul individual 
vor mai participa Sergiu Diaco
ni u și Ion Dumitrescu, iar la ju
niori Lucian Cojocaru și Florin 
Iurcenco.

Competiția va fi foarte grea. 
Uniunea Sovietică. Polonia, Fran
ța, Italia, Bulgaria. Danemarca, 
R.F. a Germaniei prezintă echipe 
foarte omogene, avînd in rin dă
rile lor trăgători cu experiență, 
de mare valoare. IA Tunari vor 
evolua campioni mondiali și eu-

GHEORGHE SENCOVICI

ropeni de talia Iui Iuri Turanov 
și Evgheni Petrov (U.R.S.S.), 
Elie Penot (Franța), Konrad 
Wirnliier (R.F.G.) și mulți alții. 
Iu condițiile unui concurs de a- 
semenea anvergură tehnică și în
cordare vor decide, de bună 
seamă, rezistența fizică, calmul, 
robustețea nervoasă.

Valeriu CH1OSE

16 FINALE 
ÎN PRIMA ZI
PROGRAMUL ÎNTRECERILOR 

DE AZI...

15,00 : Prăjină
15,30 : Festivitatea de deschi

dere
16,00 : 110 m garduri — serii, 

înălțime (b), disc (f), triplu- 
salt

16.15
16.25
16.35
16.45
16.55
17,05 

nală
17,20 : 100 m garduri — fi

nală, lungime (f), suliță 
(b), greutate (b)

17.25
17.35
17.45
17.55
18,10
18.15

?

400
100
100
100
1500 m (b)
110 m garduri

ro 
m 
m 
m

(b) — serii 
garduri — serii 
(f) — serii
(b) — serii

fi-

«

100 m (f) — finală
100 m (b) — finală
800 m (f)
3 000 m obstacole
400 m (b) — finală
4x100 m (b)
...Șl DE MÎINE

400 m garduri — serii,

85,36 m. Atît a măsurat cea mai lungă 
aruncare (recunoscută, de oficiali) a lui 
Klaus Wolfermann în concursul desfășurat 
duminica trecută pe stadionul din Rosen
heim (R.F. a Germaniei)'. Cu acest rezultat, 
atletul din Gendorf a stabilit un nou 
record al țării sale, superior cu aproape 
doi metri față de cel precedent care îi 
aparținea. Am făcut precizarea — recunos
cută de oficiali — pentru că în același 
miting atletic, Klaus a trimis sulița, în 
prima încercare, dincolo de banda celor 
90 de metri, dar arbitrii nu i-au recuno
scut-o întrucît depășise cu puțin pragul de 
aruncare.

Campionul și recordmanul R.F. a Ger
maniei este unul dintre cei mai buni suli- 
țași de pe continent și, după cum se pare, 
el se află într-un crescendo în acest final 
de sezon. Cea mai bună performanță a 
sa din acest sezon — locul III ocupat în 
finala „Cupei Europei" de la Stockholm, 
unde a întrecut, printre alții, și pe Man
fred Stolle, creditat în acest an cu 90,68 m. 
Cu statura sa atletică și forța herculeană 
(apreciată deseori de cronicarii de speci
alitate), Wolfermann, la 28 de ani (1,85 m 
și 9Îi kg) este capabil de rezultate mult 
superioare. Promisiunea sa pentru actu
alele „internaționale" — o aruncare-re- 
corcl cît mai. apropiată, de 90 m !

16,45 I 800 m (b)
17,00 î 5 000 m, suliță (f), gre

utate (f)
17,20 : 400

nală
17,30 : 200
17,40 : 200
17,50 ■"
18,00 : 4x100 m (f)
18,1.0 : Festivitatea de închi

dere

in garduri fi-.

Hristache NAUM

la Paris
Rezultate remarcabile In campionatul europeanfinală 

finală 
finală

m (f) — 
m (b) — 
m (f) —

(f) — serii
(f) — serii
(b) — serii

16,15 i
16,25 :
16,35 :

16,00
înălțime (f), lungime

400

Reprezentativa de «crimă a României, cu puțin timp Înainte da plecarea la aujojdialele'ț de Ip Ankara

Y II® ■ • ®

® I

de juniori la atletism
Citiți în pag. a 4-a, relatarea trimisului nostru special 

la oceastâ competiție.

Mușchetarii români au plecat la C. M

OPTIMISM PENTRU ANKARA
Vineri la prinz scrimerii din 

lotul național au plecat la An
kara, locul de desfășurare a ac
tualei ediții a „mondialelor". 
In aeroportul internațional Oto- 
peni, în așteptarea ultimelor 
formalități vamale,. un scurt 
dialog cu cițiva dintre aspiran
ții la titluri și medalii.

Unul dintre ei este Mihal 
Țiu. Tenaoele nostru floretist 
manifestă mult optimism : „A- 
nul trecut am ajuns în finală. 
Anul acesta visez mai mult. 
Poate un bronz, poate..

Maria Vicol, eroina din în
trecerea pe echipe de la Hava
na, nu-și dorește decit să... 
repete performanța : „Specia
litatea mea a rămas întrecerea 
pe echipe. Cred că acum, șl 
cu Ecaterina lencic in echipă, 
șansele reprezentativei Româ
niei vor fi mult mai mari".

Aceeași convingere o au toa
te celelalte componente ale

echipei. In plus se acordă mult 
■credit Ilenei Drîmbă, la indi
viduale. Ultimul cuvînt i-1 a- 
cordăm : „Dacă voi mai ajun
ge față în față cu Novikova, 
fiți siguri că nu voi mai rata 
titlul. Totul este însă să ajung 
pînă acolo. Nu va fi dcloo 
ușor. In afara florctistelor so
vietice, anul acesta au apărut 
în prim plan și franțuzoaicele, 
iar pînă la „mondiale...”

„Pasagerii pentru cursa spe
cială TAR.OM București — An
kara. .

Oprim dialogul. Nu înainte 
însă de a-1 ruga pe Octavian 
Vintilă să ne dea și el un 
pronostic : „Cel puțin locul 4 
Ia echipe. Adică, cea mai bună 
performanță a sabrerilor ro
mâni la mondiale".

De duminică, așadar, muș
chetarii români intră în scenă. 
In marea scenă a mondialelor. 
Le urăm mult succes 1 (t. s.).



Pag. 5 2-8 ——— sroortul ...... Mr. 1020 (6454>

•- A tVR.tiațm -
(Urmare din pafy 1)

Hubacher are drept <cea mai 
bună performanță la arunca
rea greutății 19,34 m. jȘi pen
tru că la acea oră alții atleți 
nu se aflau la Republicii am 
plecat spre „23 Augusto". Să
ritorul francez Henryt Elliott
— creditat cu 2,3 8 m — avea 
program... polisportiv. Mai în
tâi a jucat o măuță, apoi o 
partidă de ping-pong. Abia 
după-amiază se reîntâlnea cu 
ștacheta. El este însoțit de co
legii săi Jeanne Schobel — 
13,9 la 100 m. g., Dufresne
— 1:47,8 la 800 m și Sarteur
— 10,2 la 100 m.

Miguelina Cobian a fost 
greu de găsit. Cu ajutorul al
tor atleți din echipa Cubei 
am descoperit-o pînă la ur 
mă. Se afla în cameră pentru, 
a-și aranja coafura...

Printre atleții belgieni se 
află Emil Puttemans. Anul 
acesta, alergătorul de fond 
din Bruxelles a reușit „turul 
de forță" de a-i învinge pe 
așii pistei Gaston Roelants 
și Ron Clark! Fără îndo
ială, este o „carte de vizită" 
care recomandă de la sine.

Dinu Piștalu rămăsese p* 
gazon în tovărășia unei... 
mingi de fotbal. Văzîndu-l. 
fotbaliștii l-ar fi invidiat 
pentru îndemânarea cu care 
jongla mingea. Poate era un 
mijloc de a-și ascunde emo 
ția. Emoția unei întâlniri cu 
Papanicolau, pe care-l așteap
tă cu nerăbdare. Atletul grec 
l-ar putea stimula pe record 
mânui țării noastre la săritura 
cu prăjina pentru a urca re
cordul de la 5,07 la... Git 7 
Poate 5,10, poate mai mult.

Dacă pe Miguelina am gă
sit-o, pe Carol Corbu ne-a 
fost imposibil. Era undeva in 
parc (nimeni nu știa unde), 
singur cu gîndurile sale. în
cerca să se concentreze înain
tea unei noi bătălii. Probabil, 
după teribila dispută de la 
Torino, cînd a trecut de Gen
tile și Prudencio, apropiin- 
du-se de trio-ul cangurilor de 
peste 17 m - Saneev-Dreh- 
mel-Dudkin, campionul ~ Ro 
mâniei are cu siguranță noi 
planuri. In ele se află, nea
părat inclusă, speranța într-a 
săritură record.

Aseară a sosit în Capitală 
și grupul atleților din RD. 
Germană. In rindul acestora 
se află Barbara Wieck (2:02,8 
la 800' m în acest an). Dieter 
Fromm (1:47,0 — 800 m), Die-

Henry Elliott.Virtuosul' fotbalist nu este altul decît... săritorul eu 
prăjina — Dinu Piștalu

ter Prollius (19,94 m — greu
tate) și Uwe Grabe (19,75 m 
— greutate).

Din echipa R. F. a Germa
niei se detașează neț sulița- 
șul Klaus Wolfermdnn, sări
torul în lungime Latzel (7,91 
m.) și săritorul în înălțime 
Thomas - - ■ ~ '
obținut 
apxoape 86 m (avînd și o în
cercare de peste 90 
șită), care-l situează 
marilor favoriți, iar 
repetate sărituri la 
m.

In sfirșlt, înainte 
răsi complexul de la „23 Au
gust" i-am rugat pe organiza 
tori să ne înfățișeze lista ță 
rilor ce vor fi reprezentate

Zacharias. Primul a 
recent un rezultat de

m depă- 
în rindul 
secundul, 
2,16—2,18

de a pă-

la cea de-aastăzi și miine
XlX-a ediție a Campionatelor 
Internaționale de Atletism ale 
României. Iat-o:

Albania, Belgia, Bulgaria, 
Cuba, Elveția, Finlanda, Fran
ța, R. D. Germană, R. F. a 
Germanie', Grecia, Iran, Is
rael, Olanda, Polonia, Turcia 
și Ungaria. Așadar, in afara 
gazdelor, 1(1 țări și-au trimis 
reprezentanți la mitingul atle
tic de pe stadionul Repu
blicii.

In cursul nopții, pe aero
portul internațional Otopeni 
au mai sosit ultimii concu- 
renți străini. Din lotul polo
nez (7 atleți) se detașează să
ritorul cu prăjina Bogdan 
Markovski, creditat cu rezul-

(Franța) se relaxează la masa de 
ping-p< ng

Fotografii de N. DRAGOȘ 
tatul de 5,C2 m. Din densul 
lot maghiar (16 persoane) se 
remarcă aruncătorul de disc 
Feher (63,12 m.) și cel de 
greutate Holub (19,36 m.).

O ultimă veste: organiza
torii au decis să pună la dis
poziția copiilor peluza a Il-a 
(str. Izvor). Ei vor avea, atît 
astăzi cît și mîine, INTRA
REA GRATUITA 1
i--------------------------------- -------—

PUNCTELE DE ATRACȚIE ALE ZILEI

ergem

Tradiționalul miting de pe Re
publicii oferă șl în acest an cî- 
teva incontestabile capete de afiș 
— probe în care se vor întrece 
veritabili performeri ai atletismu
lui mondial

Una dintre aceste dispute este 
cea de inăltime bărbați, unde ar
bitrii vor chema în fața ștache
tei (astăzi, de la ora 16), pe fran
cezul Henry Elliott, vest-germa- 
nul Thomas Zacharias ți repre
zentantul țării noastre, Șerban 
loan, la o confruntare directă, 
care se va decide, probabil, în 
jurul a 2,15 m și chiar mai mult.

Tot astăzi, vom putea urmări 
un duel, oarecum inegal. între 
Alaln Sarteur, cel mai rapid „co
coș galic" în acest sezon,, și cel 
patru sprinteri cubanezi în frunte 
cu Pablo Montez, finalist olimpic 
la Ciudad de Mexico. Lor li se 
adaugă polonezul Wieslav Manlak, 
al cărui record de 10.1 spune 
destul și maghiarul Tibor Far- 
kaș (10,2). Atenție, cronome- 
trori — nu este exclus ca

la finele acestei pasionanta 
„sute" să notăm chiar un 10,l, 
ceea ce ar însemna și un nou 
record al elbitex-ului din Dealul 
Spirit.

Clou-ul programului din ziua 
inaugurală îl va constitui, fără 
Îndoială, întrecerea pe dis
tanța celor doua ture de (Pistă 
rezervată fetelor. Nume dc mare 
rezonantă ca cel al Barbarei 
Wieck, reprezentanta R. D. Ger
mane în finala „Cupei Europei", 
sau al olandezei Ilja Kaizer-Lam- 
man, ca să nu mai vorbim de 
recordmana României, Ileana Si- 
lai, vor răspunde la apelul star- 
terulul. Un pronostic ne este 
greu să indicăm ; de un singur 
lucru, însă, putem să vă asigu
răm : câștigătoarea va trebui să 
parcurgă distanța în 2:01.0—2:02.0!

In final ne vom delecta, în ca
drul ștafetei de 4x100 m, cu mă
iestria celor 4 sprinteri havanezl 
în materie de schimburi, care au 
făcut senzație la Universiada de 
la Torino.

„Seară venețiană**

azi pe lacul „Perla*4

CONSTANȚA 11, (prin te
lefon, d« la corespondentul 
nostru). Concursul national 
de modedism a continuat cu 
desfășurarea probelor de na
vigație *1 veliere. Le ultima 
s-a disputat finala. Sîmbătă 
pe lacul „Peria" se va dispu
ta o „seară venețiană" cu urț 
program, din care nu var lip
si: vînătoarea de baloane 
luminate, „lupta piraților con
tra vaselor comerciale", „lup
ta vaselor militare contra 
submarinelor", jocuri de arti
ficii și rachete.

Iată rezultatele înregistrate: 
Clasa F2A. 1. Eugen Giun- 
gan (Flacăra Brașov), 2. Hel
mut Orban (Victoria Timișoa
ra), 3. Francisc Meszaros (Jiul 
Petroșani). Clasa F 2 B. 1. A-
natolie Zelinschi (Flacăra Bra
șov), î, Francisc Meszaros 
(Jiul Petroșani). Clasa F 1 
E 30. 1. Fr. Csasar (Jiul Pe
troșani), 2. V. Ramanescu 
(Aeronautica București), 3. A. 
Zelinschi (Flac&ra Brașov).

Sîmbătă concursul continuă 
cu probele de la „teleghidate", 
„propulsie" și „submarine1’.

C. POPA

CA1ACCANOE
„Criteriul olimpic**

Astăzi, finala

DE DOI BANI- CURAJ!

AZI
BASCHET. Terenul Fi

reasca. de la ora 17 : Rapid 
II — IEFS II (f), Arhitec
tura — Medicina București 
(fi. meciuri în divizia B

BOX. Stadionul Voința, 
de la ora 18,30 : gală in 
cadrul „Cupei Voința".

HANDBAL. Teren Dina
mo. de la ora 16 : Dinamo 
București — Voința Bucu
rești (A mA.

OINĂ. Stadionul Tinere
tului, de la orele 8.30 și 
16 : „Cupa speranțelor".

POLO. Ștrandul Tinere
tului, de la ora 16 : Șco
larul — Steaua, Politehnica 
Cluj — Rapid și Dinamo — 
Crișul. meciuri în cadrul 
turneului final al campio
natului national de juniori 
mari.

TIR. Poligonul Tunari, 
de Ia ora 7. Campionatul 
european de talere, probele 
de skect.

MIINE

BASCHET. Terenul Flo- 
reasca. de la ora 9,3#: „U"
— „D” Iași U). ..U” — Ra
pid Galați (m) ; terenul Pro
gresul. ora 16 : Progresul — 
Comerțul Te. Mureș (m). 
meciuri in divizia B.

BOX. Stadion Progresul 
(str. Dr. Staicovicil, de la 
ora 10,30 : gală in cadrul 
„Cupei Progresul".

HANDBAL. Teren Tine
retului. ora 9 : IEFS — Uni
versitatea București (A, t>, 
ora 10 Universitatea Bucu
rești — Politehnica Timișoa
ra (A, m). ora 11.15 Steaua
— Dinamo Bacău (A. ml, 
ora 12.30 Confecția Bucu
rești — Textila Buhuși (A. 
f) ; teren Constructorul, de. 
la ora 16.55 : Constructorul
— Rapid București (B, t).

OINĂ. Stadionul Tinere
tului. de Ia ora 8.30 : „Cupa 
speranțelor".

POLO. Ștrandul Tineretu
lui. de la ora 9 : Voința 
Cluj — Crișul, Steaua — 
Politehnica Cluj și Dinamo
— Școlarul, meciuri în ca
drul turneului final al cam
pionatului național de ju
niori mari.

RUGBY. Teren Parcul co. 
pilului, ora 10.30 : lotul na
țional — Dinamo.

TIR. Poligonul Tunari, de 
Ia ora 7 : Campionatul eu
ropean dc talere, probele 
do skeet.

CARUSELUL FAVORITELOR

ROMÂNIA
VOLEIBALISTELE 

JINTESC CALIFICAREA 
PENTRU J. O.

Indiferent în ce grupă va fi 
repartizată după „calificări", re
prezentativa feminină a țării noas
tre păstrează serioase șanse de a 
ajunge în turneul final al C.M. 
Creșterea valorică a echipei a 
fost constatată în cursul verifi
cărilor din acest an în fața unor 
reprezentative europene puternice
— Polonia. R.D.G.. Cehoslovacia, 
Bulgaria. Ungaria — ce țintesc, 
ca și aceea română, ocuparea 
unul loc fruntaș care să le dea 
dreptul de participare la turneul 
olimpic din 1972.

Tînără (medie de vîrstă 21,7 
ani), cu o talie medie corespun
zătoare (1.75 m). echipa noastră 
reprezentativă poate să se măsoa
re. de Ia egal la egal, cu cele mal 
bune echipe din lume. Să sperăm 
că „aventura de la Torino" — 
contraindicată în procesul de re
laxare și repunere în formă ce 
trebuie să urmeze după turneul 
de la Constanța — nu Va avea 
efecte negative asupra randamen
tului jucătoarelor. Antrenorii 
Ghcorghe Bodeseu și Nicolac Hu
mă dispun de următorul lot : Hel
ga Bogdan (25 ani — 1,74 m, 
trăgătoare, căpitanul echipei). Ma
riana Popescu (21 — 1.78, trăgă
toare). Florentina Itu (22 — 1.77. 
trăgătoare). Aurelia Căunei (22 —
1.78. trăgătoare), Mariaua Baga 
(21 — 1.73, ridicătoare). Eugenia 
Ilcbac (26 — 1,68. ridicătoare-co- 
ordonatoare de joc). Viorica Bin- 
checț (24 — 1,68. ridicătoare-coor- 
donatoare de joc) — toate maestre 
ale sportului. Rodica Popa (20 —
1.79. trăgătoare). Gabriela Popa
(21 — 1.76, trăgătoare). Carmen 
Marinescu (21 — 1,75, ridicătoare), 
Maria Dobrogeauu (21 — 1,80,
trăgătoare), Maria Cengher (19 — 
1,77. trăgătoare). Luxa Ghiță (19
— 1,77. trăgătoare). Medic : Elisa- 
beta Puf uleie.

VICECAMPIOANA 
MONDIALĂ 

TREBUIE SĂ-ȘI ONOREZE 
NUMELE

Șansele Pe care sorții le-au re
zervat echipei masculine a Ro
mâniei. vicecampioană mondială, 
sînt prielnice calificării în tur
neul final al C.M. Pe această pis
tă accesibilă, voleibaliștii români 
au de înfruntat doar două for
mații mai puternice ; Japonia și 
R.P.D. Coreeană. Celelalte nu 
sînt alil de periculoase incit să 
pună in cumpănă victoriile trico
lorilor (Franța, Venezuela și e- 
chipa calificată din preliminarii). 
Adversarul care trebuie învins 
rămlne team-ul R.P.D. Coreene,

a

slab cotat decît cel japonez.mai----- ------ -----  ... ...
Această partidă trebuie privită cu 
maximă atenție, avînd în vedere 
faptul că la turneul de la Sofia 
(Iunie 1970) coreenii ne-au învins 
cu 3—2 1 De aceea, ei trebuie 
luați în serios, pentru a se evita 
o a doua surpriză. Sînt șanse 
chiar de a învinge Japonia (cu 
care românii au Jucat întotdeauna 
excelent), dar calificarea depinde
— credem — de meciul cu R.P.D. 
Coreeană.

Tată lotul pe care antrenorul 
principal, dr. Gabriel Cherebețiu, 
îl va deplasa la Haskovo (grupa 
a III-a) : Aurel Drăgan (32 ani — 
1,80, ridicător-coordonator, căpita
nul echipei). Marian Stamate (24—
1.86. ridicător-coordonator). Cornel
Oros (29 — 1.90, ridicător). Gabriel 
Udiștcanu (25 — 1.91, trăgător),
Wiliam Schreiber (23 — 1,88, tră
gător). Mihai Tîrlici (27 — 1,35, 
trăgător), luliu Barta (35 — 1,86, 
trăgător), Octavian Crețu (28 —
1.86. trăgător), Mircea Codol (18
— 1,98, trăgător). Petre Dudu- 
citlc (21 — 1.89, trăgător), Cristian 
Ion (20 — 1,86. ridicător). Valen
tin Paraschivescu (20 — 1,33, tră
gător).

SnagbvUl și-a primit, ieri, 
oaspeții cu întîile frunze în
gălbenite ale acestui septem
brie de aur, jnvitînd pe cei 
224 de tineri și tinere la o a- 
trăgătoare întrecere ce în ca
lendarul forului de speciali
tate este trecută sub denumi
rea de „CRITERIUL OLIM
PIC” la caiac-canoe. Erau, 
așadar, prezenți vineri dimi
neață pe lac reprezentanți ai 
padelei și pagaei din clubu
rile și asociațiile sportive 
Steaua. Dinamo, U.T. Arad, 
Pescarul Tulcea, Olimpia și
C. S-M. Reșița, Dunărea Ga
lați, Constructorul Timișoara 
etc — juniori cu imaculate 
cărți de vizită, tineri cu pal- 
marese impresionante pre
cum Patzaichin, Rujan, Iacob,
D. Ivanov.

„CRITERIUL" și-a deschis 
ambițioasele întreceri cu se
riile ce aveau să facă un prim 
trial pentru semifinale. Con
form programului, caiacistele 
de pe simplu au intrat pri
mele în concurs, dînd „tonul" 
micii galerii adunate la Turn. 
Au cîștigat, fără prea mari 
emoții, Nichiforov (2:09,8 — 
seria I) și Ivanov (2:12.0 — 
seria a Il-a). Cum era de aș
teptat, surprize de proporții 
nu s-au înregistrat nici în 
celelalte curse, favoriții îm- 
părțindu-și primele locuri ce 
aveau să-i promoveze în semi
finale. Este cazul caiacului 
de 2 — fete — Mangea, 
Evdachimov (Steaua — locul 
1) care pe tot traseul celor 
500 m a fost „deranjat" doar 
de colegele de la Dinamo— 
Humă, Răutu (locul 2).

Disputele băieților au fost 
ceva mai strînse, 
cînd „olimpicul" 
cîștigător detașat 
CI — 1000 m, ___ T...
mofan, Simiocenco (C 2) și 
Macarencu (Dinamo — K1). 
La comentatul capitol 
prize" 
proba 
g.ători 
liamo 
colegilor lor de club Vara- 
biev, Buhaev. Un semn de

întrebare s-a pus, de ase
menea, în dreptul aceleiași 
burse de canoe 2 (dar la se
ria a doua) unde reprezentan
ții clubului Steaua Nichitov, 
Simianov au întrecut într-un 
finiș susținut apreciatul echi
paj al fraților Nemeș (Dina
mo). Acestea au fost, în mare. 
seriile și recalificările desfă
șurate ieri, dimineață. în le
gătură cu semifinaleile care au 
avut loc la cîteva ore, 
amiază, am notat un 
mai alert al curselor, 
salt (ce nu a început 
al secțiilor din provincie în 
cucerirea a cît mai multe 
locuri în finala „Criteriului 
cu 7 probe".

Două cuvinte despre aceste 
întreceri finale de miine; ele 
încep la ora 9,30 și se vor 
termina — fix — la ora 10,30. 
O oră deci de aprige dispute, 
de trecere în revistă a schim
bului de mîine.

V. TOFAN

după- 
tempo 
un a- 
acum)

Aflat tnefl »ub impresia 
spectacolului de miercuri 
searâ, nu mâ pot exprima 
altfel decît â la Estudian- 
tes, adicâ fragmentar. 
Nu-mi cereți idei duse pînâ 
la capât, fraze frumos con
struite, cu legâturâ între 
ele, nu-mi cereți cursivitate 
în foc, pen'câ nici Estu- 
diantes nu a avui așa 
ceva. Deci:

Momentele care mi-au 
plâcut cel mai mult au 
fost acelea cînd intra pe 
teren medicul argentinian 
și arbitrul îl dâdea afară. 
Erau foarte amuzante și 
așteptam cu nerăbdare să 
văd un „estudiant* pe jos, 
prefăcîndu-se grav 
lovit, ca să apară 
doctorul alarmat 
ca-n ceasul mor- 
ții... Moment de 
comedie bufă a- 
mericană.

De ce mai con
tinuăm să agităm 
falsul conflict 
„spectacol - rezul
tat", după Mexi
co ? Brazilia a 
dovedit cq ne ba
tem capul cu o 
problemă inutilă
și meschină. Spectacolul ți
nui meci de fotbal trebuie 
să aibă ca rezultat — dacă 
e spectacol — victoria ; vic
toria într-un meci de fot
bal e un spectacol de fru
musețe. Effimie Ionescu și 
Chirilă m-au asigurat, la o 
șuetă, că în 74, la Mun- 
chen, Brazilia nu va veni 
printre primele trei. Se 
poate. Dar mi-e imposibil 
să cred că va fi învinsă de 
o echipă care joacă â la 
Estudiantes. Chiar Feije- 
noord — în momentele ei 
bune — a dat un spec
tacol excelent de pase îrt 
viteză, de vitalitate fru
moasă, de bărbăție curată.

Și de ce numim mereu 
„realism" — jocul urît, mur
dar, țurca venită de pe 
maidan ? De ce numim 
„realism" — mingea tri
misă cu sete în tribună, 
„tragerile de timp", șme
cheriile cu leșin și pumni 
pe la spate ? Reailismul 
e o estetică a frumosului, 
în artă. Realismul e o me
todă de a exprima ade
vărul. Tocmai realismul — 
dacă-l iubim — ne cere să 
spunem despre o echipă 
care joacă urît, fie ea 
campioana Americii de Sud, 
că joacă urît, nu realist. 
De ce folosim termeni ar
tistici atunci cînd nu avem

de-a fac» cu vr»» arttt I 
Sîntem ridicoli I

Țopescu a făcut foarte 
bine relatîndu-n» proasta 
părere a antrenorului 
Happel despre U.T.A.

Octavian Popescu spunea 
că „dacă U.T.A. lasă tra
cul la vestiare...* Dirt nou 
o expresie ziaristică ne vi
ciază gîndirea. Fiindcă tra
cul nu poate fi lăsat acolo. 
Cu tracul vii pe teren și 
lupți cu el, acolo, pe te
ren. Firește, nu e obligato
riu să ai trac. Dar dacă-l 
ai, lupta cu el face parte 
din joc, din lupta dusă pe 
teren. Nu crea că descu
rajez pe Lereter și ai săi 

dacă scriu că eu 
aș fi mulțumit ca 
U.T.A. să intre pe 
teren cu trac și 
să-l învingă în 
timpul jocului. O 
victorie asupra 
fricii din tine — 
ar fi o primă tz- 
bîndâ în primele 
15 minute. Restul, 
vom vedea...

Personal, și du
pă cele văzute 
miercuri seară, 
nu-i acord multe

șanse U.T.A.-ei. Cunosc însă 
oameni serioși în fotbal — 
nu dau nume, persoane 
importante — care sînt 
convinși de calificarea ară
deană. Un critic literar, spe
cialist în poezia lui Ion 
Barbu, merge pînă la a da 
2—1 pentru U.T.A. în me- 
ciul-tur. (Printre „perfor
manțele* domnieî-sale, no
tez : 3—2 cu Anglia, la 
Wimbledon, anul trecut I) 
Dacă^așa va fi, mâ anga
jez sa-i dau numele, con
vins că-i vom ridica sta
tuie. Ar fi primul critic li
terar din lume care ar avea 
statuie în timpul vieții. Ar 
fi o superbă afirmare a 
fotbalului tn viața contem
porană I

Pinâ atunci, repet ce am 
spus anul trecut, după fi
nala intercontinentală (prin
tre adversarii căreia mă 
număr) : decît să joci ca 
Estudiantes împotriva lui 
Feijenoord — mai bine să 
rămîi campion, în banca 
ta, așa cum știi, peste 
Steaua și Rapid...

Și tn sfîrșit: nici trans
misia olandeză să nu de
vină un model pentru reali
zatorii noștri, dacă există 
oameni cu asemenea am
biții tn domeniul telespor- 
tului.

BELPHEGOR

T IR
(Urmare din pag. 1)

excepție fă- 
Patzaichin, 

al cursei de 
steliștii Ti-

„sur- 
și-a trecut numele și 
în care au ieșit învin- 

Năstase, Ștefan (D.i- 
— C2) sosiți înaintea

„CUPA SPERANȚELOR FINALĂ A MICILOR OINARI
sportuluiîn terminologia 

nostru national, nu figurează 
cuvîntul mini-oinar. Dar 
ieri după-amiază, de cînd a 
început pe Stadionul Tineretu
lui din Capitală finala „Cupei 
speranțelor", un veritabil cam
pionat republican rezervat șco
larilor, această expresie trebuie 
socotita că a intrat cu drep
turi depline ln vocabularul jo
cului. Argumente? Cite vreți. 
Oinarii echipelor școlilor gene
rale din 
Dolj), 
Curcani 
bovița), 
ca să i 
dintre
care au . ..... 
din clasele a V-a și a Vl-a, 
lăsau impresia că bastonul cu 
care „bateau" minuscula min
ge e mai mare decît ei. în plus, 
dimensiunile terenurilor și 
cercurilor lor fiind mult mai 
reduse decît la seniori, au fă
cut ca echipele să pară niște

de

comunele Boureni (jud. 
Gherăești (Neamț), 

(Ilfov), Văcărești (Dîm- 
Avrămeni (Botoșani), 

amintim numai cîteva 
formațiile finaliste în 

i evoluat mulți elevi

ansambluri mai închegate, ar
monizate și bine puse la punct, 
îndeosebi în reprizele de li 
„bătaia mingii", cînd micii 
sportivi se strecurau ca niște 
spiriduși prin culoarele adver
sarilor. Așadar, nu este nici 
o exagerare cînd afirmăm că 
actuala finală a cupei speran
țelor, deschisă jucătorilor pînă 
ia 15 ani, este o competiție a 
mini-oinarilor.

Primele meciuri 
greabile, 
rutante, 
mijloc", 
Pînă în i 
echipele 
comunele 
Roșu (Sibiu), Văcărești și Voi- 
vodeni (Sălaj), care au cîștigat 
întilnirile susținute în reuniu
nea inaugurală. întrecerile pre
liminare continuă azi de la 
orele 8,30 și 16.

Troian IOANIȚESCU

au fost a- 
cu pase de
prinderi la 

puternice.

presărate 
iscusite
lovituri

prezent s-au remarcat 
școlilor generale din 

: Gherăești, Turnu

LA ORDINEA ZILEI

CURSURILE DE INSTRUIRE CU PROFESORII 
SUPLINITORI DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
Cinci reprezentanți ai con siliilor județene își exprimă punctul de vedere 

in legă tură cu eficiența inițiativei
In cursul acestei luni, Ia nivelul fiecărui județ au loc — din iniția

tiva și în organizarea consiliilor pentru educație fizică și sport și a 
inspectoratelor școlare — cursuri de instruire cu profesorii suplini
tori, care predau educația fizică, mai ales în școlile generale din me
diul sătesc.

In legătură cu eficiența acestor cursuri, cu modalitățile de orga
nizare, am cerut părerea citorva factori de conducere ai unor consilii 
județene.
Sperăm ia un „catalog" 

fără absenți...
Tn rețeaua de Tiivățămint a ju

dețului nostru sînt cuprinse ues- 
t<? o sută de cadre necaltfb ate 
(profesori suplinitori), bineînțe
les în mediul rural. Cu aceștia se 
organizează. în special în vacan
țe. cursuri de perfecționare, cu 
c durata de 3—5 zile. Deși există 
obligativitatea prezentării, la a- 
ceste cursuri se înregistrează, un 
mare procent de absenți, Pentru 
a preîntâmpina acest neajuns s-a 
hotărît ca, începînd- cu a'cest an 
de învățământ, fiecare profesor, 
absolvent ai T.E.F.S.. să ia sub 
tutela sa metodică o școală în 
care activează cadre didactice ne
calificate. El va avea obligația de

a merge în unitatea de învățămînt 
respectivă și de a îndruma, cu 
competență, procesul de învăță
mînt. Sperăm ca o dată cu aceas
ta. ni vei ui predării lecțiilor de e- 
dueatie fizică să fie mai apropiat 
de cei inie,.

prof. Ghcorghe CONCIU 
vicepreședinte al C.J.E.F.S.- 

Galați
Ideea — excelentă. 

Programarea, însă — 
discutabilă-

Instruire profesorilor necalifi
cați, care predau educația fizică, 
se înscrie și anul acesta printre 
inițiativele menite să îmbunătă
țească procesul de predare a a-

cestei materii. îndeosebi în meiiul 
sătesc. In anul școlar precedent 
am ținut-o în vacanța de iarnă : 
acum — chiar în aceste zile... 
Am însă rezerve în ceea ce pri
vește oportunitatea datei și iată 
de ce.

Pînă la data de 10 septembrie, 
cadrele didactice urmau să se 
prezinte la Inspectoratul școlar 
județean in vederea ridicării re
partiției. A doua ?.i. ce să facă, 
mai întii. profesorul respectiv : 
să se prezinte la școala unde a 
primit repartiția sau să rămînă 
)a cursul de instruire ?

La. cursurile din acest an șco
lar participă, cel puțin teoretic, 
un număr de 35 de cadre didac
tice fără calificare sau în curs 
de calificare. Dintre cele aproape 
230 cite predau educația fizică în 
Județul nostru, atâtea a4 niai ră
mas, deocamdată, să se alinieze 
— metodic — la cerințele învăță- 
mîntului de educație fizică.

prof. Alexandru BRUCKNER 
vicepreședinte al C.J.E.F.S - 

Prahova

Ineditul : lecțiile practice
Excelentă această idee de a se 

organiza cursuri de instruire pen
tru profesorii suplinitori. fără 
studii de specialitate, pe o dura
tă mal îndelungată. Și. cînd a- 
firm aceasta, mă gîndesc la fap
tul că pînă acum noi am orga
nizat astfel de cursuri numai în- 
tr-o singură zi. Avem, datorită 
noilor prevederi, posibilitatea să 
le îmbogățim conținutul, mai ales 
prin trecerea de la niște expuneri 
doar cu caracter teoretic și la 
lecții practice. Avînd în vedere 
că pînă după încheierea ultimelor 
examene de admitere la facultăți, 
încadrările nu sint definitivate, 
noi am planificat ținerea cursu
rilor între 25 și 27 septembrie. Tn 
cele 3 zile vom putea oferi 
cursanților prilejul să asiste și la 
predarea unor lecții-model. sus
ținute în condiții asemănătoare cu 
cele existente la școlile unde vor 
lucra.

Repet, mi se par de o deosebită 
importanță activitățile practice și 
de aceea pe acestea vom pune 
accentul.

Aș propune, totuși, ca această 
formă de instruire să poată fi 
continuată și pe parcursul anului. 
Poate, în vacanța de iarnă sau 
în cea de primăvară. Modalități 
există destule.

prof. Ilie CRACÂNESCU 
vicepreședinte al C.J.E.F.S.- 

Brăila

571 t la București față de 559 1 
în Italia (San Sebastian. C.M. 
1969) și individual. 195 t (Ali
pov) — 192 t (Mattarellî). dar 
inferioare cifrelor înregistrate 
la ediția trecută a europenelor 
(Versailles. 1969): 577 t (Italia) 
și 197 t (Jean Jacques Baud), 
performanțe care reprezintă 
totodată și recordurile mon
diale oficiale.

Vremea splendidă de la Tu
nari a favorizat — indiscuta
bil — comportarea concurenfi- 
lor, cei fruntași atingînd cifre 
apropiate celor mai bune per
formante pe plan internațional. 
Cu atît mai mult, victoriile re
prezentanților Uniunii Sovieti
ce apar în adevărata lor lu
mină. Dar. pe lingă cucerirea 
titlurilor și rezultatele supe
rioare înscrise, încă un fapt 
merită a fi consemnat în ceea 
ce-i privește pe învingători : 
întinerirea radicală a formației, 
.în afara iui Seniccv, ceilalți 
tomponenti sînt tineri, chiar 
debutant! în concursurile de 
amploare (cu excepția fostului 
campion de juniori din 1968- 
Alipov). Ne gîndim la Culacov 
și Vasilet. Primul s-a compor-

SELECȚIONATA DE TINERET IN IRAN
Ierj dimineață a părăsit Bucu

rești ul, cu direcția Teheran, se
lecționata de box (tineret) a Ho- 
mâniei, care va întâlni reprezen
tativa similară a Iranului. Au 
făcut deplasarea boxerii Boboc, 
Cordoș, Toni, Ciochină. Gorea» 
S. Mihalcea. Moraru. Ilie, Tîrîlă, 
Siliște, Zelinca. Echipa este înso
țită de V. Toeariu (conducător), 
N. Șerbu, E. Furesz (antrenori), 
M. Zamfirescu, M. Ciucă (arbitri) 
și I. Stănescu (medic).

Astăzi după amiază, pe velo
dromul dip parcul sportiv Dinamo, 
vor avea loc întrecerile din ca
drul etapei a D-a a „Cupei Stea
ua". Se vor disputa următoarele 
probe : I 000 m, 4 000 m (echipe) 
și o cursă de eliminare la seniori, 
viteză, 4 000 m (individual), semi- 
fond, la juniori. Printre concu- 
renți se numără și cîștigători ai 
probelor din prima etapă : Rusu, 
Florian, Ioniță, Porcăruș și alții.

Penlru prima oară — 
pe specificul sportului 

sătesc

Din 1963. în fiecare an — în 
vacanța de vară —, pe baza unui 
plan întocmit în colaborare cu 
Inspectoratul școlar, am chemat 
profesorii suplinitori ai catedre
lor de educație fizică pentru un 
curs de instruire. Dar pentru pri
ma dată acum lecțiile — pe car© 
le vom ține între' 12 și 15 sep
tembrie — sînt axate pe proble
mele specifice satului.

Este firească această orientare, 
din moment cc la majoritatea 
școlilor condițiile materiale im
pun ca lecția de educație fizică 
să aibă caracter strict aplicativ 
și mai puțin —- sau chiar de loc 
— teoretic. Profesorii specializați 
care se vor ocupa de instruirea 
colegilor lor au fost recrutați 
dintre cei cu experiență îndelun
gată, astfel Incit nu ne îndoim 
de reușita acțiunii.

Intenționăm ca la sfîrșitul peri
oadei de instruire să supunem pe 
cursanți unor probe practice. Nu 
atât pentru a vedea ce și-au în
sușit în decurs de numai 3 zile, 
cît mai ales în dorința de a face 
cunoștință cu metodele pe care le 
întrebuințează la orele de educa.- 
ție f-izică.

prof. Iulian STANCU 
vicepreședinte al C.J.E.F.S.- 

Teleorman

tat admirabil, aducînd de o 
manieră remarcabilă, în ultima 
serie a probei pe echipe izbîn- 
da selecționatei tării sale. Iar 
Vasilet a realizat de șase ori 
cifra 24, (de cinci ori la echipe), 
o dată 25 și doar una de 21.

O confirmare a valorilor cu
noscute a însemnat și prezența 
țintașilor italieni. campioni 
mondiali la echipe și foști de
ținători al titlului continental. 
De subliniat că. la Tunari, 
Jjquadra Azzurra a fost handi
capată de absenta lui Matta- 
relli, iar tînărul Carlo Danna 
a evoluat slab (135 t la echipe 
și 181 t la individual).

Taleriștii spanioli au avansat 
în ierarhia europeană în am
bele probe, unul dintre ei, tî
nărul Eladio Valduvi promițînd 
noi progrese.

Ca și în team-ul sovietic, și 
în lotul R.D. Germane s-au 
produs primeniri. Medaliatul cu 
bronz de la J.O. din Mexic, 
Kurt Czekalla, a avut ca par
teneri pe Hoppe și pe tinerii 
Geissler și Seilz, sportivi do
tați, excelenți țintași.

La 13 talere diferență de cîș- 
tigătoare, reprezentativa Ro
mâniei s-a clasat pe locul al 
Vl-lca, iar la individual Ion 
Dumitrescu s-a arătat cel mai 
bun — locul 17.

„Sportivii nici au concurat 
la valoarea posibilităților lor", 
pe spunea ieri antrenorul Gri- 
'gore loanide.

— Dacă lucrurile stau așa, 
l-am întrebat, pe ce v-ați bi
zuit afirmația dinaintea cam
pionatelor că vom ocupa unul 
dintre primele trei locuri ?

— Pe datele de atunci. N-am 
cunoscut, insă, ce-i drept, va
loarea integrală a formației 
sovietice, absentă dintr-o serie 
dc competiții anterioare, iar pe 
trăgătorii din R.D. Germană 
și Spania îi intrecuserăm cu 
diferite prilejuri. Pe de altă 
parte, am contat pe un aport 
substanțial din partea lui 
Popovici, care pivota obiș
nuit în jurul a 188 t. Acmn, 
însă, el n-a reușit decît 182 t. 
Așa că...

Desigur, explicațiile antreno
rului Toanide pot fi fundamen
tate,. dar este tot atît de ade
vărat că un tehnician de talia 
interlocutorului nostru și care 
a avut responsabilitatea pre
gătirii echipei naționale trebuia 
să dispună de toate datele ne
cesare. și documentarea consti

In concordanță 
cu baza materială

Cursul de instruire cu profe
sorii necalificați care predau e- 
ducația fizică în școlile din jude
țul Dîmbovița a fost de natură 
să-i apropie pe aceștia de nive
lul de cunoștințe al cadrelor di
dactice specializate. Deși din a- 
proximativ 200 de profesori doar 
40 nu au calificare, este indiscu
tabil faptul că, prin conținutul 
său. actualul instructaj a contri
buit la îmbunătățirea lecțiilor.

în programul celor 3 zile de 
cursuri au fost prevăzute 20 de 
ore de atletism, handbal și volei 
— acestea fiind: sporturile cele 
mai răspîndite în județ. Firește, 
nu au f’ost omise exercițiile de 
gimnastică Important este însă 
faptul că întreaga instruire s-a 
adaptat unor condiții similare ce
lor existente în școlile cu bază 
materială precară.

Aș vrea să remarc — în ceea 
cc privește baza materială — făp
tui că dacă la fiecare școală dis
punem dc un teren, fie cit de mic, 
ne lipsește în schimb, echipa
mentul și materialul sportiv (în 
mod special mingile și greutățile) 
Aș propune, în acest sens, ca 
fondurile care se investesc de că
tre organele de învățămînt pentru 
activitățile sportive să fie mai ju
dicios împărțite. Cel puțin de 
acum înainte...

prof. Nicolae DINCA 
vicepreședinte al C.J.E.F.S.- 

Dîmbovița

tuie un lucru indispensabil în 
buna desfășurare a procesului 
de instruire.

Să revenim, însă, la apre
cierea antrenorului loanide și 
anume că trăgătorii români au 
obținut rezultate normale. De 
acord. Ce facem însă pentru 
că majoritatea valorilor inter
naționale ne demonstrează o 
rămînere în urmă. Ionescu tra
ge 183 t (locul 42), iar Popovici 
182 t (48). Cifre nesatisfăcătoare 
la nivelul trăgătorilor străini, 
iar cei patru echipieri au de
pășit vîrsta primei tinereți 
(nici unul sub 42 de ani). Ne- 
dispunîncl de alții mai buni, 
antrenorul loanide a fost ne
voit să se prezinte cu ce a 
avut la îndemînă. Tinerii sînt 
încă departe de a confirma 
vreo speranță. Exemplu, Ga
briel Suditu, locul 86 cu 161 t !

Penuria de taleriști dăinuie 
de multă vreme. La campio
natele naționale au luat parte 
doar 14 sportivi din trei clu
buri. în acest stadiu, lucrurile 
trebuie luate de la capăt și a- 
bia după formarea unei mase 
de trăgători se va putea tinde 
și spre performante. Pînă a- 
tunci să ne întindem cit ne 
este plapuma. Poate că va tre
bui reconsiderată și trimiterea 
întregului lot la „mondialele" 
Jiln, S.U.A. în condițiile exis- 
tente doi reprezentanți ar fi 
suficient. Redresarea tirului la 
talere este însă imperios necesara.

TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI 

JUNIORILOR MARI
Ieri, la ștrandul Tineretu- 

Iui au avut loc meciurile zi- 
| lei a cincea. Iată, pe scurt, 
( prezentarea celor trei parti-

i STEAUA — DINAMO 5—2 
(1—1, l—0, 1—1, 2—0). Echi-

I li braț în primele două repri- 
I ze, meciul a fost dominat spre 

final de steliști. Au marcat: 
Teodorescu (2), Kotariu, pieș- 
ca și Ion Gh. — Steaua, res
pectiv Nastasiu și Rus. Bun 
arbitrajul lui Gh. Paraschi- 
vescu.

RAPID — ȘCOLARUL 4—2 
(1—0, 2—1, 1—0, 0—1). Rapi- 
diștii au obținut o victorie 

I care le asigură titlul de cani- 
| pioni. Au marcat: 1. Slavei 

(3) și I. Alexandru — Rapid, 
respectiv Pelenghian și Radu. 
A condus autoritar Gh. Cociu- 
ban

VOINȚA CLUJ — POLI
TEHNICA CLUJ 5—2 (2—0, 
1—1, 1—0, 1—1). Derbyul co
dașelor a reprezentat o parti
dă de uzură, presărată cu e- 
Iiminări. Au marcat : Kusu 
(3), I. Pop (2) — Voința, res
pectiv V. Pop și C. Polgar. 
A arbitrat foarte bine Dumi
tru Ghcorghe. (a. h.).

în cadrul turneului între
prins în Cehoslovacia, echipa 
Liceului nr. 35 București, 
campioana de juniori a țării 
noastre, a obținut victoria în 
toate cele patru meciuri sus
ținute : 68—44 cu Meteor
Fraga (div. B), 63—38 cu
Svaia Podebrady (div. A), 59- 
43 cu Meteor Praga (junioa
re), 51—42 cu Meteor Praga 
(senioare).
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• U.T. A. și Steaua în fața unor examene dificile la Cluj și Petroșani • Ce vor 

face echipele cu 0 puncte? ♦ Petrolul vrea să se reabiliteze după K.O.-ul 

de la Bacău • Un meci al ambițiilor: Progresul-Steagul roșu

CLUJ-U.T.A.
t Cu speranța revanșei

' Vizita echipei campioane 
este așteptată Ia Cluj cu un 
deosebit interes și cu spe
ranța revanșei, ultima partidă 
oficială disputată în locali
tate revenind arădenilor.

Studenții au efectuat antre- 
',-n

U.T.A. — Dacă nu-1 învingem 
hici pe ei, ce ne facem cu Fei- 
ienooră r

namente zilnice, joi sustinînd 
un joc-școală cu echipa de 
tineret-rezerve.

Rugat să ne indice formația 
pe care o va alinia dumi
nică, Andrei Șepci ne-a comu
nicat următoarele nume: 
Moldovan — țreța, Pexa, 
Solomon, Cîmpeanu, Anca, 
Munteanu, Ardeleana, Uifă- 
Icann, Adam, Barbu.

Este posibila reintrarea lui 

Lereter

Arădenii s-au antrenat 
zilnic sub conducerea „secun
dului" Ion Reinhardt (Nico- 
lae Dumitrescu fiind plecat 
la Rotterdam, spectator la 
meciul Feijenoord — Estu- 
diantes), ajutat de antrenorul 
federal Gh. OLa.

A reapărut la pregătire și 
Lereter, care fusese acciden
tat, devenind probabilă Utili
zarea lui pe stadionul din 
Cluj.

Iată și formația preconi
zată : Gornea — Birău, Le
reter (Calinin), Pojoni, Bro- 
șovschî, Axente, Petescu, Do- 
mide, Șchiopu, O. Dembrov- 
schi, Fl. Dumitrescu.

Ștefan IACOB

de înaintași centrali Tătaru 
II—Dumitriu III, doi ata- 
canți percutanți și cu un ma
re apetit al golului, care au 
înscris împreună " “ 
7 goluri.

Cerînd părerea 
lui Ștefan Covaci 
tida de duminică, 
declarat: „Ne așteaptă un joc 
foarte dificil; minerii vin 
după două eșecuri consecu
tive și sînt dornici de reabili
tare în fața propriilor supor
teri. Jucăm Ia Petroșani cu 
gîndul la Lvov".

Iată formația preconizată : 
Suciu — Sătmăreanu, Hălmă- 
geanu, Ciugarin, Vigu, Ștefă
nescu, Naom, Pantea, Tă
taru II, Dumitriu III, Manea.

Aurel PĂPĂDIE

5 din cele

antrenoru- 
despre par- 
acesta ne-a

și planetă mare pe— Nori grei ț 
la noi pe Jii !

PROGRESUL - STEAGUL ROȘU C E R. TIMIȘOARA
Fără Pescaru și Gher-

gheli...

In vederea meciului 
Progresul, brașovenii s-au an
trenat zilnic, susținînd — 
miercuri — un meci de antre
nament la Cîmpina.

în ceea ce privește forma
ția pe care o va alinia du
minică, Valentin Stănescu a- ■ 
nunță o singură modificare : 
Cojocaru sau Șerbănoiu în lo
cul lui Pescaru, accidentat.

Așadar, : Adamache — I- 
văncescu. Jenei, Oiteanu,

cu

gul roșu, mărturie fiind cele 
patru antrenamente efectuate. 
Miercuri, ej au susținut două 
partide de antrenament — 
una cu divizionara B Meta
lul București (dimineața), iar 

cealaltă cu echipa de rezerve 
a Rapidului (după-amiaza). 
Problema nevralgică o consti
tuie linia mediană, din care 
a dat satisfacție 
deanu.

Antrenorul V.
ne-a declarat:

vin la București după o vic
torie asupra echipei Iui Do- 
brin și cu un Dumitriu II în 
mare formă. Eu cred, totuși, 
în băieții mei". Formația 
probabilă : Manta (Zamfir) — 
Fl. Marinescu (V. Popescu), 
Măndoiu, Grama, Dumbravă 
(R. Rotaru), D. Iordan (Șt. 
Marinescu), Beldeanu, R. Io
nescu, Raksi (I. Rotaru), 
D. Georgescu, Matei.

DINAMO BACĂU
Antrenamente la... Băii»

Felix

numai Bel-

Stănculescu
„Brașovenii

DINVIO DUCUnEȘn - POLITEHNICA
Deleanu sau Petre 

Nicolae ?

După antrenamentul de 
•Joi, efectuat în șoseaua Ștefan 
cel Mare — antrenament de 
Ia care a lipsit Cheran, a- 
flat la examenul de admitere 
la I.E.F.S. — dinamoviștii au 
plecat la Snagov, de unde vor 
reveni sîmbătă dimineață.

în general, antrenorul Nicu- 
țor va utiliza „11“-le care a 
cîștigat la Cluj, singura lui 
rezervă fiind legată de intro
ducerea lui Deleanu sau a lui 
Petre Nicolae pe postul de 
fundaș stingă. Așadar: Con- 
stantineseu — Cheran, Stoe- 
nescu, Dinu, Deleanu (Petre 
Nicolae), Sălceanu, R. Nun- 
weiller, Lucescu, Both, Dumi- 
trache, Nuțu.

Pavel PEANA

Gil Mărdărescu 
nu schimbă echipa I

Antrenamente asidue la 
Iași, în care antrenorul Măr
dărescu a urmărit în mod de
osebit activizarea liniei de 
atac.

Joi, Politehnica a întrecut 
Penicilina Iași cu 6—2, în 
urma unui meci disputat, ca
re a scos în evidență pofta de 
joc a lui Lupulescu, autor a 
4 goluri.

După cum ne-a anunțat, 
antrenorul studenților va tri
mite astăzi în teren urmă
toarea formație: Iordache — 
Lupea, lanul, Stoicescu, Ro- 
milă, Marica, Simionaș, Incze, 
Lupulescu, Cupcrman, Moldo- 
veanu.

Deci, nici o schimbare față 
de duminica trecută.

D. DIACONESCU

EARUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Nimic nou pe litoral...

1 Pe malul mării — după în- 
frîngerea de la Brașov — 
meciul cu studenții craioveni 
este privit cu maximă serio
zitate.

Joi, Farul a dispus, în ca
drul unui „amical", de divi
zionara B Portul cu 2—1, 
prin golurile realizate de Ca- 
raman și Kallo. în privința 
echipei cu care va începe 
jocul duminică, antrenorul 
Cosmoc nu are griji deose
bite : Ștefănescu — Stoica, 
Antonescu, Mareș, Pleșa, Con- 
stantinescu, Badea, Oprea, 
Caraman, Tufan, Kallo.

N-ar fi excluse aparițiile 
Iui Tănase, ca fundaș dreap
ta, și a lui Ologu, pe aripa 
stingă.

Cornel POPA

Mincă, Bîtlan, Niță și 
Strîmbeanu așteaptă 

avizul medicului !

întîlnind miercuri echipa 
de tineret-rezerve, Universi
tatea Craiova a demonstrat 
multă vioiciune, terminînd în
vingătoare cu 4—1, prin punc
tele înscrise de Ivan, Niță, 
Neagu și Pareșcura.

Cu toate acestea, Ștefan 
Coidum nu este prea opti
mist. patru dintre jucătorii 
de bază ai echipei — Mincă, 
Bîtlan, Niță și Strîmbeanu 
— acuzînd diferite traumatis
me și așteptînd avizul medi
cului.

în măsura în care aceștia 
vor fi recuperați, oltenii vor 
începe jocul cu următorii ju
cători : Pilcă — Niculescu, 
Desclnîcu, Bîtlan. Velea, 
Strîmbeanu, Ivan, Niță, Nea
gu, Oblenienco, Bălan.

Șt. GURGUI

JIUL - STEAUA
Reintră Ion Constantin !

în această săptămînă, Jiul 
a susținut 5 antrenamente și 
un joc amical — în compa
nia Științei Petroșani, din di
vizia C — urmărind îndeosebi 
îmbunătățirea jocului la mij
locul terenului.

Antrenorul Ion Bălănescu 
s-a declarat mulțumit de ran
damentul jucătorilor, anun- 
țîndu-ne pentru mîine urmă
toarele nume : Stan — 
Georgescu, Gcorgevici, Stoc
ker, M. Popescu, R. Popa, 
Sandu, Peronescu, Ion Con

stantin, Libardi, Achim (Nai- 
din).

Singura noutate : reintră 
Ion Constantin, refăcut după 
accident.

Staicu BALOI

„Cu qîndul la Lvov"

Joi, într-un joc-școală, ste- 
liștii au avut ca sparring
partner divizionara C Mașini- 
uneite, de care au dispus cu 
scorul de 7—5. S-a remarcat 
în mod deosebit noul cuplu

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE FOT
BAL ! CU UN TELEVIZOR „VENUS" VEȚI FI ÎN

TOTDEAUNA PE FAZĂ !
© Televizorul „Venus" este un receptor multicanal cu diagonala 

ecranului de 47 cm„ prezentat intr-o frumoasă casetă furni
ruită.

O Numărul de reglaje este redus, datorită stabilității mari In 
funcționare.

• Strălucirea imaginii permite vizionarea programelor șl în în
căperi luminate.

• Sistemul de construcție, cablajele imprimate și șasiul raba
tabil asigură o întreținere ușoară.

• Un difuzor permanent dinamic permite o reproducere de bună 
calitate a sunetului.

Prețul televizorului „VENUS" este de 3400 lei cu posibilități de 
plată in 12—18 rate lunare, cu un aconto de 510—680 lei.

AVANCRONICA Nr. 3
ER tapa întâi a campionatului este 

cea a revelațiilor și reîntâlni, 
i rilor, este etapa lui „bine-ați- 

veniî" și a tracului, rendez- 
f vous-ul tuturor speculațiilor, 

tuturor previziunilor, tuturor 
comparațiilor, celor mai fierbinți și ceior 
mai fanteziste... Etapa a doua este, de 
fapt, cea cu care... începe un campionat, 
pentru că abia din a doua duminică a 
fotbalului jucătorii își intră — realmente 
— în roluri și cușca suflerului rămîne 
goală...

Dar etapa a treia ? I Prea târzie pentru 
a fi „de început” — se alcătuiesc ioturile, 
bat la ușă primele meciuri internaționale 
ale sezonului —, prea timpurie pentru a 
oferi definiții, etapa a treia are o soartă 
mai cenușie, nefiind altceva decît... etapa 
cu numărul 3 I

DINAMO BUCUREȘTI — POLITEHNICA. 
Balanța valorică „trage” evident de par
tea gazdelor, puse — sâ fie oare un sim
plu zvon ? — pe fapte mari, în fața unei 
echipe care se zbate să-și găsească un 
stil și un loc sub soarele fotbalului primei 
divizii. L-am întrebat duminica trecută, în 
Copou, pe Gil Mărdărescu ce părere are 
despre meciul cu Dinamo, și „bătrînul 
vulpoi" — trecut prin atâtea furtuni — ne-a 
răspuns sec : „Nu le va fi ușor bucurește- 
nilor".

PROGRESUL — STEAGUL ROȘU. Par
tidă a nostalgiilor și aducerilor aminte. 
Victor Stănculescu își așteaptă cu nerăb
dare — dar nu cu pîine și nici cu sare — 
marile iubiri ale tinereții: pe Tinel Stă- 
nescu și pe „fachirul* Nichi Dumitriu. Va 
fi — sperăm — un meci curat, in care 
victoria se va decițle târziu, pe ultimii 
metri.

PETROLUL - RAPID
îngrijorare în tabăra

petrolistă

Deși elevii săi au dispus 
joi, cu 3—0, de Petrolul Tîr- 
goviște, la capătul unei par
tide atractive, profesorul 
Cernăianu nu are prea multe 
motive să fie vesel.

Vineri seară el conta doar

nu-ți scoateTe rog, nene,
„pîrleala" de duminică, cu noi !

DINAMO-POLITEHNICA IAȘI 
SE JOACĂ ASTĂZI, LA ORA 16!

După cum am mai anunțat, 
partida dintre Dinamo Bucu
rești și Politehnica Iași — 
programată în etapa a treia a 
diviziei A — se va desfășura 
astăzi, pe stadionul „Dinaroo".

întâlnirea va începe la ora 
.16,00 — și nu 15,15 cum se 
hotărâse inițial.

U. T. A. PLEACĂ 

LUNI DIMINEAȚĂ
Campioana țării — U.T.A. 

— urmează să plece luni di
mineață la Rotterdam. Călă
toria va fi efectuată pe calea 
aerului, pe traseul Arad — 
Praga —• Rotterdam. Jucătorii 
arădeni se vor înapoia în țară 
joi după-amiază.

CRAIOVA.
lejeră — a

FARUL — UNIVERSITATEA
Pronosticăm o victorie — nu __
constănțenilor. Argumente ? Farul a uitat 
gustul înfrîngerii pe teren propriu, iar Tu
fan, expurgat — de ce oare ? I — din lot, 
va încerca să demonstreze tuturor ochilor 
că merită o soartă mai bună.

F. C. ARGEȘ — C.F.R. CLUJ. Avem toată 
stima pentru truda ceferiștilor clujeni, na
vigatori temerari pe învolburatul Ocean al 
divizieie A, dar să credem că ei vor reuși 
ceva tocmai în Trivale — acolo unde 
gheata lui Dobrin arde de dorul primului 
gol — ni se pare doar o dulce utopie.

PETROLUL — RAPID. Două echipe în 
restriște. Bănuim că Grozea îl va păcăli 
pe Dan, mai bănuim că Neagu îl va pă
căli pe Mocanu, care parcă stă pe nuci 
în postul de fundaș central... Pînă la urmă, 
totul se va reduce la o numărătoare dintre 
cele mai simple. Dar profesorul Cernăianu 
— ne-o declara chiar el — nu-și poate 
permite să piardă acasă vreun punct,

„U" CLUJ — U.T.A. î, X, 2. Pentru că 
Adam e mistuit de nota primită duminică 
și pentru că U.T.A. se respectă întotdeauna, 
cu atât mai mult înaintea Rotterdamului...

JIUL — STEAUA. în mod normal, minerii 
nu se pot abandona — în repetiție — lu
xului de a mai stropi propriul gazon cu 
lacrimi. Elanul lor — aliat unei ambiții pe 
care o bănuim arzătoare — s-ar putea sâ 
le fie fatal tinerilor cup-meni...

C.F.R. TIMIȘOARA — DINAMO BACAU.
Deși înfrînt în două rînduri, noi credem 
încă în Manolache, în steaua lui de luptă
tor încăpățînat. Pentru a nu pierde pasul, 
C.F.R. n-are decît o caje de ales: să 
cîstige !

Ovidiu IOANIȚOAIA

pe componenții liniei de 
fund — Gruber, Bădin, Mo
canu, N. Ionescu — restul 
compartimentelor urmînd a fi 
alcătuite în funcție de... avi
zul medicului, deoarece Gro
zea, Moraru, Dincuță și Ju- 
hasz se află la ora actuală 
în tratament. Deci „ll“-le 
ploieștean, va rămîne sub 
semnul întrebării pînă du
minică dimineața

Vechea dilema : Răducanu

sau Rămureanu ?

Instalația de apă caldă de 
la stadionul Giuleștâ fiind de
fectă Rapid s-a antrenat în 
primele zile ale săptămînii pe 
terenul Laromet.

Feroviarii au susținut acolo 
două jocuri-școală : marți, cu 
Laromet și joi cu Tehnome- 
tal. ambele din divizia C.

în timpul meciului cu Teh- 
nometal (3—2), Dan a suferit 
o ușoară întindere, dar se 
pare că va juca la Ploiești.

Antrenorul Marin Bărbu- 
lescu. ne-a anunțat următoa
rea formație : Răducanu (Ră
mureanu) — Pop, Lupescu, 
Dan (Niță), Greavu, Dinu, 
Dumitru, Năsturescu, Pctrea- 
nu, Neagu, Angelescu.

Geo RAEȚKI

Ceahlăul Piatra Neamț - J
Ieri, în prezența unul pu

blic numeros și entuziast, pe 
stadionul din Piatra Neamț 
a avut Ioc meciul internațio
nal de fotbal dintre echipele 
Ceahlăul și El Safa (Beirut). 
Gazdele au obținut o catego
rică victorie, în urma unui 
joc de un bun nivel tehnic, 
cu scorul de 6—2 (4—1).

Autorii golurilor au fost: 
Baicu (min. 2), Pătra.șcu (min. 
26, 31, 36, 61), Dragu (min. 71) 

pentru gazde, Hany Abdel 
Fatah (min. 6) și Zavhairy 
(min. 65), pentru formația li
baneză.

Jocul a fost bine condus de 
brigada localnică alcătuită 
din Eugen Matei (centru), N. 
Corbu și O. Angheliu (la li
nie).

OZON - ANTRENOR SECUND 
AL ECHIPEI NAȚIONALE? u
Din surse neoficiale aflăm 

că lui Titus Ozon i s-a pro
pus de for pi în drept să ac
tiveze ca antrenor secund al

echipei naționale, alături de 
Angelo Niculescu, în locul lui 
Emerich Vogi, care s-a retras 
din motive de sănătate.

Ceferiștii timișoreni au sus
ținut la mijlocul săptămînii o 
partidă amicală, la Oradea 
— 1—1 cu Crișui — după 
care și-au continuat antrena
mentele la Băile Felix.

Cei doi antrenori Petru 
Beker și Constantin Voron- 
covschi, vor începe mîine 
partida cu următoarea forma
ție probabilă : Corec — Don- 
ca, Mehedînțu, Răcelescu, 
Spcriosu, Horgan, Chimiuc, 
Cioronaru, Nestorovici, Ma- 
nelac-he, Bojln.

!’-• banca rezervelor: por- 
tarul Tătar, mijlocașul Gor- 
duna și atacantul Floare?.

Iile GHIȘA

La prima lor apariție în
Florin SANDU Timișoara

— După attta convalescență In. 
B, acum numai coșmaruri I

în vederea întâlnirii 
Timișoara, băcăuanii 
pregătit cu seriozitate, 
ționînd să lase o frumoasă 
impresie spectatorilor de pe 
malul Begăi la prima lor a- 
pariție în acest oraș.

în ceea ce privește forma
ția, aceasta va fi, în mare, 
cea care a abordat meciul cu 
Petrolul, deși este incertă pî- 
nă la această oră prezența 
lui Duțan, lovit în întâlnirea 
amicală cu Safa Beirut, ca 
și a lui Florea, bolnav.

Echipa probabilă : Ghiță — 
Kiss, Nedelcu, Velicu, Volmcr, 
Duțan (Pană), Vătafu, Sorin 
Avram, Rugiubei, Ene Da
niel, Băluță (Florea).

de la 
s-au 

înten-

lUe IANCU

F.C. ARGEȘ C.F.R. CLUJ
F. C. Argeș fără Oiteanu Sorin Brelan — întindere

și Ivan II, dar — probabil musculară

cu lancu

Rusu, Cojocaru (Șerbănoiu). 
Cadar, Jambor, Dumitriu II, 
Balint, Gyorffi.

După cum se vede, stegarii 
aduc la București garnitura 
standard, din care lipsesc 
„mexicanul" Pescaru și inter
naționalul de juniori Gher- 
gheli.

în meci de antrenament î 

F. C. Argeș — Dacia Pitești 
7—3 (3—2), la capătul unei 
partide interesante, în care 
divizionarii C au opus — mai 

o

Carol GRUIA

„Cred în băieții mei !"

„Bancarii" s-au antrenat a- 
siduu în această săptămînă, 
în vederea partidei cu Stea-

ales în prima repriză — 
bună rezistență.

în privința formației 
mîine, cei doi antrenori, 
tas Ozon și Bazil Marian, nu 
s-au pronunțat încă, urmînd 
să stabilească echipa în chiar 
dimineața jocului.

După toate probabilitățile, 
Oiteanu și Ivan II, acciden
tați, nu vor juca; va apare, 
însă, probabil, ex-constăn- 
țeanul lancu.

de
Ti-

Ilie FEȚEANU

Ceferiștii clujeni au susți
nut miercuri, la Bistrița, un 
joc-școală în compania Glo
riei din localitate, terminînd 
învingători cu 3—2.

Vineri dimineață, echipa a 
plecat spre Pitești, urmînd să 
efectueze acolo antrenamentul 
de sîmbătă.

Antrenorul Eugen Iordache 
anunță următoarea garnitură 
probabilă : Mărculescu — M. 
Bretan, Dragomir, 
Roman, Țegean, 
Oct. Ionescu, 
Soo, Petrescu.

Un singur 
Bretan, care 
musculară.

Victor MOREA

Tr.

Burlacu,
Cojocaru,
Popescu,

absent: Sorin 
are întindere

Desene de
NEAGU RADULESCU

Azi, la Chorzow, in finala „Cupei prieteniei" pentru juniori

ECHIPA ROMÂNIEI iNTlLNEȘTE POLONIA II
Cea mai importantă com

petiție pentru juniori după 
turneul U.E.F.A., „Cupa Prie
teniei", ce se desfășoară în 
Polonia, se încheie astăzi. 
Reprezentativa României a 
realizat o frumoasă perfor
manță — trei victorii și un 
rezultat egal — calificîndu-se, 
astfel, pentru finală, alături 
de Polonia II. în partida de
cisivă din grupă, echipa noa-

stră a învins 
ția Ungariei, 
tiv 5 000 de 
aplaudat „Ia 
numeroasele 
autentic create de 
echipe.

pînă acum, și care va începe 
probabil și partida de astăzi: 
Bucaru — Dobrău, Smaran-

cu 3—1 forma- 
Cei aproxima- 
spectatori au 

scenă deschisă" 
faze de

standard

fotbal 
ambele

folosit

daehe, Sandu Gabriel, Cio
cârlan, Dănilă, Boloni, Ble- 
ju.șcă, Sandu Mircea, Aelenei, 
Cojocaru. Este posibilă și fo
losirea lui Năslase.

Polonia II s-a calificat în 
finală cîștigînd, surprinzător, 
in fața selecționatei R. D. 
Germane (2—1).

Partida are loc pe stadionul 
„Ruch“ din Chorzow.

El Safa Beirut 6-2 (4-1)
Miercuri, formația libaneză 

va evolua la Suceava, în com
pania echipei Chimia.

Corneliu NEMȚEA NU 
corespondent

TN ATENT1A FOȘTI
LOR SPORTIVI, ACTI
VIST! SI SUSȚINĂTORI 
Al CLUBULUI SPORTIV 
„POLITEHNICA" TIMI
ȘOARA (1920—1970)

Cu ocazia aniversării a 50 
de ani de la înființarea Clubu
lui Sportiv „Politehnica" Ti
mișoara, în zilele de 24—25 
octombrie 1970 vor fi organi
zate o serie de manifestări în 
cadrul cărora se vor acorda 
insigna șl diploma de veteran 
al clubului tuturor acelora ce 
au activat la una din secțiile 
care au funcționat în perioada 
1920—1970 (inclusiv sub denu
mirile C.S.U. sau „Știința" Ti
mișoara) .

Cei interesați sînt rugați a 
anunța cit mai urgent pe 
adresa clubului (str. Politeh
nicii nr. 2 Timișoara) numele 
și prenumele, echipa din care 
au făcut parte, perioada cînd 
au activat, precum și adresa 
și funcția actuală.

CONCURSURI DE SELECȚIE LA STEAUA
în dorința de a-și împrospăta și completa loturile la mai 

npulte discipline sportive, clubul Steaua organizează con
cursuri de selecție pentru copii între 15 septembrie și 15 oc
tombrie.

La handbal (băieți între 12 .și 16 ani), rugby (băieți între 
10 și 16 ani) și tenis de cîmp (băieți și fete între 7 și 11 ani). 
Selecțiile vor avea loc în fiecare marți si joi la orele 8,30— 
10,30 și 16—18 pe terenurile din Ghencea (capătul tramvaie
lor 3 și 8). La scrimă (băieți și fete, între 11 și 13 ani) — 
în sala de scrimă din calea Plevnei • nr. 114 — marțea și 
joia între orele 8,30 și 1030 și 16—18. La box, lupte și hal
tere (băieți între 15 și 17 ani) — miercurea la orele 17—19 
în sălile din calea Plevnei nr. 114. La gimnastică (băieți în
tre 7 și 9 ani ) — marțea în sala din calea Plevnei. La bas
chet (băieți între 10 și 15 ani) — marțea și vinerea la orele 

■Iu—12 și 16—18, în sala din strada Uranus.

LOTO-PRONOSPORT

AGENJIA DE PUBLICITATE—LS I.A P.
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

PRONOSTICUL ACTORULUI 
PUIU CALINESCU

Pentru concursul Prono
sport nr. 37 de mîine, am ce
rut protagonistului principal 
al spectacolului „Sonatul Lu
nii", apreciatul actor Puiu 
Călinescu, care este și un 
spectator nelipsit de Ia me
ciurile de fotbal, să ne dea 
pronosticul său : I : Petrolul
— Rapid 1,2 ; II; Progresul
— Steagul roșu 1,X ; III : 
Universitatea Cluj — U. T. 
Arad 1,X ; IV ; Jiul — Steaua 
2 ; V ; Dinamo București — 
Politehnica Iași 1 ; VI : F.C. 
Argeș — C.F.R. Cluj 1 ; VII : 
Farul — Universitatea Cra
iova 1 ; VIII : C.F.R. Timi
șoara — Dmamo Bacău X,2; 
IX : Șantierul Naval Oltenița
— A.S.A. Tg. Mureș 2 ; X : 
Oțelul Galați — Metalul 
București 1 ; XI; Minerul 
Baia Mare — Olimpia Oradea 
1 j XIH (S.F.R, Arad —

C.S.M. Sibiu 1 ; XIII : Gaz 
metan Mediaș — Corvinul 
Hunedoara 1.

Vă reamintim că la con
cursul Pronosport de mîine 
puteți cî.știga autoturisme Ia 
alegere sau premii în bani. 
Astăzi, ULTIMA ZI pentru 
depunerea buletinelor.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGERAE LOTO DIN 11 

SEPTEMBRIE
EXTRAGEREA I : 57 29 66 

87 39 54 88 77 11. FOND DE 
PREMII : 557 000 lei din care 
report categoria 1): 143 209 
lei. EXTRAGEREA a II-a : 
85 67 27 86 74 70 18. FOND 
DE PREMII : 506 717 lei din 
care report categoria A: 
117 661 lei. Plata premiilor va 
începe în. Capitală de sîmbă
tă 19 septembrie a. c. pînă la 
26 octombrie a. c.; în țară, 
de Ia 22 septembrie a. c. pînă 
la 26 octombrie a, e, inclusiv.



de partid și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă

a Republicii Populare Bulgaria,

(Urmare din pag. 1)

Populare Bulgaria : Jivlto'
Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Pencio Kubadin- 
skl, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul construcțiilor 
și arhitecturii, ing. Konstan
tin Popov, ministrul energeticii 
și al combustibilului, Spas 
Gospodov; ambasadorul R. P. 
Bulgaria la _ București, și alte 
persoane oficiale.

TovaV1?11'1 Nicolae Ceaușescu 
prezintă pe membrii delegației 
române.

Pe pla'toul din vecinătate, 
mii de cetAțenî fac o entuzias
tă primire sulilor poporului ro-

adamațiVe puternice ale 
celor prezenți, oaspeții se În
dreaptă' spre Ruse, port du
nărean și centru economic și 
cultural al R. P. Bulgaria.

De-a lungul «irumului împo
dobit cu drapelele celor două 
țâri, cu 
gară și 
iută cu 
Nicolae 
Jivkov.
Ruse o
meni face o însuflețită 
mire oaspeților.

în cadrul convorbirilor 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească, cordiala, au 
fost abordate probleme privind 
construirea în colaborare a 
complexului hidroenergetic de 
pe Dunăre Islaz—Somovit și 
s-a făcut un schimb de păreri 
privind relațiile bilaterale.

După convorbiri, delegația

lozinci' în limbile bul- 
româna, localnicii sa- 
bucurie pe tovarășii' 
Ceaușescu și Todor 

în centrul Orașului 
mare mulțime de oa-

pri-

care

Intilnîrea prietenească dintre delegația

C E. de juniori la atletismOlimpiada de șah

ÎNTRECERILE AU FURNIZAT REZULTATE BUNE
română, însoțită de conducă
torii de partid și de stat bul
gari, a vizitat Centrul jude
țean de calcul electronic din 
Ruse, instalat în clădirea sfa
tului popular.

Tovarășul Nicoîae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delega
ției române semnează apoi în 
cartea de onoare a acestei uni
tăți științifice.

Tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri. al Repu
blicii, Populare Bulgaria, a o- 
ferit 'vineri un dejun în cin
stea delegației de *partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste ’România, condusă de 
tovarășul* Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

La dejun «au participat mem
bri ai celfcr două delegații, 
conducători 
cale din 
Ruse, alte 
române și

Tovarășii
Wioolae Ceaușescu 
pentru fericirea și 
tea celor două, popoare, pentru 
întărirea șl dezvoltarea priete
niei dintre popoarele român 
șl bulgar, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Bulgar, pentru victoria 
cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Dejunul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

ai organelor lo- 
orașul șS județul 

persoane oficiale 
bulgare.

Todor Jivkov și 
au toastat 
prosperi ta-

FOREST HILLS
TREI AUSTRALIENI ÎN SEMIFINALE
NEW YORK, 11 (Agerpres). 

A fost reluat turneul de tenis 
de la Forest Hills. în sferturi 
de finală, Roche (Australia) 
l-a învins cu 6—3, 7—5, 7—6 
pe Fairlie (Noua Zeelandă), 
iar Rosewall (Australia) a 
dispus cu 6—2, 6—2, 6—2 de 
Smith (S.U.A.). C, Richey 
(S.U.A.j l-a eliminat cu 7—6. 
6—3, 6—4 pe compatriotul său‘ 
Denis Ralston, învingătorul 
Lui Laver. în fine Newcombe

a cîșfegat cu 6—1, 7—9, 8—4 
în fațai lui Ashe (S.U.A.). în 
semifinale, Richey îl va în- 
tîlni pe Roche, iar Rosewall 
va juca cu Newcombe.

în sferturile de simplu fe
minin: Margaret Court — He
len Gourfcy 6—2, 6—2, Nancy 
Richey — Leslie Hunt 6—4, 
6—4. în semifinale, Gourt va 
juca cu Nancy Richey, iar 
Rosemary Casals cu Virginia 
Wade.

PENTRU CALIHCAW
La Siegen (R.F.G.), Olimpia

da de șah a programat parti
dele celei de a 6-a Tunde. în 
grupa a 4-a, echipa României 
a întîlnit formația Ungariei. 
După încheierea timpului re
gulamentar de joc, șahiștii ma
ghiari au cîștigat cu 2*/3—ll/a. 
Alte rezultate: Suedia—Filipine 
2—1 (1) ; Maroc — Irlanda 1—2 
(1) ; Liban — Italia Vs—3% ! 
Guernsey — Danemarca

In clasamentul grupei Un
garia totalizează 19 p, 
urmată de Danemarca 18’/j p 
și România P.

0—4.

fiind

PARIS, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

După ce Adriaan Paulen, 
președintele Comitetului Eu
ropean de atletism, a decla- 
fat cu vocea ușor voalată de 
emoție (pe pista acestui vechi 

stadion parizian Colombes — 
el a concurat la J.O. din 
1924...) deschisă ediția inau
gurală a Campionatelor Eu
ropene de atletism, cei 485 
de concurenți reprezentînd 
26 de țări și-au părăsit ținu
ta protocolară și, cu o am
biție neobișnuită, s-au arun
cat în viitoarea unei com
petiții de o dîrzenie pe care

nimeni nu a scontat-o. Chiar 
după primele întreceri, con
cluzia a fost: „Juniorii eu
ropeni au atins... majoratul!" 
Și, într-adevăr, aceasta este 
impresia cu care am părăsit 
azi, după prima zi de între
ceri, centrul de presă instalat 
sub tribunele spațioase ale 
renumitului stadion Colombes.

în pofida unor originale 
tunsori și chiar a unor bărbi 
de vikingi pe care mulți din 
generația de miine a atletis
mului european le arborea
ză cu dezinvoltură, majori
tatea dintre ei au rămas to
tuși la vîrsta copilăriei și, în

Matthes — 2:06,1 la 200 m

BARCELONA, 11 (prin tele
fon, de Io A. GRINȚESCU).

în cel de al doilea meci 
susținut în cadrul turneului 
final, echipa de polo a Ro
mâniei a suferit o nouă în- 
frîngere (scontată de altfel) 
în fața redutabilei formații 
a Ungariei. De data aceasta 
însă „7“-le reprezentativ al 
României a făcut o partidă 
slabă, fiind învins la scor. 
Exceptînd prima repriză, po- 
loiștii maghiari au dominat 
net învingînd cu 9—4 (1—0, 
2—1, 3—1, 3—2). Au marcat: 
Sarosi 2, Farago 2, Konrad 
III, Szivos, Kasas, Wiesner, 
Bodnar de la învingători și 
Novac, Mihăilescu, Rusu și 
Zamfirescu pentru echipa 
noastră. De subliniat că Rusu 
a ratat din nou un 4 metri 
și că selecționata română a 
avut de trei ori superiorita
te numerică și nu a înscris. 
Bun arbitrajul spaniolului M. 
Manguillot.

într-un meci decisiv pen
tru titlul de campioană, 
U.R.S.S. a întrecut Iugoslavia 
cu 4—1 (1—0, 1—1,1-0,1-0). 
A fost un joc cu multe ne- 
regularități. Astfel, formația 
iugoslavă a rămas în repri

za secundă fără Jankovici (e- 
liminat definitiv) și apoi în 
cea de a treia fără Sand Ici, 
de asemenea eliminat defi
nitiv din joc. Alte rezultate» 
Italia—Olanda 6—4, Austria- 
Irlanda 5—4, R.F.G.—Spania

Corespondență din Italia

Gigi“ lliva in frunte, U.S. 
Cagliari va căuta să păstreze șl 
in acest sezon titlul de campioană 
peninsulară.

De mult s-a dat semnalul 
adunării in tabăra fotbaliștilor 
italieni. $i, ca să fim mai pre- 
ciși, s-a intrat deja in atmo
sfera specifică iminentelor 
competiții ce încheie perioada 
de pregătire. Ca de obicei, clu
burile și-au adunat sportivii, 
după scurta vacantă din iulie, 
în cele mai disparate locali
tăți montane, îngrijindu-se fle
care să-și aleagă locuri cit 
mai îndepărtate de sfera ten
tațiilor citadine, locuri potrivi
te pentru a face fată lenevl- 
toarei temperaturi a unui au
gust, insolit prin arșița sa.

Cagliari, Juventus, Inter. 
Napoli, Fiorentina, Bologna șl 
așa mai departe, pină la cele 
mai modeste echipe de pro
vincie, au ales cu deosebită 
chibzuință sediile cantonamen
telor, unde au rămas aproape 
toate pentru o perioadă de cir
ca două săptămâni, adică pini 
la jumătatea lui august, mo
ment în care în Italia s-a săr
bătorit „vacanța mare" a verii. 
Numai Milan a efectuat pre
gătirea in cunoscutul „Eramo" 
din Milanello unde, printre al
tele, perfecțiunea instalațiilor 
sportive garantează maximum 
de confort, ținind cont șl de 
faptul că, la Milanello, tempe
ratura nu atinge Ițmlte îngri
jorătoare nici chiar în miezul 
verii.

Apoi, perioada precamplonat 
a intrat în faza a doua: aceea 
a confruntărilor fie cu adver
sari de valoare scăzută, pentru 
a se putea studia cu atenție 
schemele tactice de aplicat in 
competiții, fie cu adversari de 
aceeași valoare, pentru ca an
trenorii să se convingă de ca
pacitățile jucătorilor — mai 
cu seamă cei proveniți de la 
alte cluburi — pe planul ran
damentului atletic.

Cea de-a treia fază a pregă
tirii — aflată în curs de des-

defășurare — poartă numele 
„Cupa Italiei". Pregătire este 
un fel de a zice, intrueit a- 
ceastă competiție începe să ca
pete, cu fiecare an, o importan
ță din ce în ce mai mare, de
oarece oferă echipelor posi
bilitatea de a intra în circui
tul fotbalului internațional. 
„Cupa Italiei" a adus, începind 
din 29 august, față in față 
toate formațiile de divizia A 
și B și va dura pină în pra
gul mult invocatului start al 

. campionatului, stabilit la 
septembrie pentru divizia 
în timp ce divizia B, care 
mără 20 de echipe față de
16 ale primei, va începe cu o 
săptămână mai devreme lungul 
drum ce se va încheia abia 
către sfirșitul lunii iunie 1971. 

N-au lipsit din programul 
„amicalelor" cîteva confruntări 
de mare interes. Ne referim 
la turneul în Italia al echipelor 
Dinamo București și Bayern 
Milnchen, cu Beckenbauer, 
Milller și Meyer în formație, 
la intîlnirea dintre Cagliari și 
Sporting Lisabona, cu ocazia 
inaugurării Universiadei de la 
Torino, la participarea lui Mi
lan la turneul de la Cadiz, 
unde roș-negrii lui Roceo au 
întîlnit și pe Real Madrid (2—2 
după 90 de minute și 6—11 după 
diabolicele lovituri de la U 
m !).

Așadar, un program dens 
prin care toate echipele Italiei 
au fost și vor fi din plin an
gajate, cu scopul precis de a 
ajunge la campionat bine ro
date. Este perioada în care în
floresc speranțele, în care tifo- 
sii iși fac vise roze cu ochit 
deschiși...

Vise din care, probabil, mulți 
se vor trezi brusc în fața unor 
destul de amare realități.

21
A. 

nu- 
cele

CESARE TRENTINI

spate și R.D. Germană - 4:00,8 la 4x100 m liber femei

5—3, Grecia — Belgia 5—3, 
Suedia — Franța 4—3.

Proba de sărituri 
platformă-femel a 
campioanei olimpice Milena 
Duckova (Cehoslovacia) cu 
336,33 p urmată de Marina 
Janicke 329,85 p și Sylvia 
Fiedler (ambele din R.D.G.) 
322,26 p.

Cea mal mare surpriză a 
concursului de înot a fost 
furnizată joi seara de bra- 
sistul Klaus Katzur (R.D.G.), 
care a condus de la cap la 
cap pe distanța de 200 m, în- 
vingîndu-1 pe marele favorit, 
Nikolai Pankin. O frumoasă 
revanșă și-a luat în aceeași 
reuniune și Andrea Gyar- 
maty, învingătoare mult a- 
plaudată la 200 m spate cu 
un nou record european : 
2:25,5. în sfîrșit, cvartetul 
sprinterilor sovietici (Bure 
53,1, Mazanov 53,5, Kulikov 
53,2 și Ilic«v 52,5) s-a dovedit 
imbatabil, corectînd substan
țial recordul continental 
(3:32,3).

Noi finaliști: Larsson (Sue
dia) 2:13,7, Pechmann (RDG) 
2:14,0, ” ‘ - -
2:14,2, 
2:14,3, Suharev (URSS) 2:14,9, 
Holthaus (RFG) 2:15,8, D’Op- 
pido (It.) 2:16,4 și Csinger 
(Ung.) 2:18,1 la 200 m mixt; 
Linder (RDG) 2:24,3, Tutaeva 
(URSS) 2:27,8, Stolze -------
2:27,8, Segrt (Iug.) 
Vikner (Sued.) 2:31,4, 
nova (URSS) 2:32,4, 
(Irl.) 2:32,1 și Faitlova

' 2:37,0 la 200 m delfin (f). 
A. Șterner 2:39,8 (locul III 
în seria I nu s-a calificat) ; 
Matthes 2:06,1 — record mon
dial, Pedersen (Danem.) 
2:10,9, Schoutsen (Olanda) 
2:12,0, Esteva (Sp.) 2:11,7.
Wemer (RDG) 2:13,4, Ver- 
weyen (RFG) 2:14,1, Krasko 
(URSS) 2:14,7 și Berjeau 
(Fr.) 2:14,9 la 200 m spate. 
La ora închiderii ediției s-au 
încheiat finalele de vineri.

200 m delfin (m) : 1. U. 
POSER (RDG) 2:08,0, 2. Meuw 
(RFG) 2:08,2, 3. Flockner

Ljungberg 
Kravcenko

«

de Ia 
revenit

(Sued.) 
(URSS)

(RDG) 
2:28,4, 
Kaba- 
Smits 
(Ceh.)

CAMPIONATE...
U.R.S.S. (partide restante). Șah

ilor Doneț — Pahtakor Tașkent 
3—0 ; Zaria Voroșilovgrad — 
Torpedo Moscova 4—1 ; Dinamo 
Kiev — Dinamo Tbilisi 2—0 ; 
S.K.A. Rostov pe Don -* Torpe
do Kutaisi 0—0. 
1. Spartak

CAMPIONATE. CAMPIONATE...

2. Dinamo
3. T.S.K.A.
4. Dinamo
5. Dinamo

Tn clasament :
Moscova

22 10 8 4 36—18 23
Moscova

21
21

Tbilisi
21

Kiev 21

11 5 5 28—13 27
11 3 7 31—14
10 6 5 28—16
11 4 6 23—15

FRANȚA. în etapa a 6-a

27
28
26

....... a
campionatului francez s-au dis
putat numai cîteva meciuri. Iatfi 
rezultatele : Rennes 
3—0 ; Marseille 
Lyon — Red
— Mines 1—1. 
ment :
1. Rennes
2. Marseille
3. Nantes

— Angers 
Star 2—1 : 
Fruntașe în

Bordeaux
5—1 :
Helms 
clasa-

ALBANIA. A început cea de- a 
25-a ediție a campionatului al
banez de fotbal. în etapa inau
gurală au fost înregistrate re
zultatele : Partizan Tirana 
Luftetari 6—0 ; Dynamo Tirana 
— Tomori 4—0 ; „17 Nendori* — 
Beselidhja 1—0 : Labinot — Trak- 
tori 3—1 ; Lokomotiva Durre3 — 
Vllaznia 0—2 ; Skanderberg — 
Apollonia 2—1.

ELVEȚIA. în etapa a 5-a, echipa 
Lausanne a învins cu scorul de
1— 0 pe Young Boys, iar R.C. 
Sion a terminat la egalitate (3—3) 
cu Chaux de Fonds. Alte re
zultate : Bienne — Bellinzona
2— 1 : Fribourg — Servette Ge
neva 0—3 ; Lugano — Grasshop
pers Zurich 0—0 ; F.C. Zurich 
— Winterthur 5—1 ; Lucerna —

clasament :
2
0
3
1

Basel 1—1. Iu
1. F.C. Sion
2. Lausanne
3. Basel
4. Servette

CEHOSLOVACIA. ___ __
natul cehoslovac de fotbal «Con
duce echipa Jednota Trencin eu 
9 puncte, urmată de Banik Os
trava cu 9 puncte și T.Z. Nrinec 
— 7 puncte. Intr-un joc restan
tă, echipa Jednota Trencin a 
dispus cu 4—2 (1—1) de T.J. Gott
waldov.

5 3 
s 4
3 2
5 3
In

0 13—5 
1 14—9
0 ll—O
1 9—6
camplo-

R.D. GERMANA (a 3-a etapă) 
F.C. Magdeburg — Dynamo Dres- 
da 2—1 ; Dynamo Berlin — 
Vorwaerts Berlin 1—0 ; Wlsmut 
Aue — Rotweiss Erfurt 4—0 ; 
F.C. Union
o—o.

internațională

1—0 ;
. Erfurt . v , 
Chemie Leipzig

amicală dintre schi
au- repurtat victoria

(RDG) 2:09,6, 4. Mosconi (Fr.) 
2:10,1, 5. Nemșilov (URSS)
2:10,4, 6. Konov (URSS) 2:11,0; 
200 ni bras (f) : 1. ‘
STEPANOVA 
rec. european, 
(URSS) 2:43.5, 
(Ang.) 2:45,6, 
2:48,8, 5. Brage 
6. Frommater 
1500 m liber : : 
NACHT (RFG) 
ropean (8:41,4 
european), 2. W. Lampe 
16:25,6, 3. Esteva (Sp.) 
(rec.), 4. Sperling
16:46,1, 5. Correll (Sp.) 
6. Kylie (Norvegia) 
(rec.) 4X100 m liber 
RDG (G. WETZKO î 
european, I. KOMAR, E. SEH- 
MITSCH, C. SCHULZE) 4:00,8- 
rec. mondial, 2. Ungaria 4:02,7. 
3. Suedia 4:04,4, 4. Anglia
4:09,6, 5. URSS 4:09,8, 6. RFG 
4:10,2.

GALINA 
(URSS) 2:40,7- 

Grebenikova
Harrison 

(RDG) 
2:49.4, 

2:49,6 ; 
FASS- 

16:19,9-rec. eu-
Ia 800

2.
3. 
Putz 

(Sued.) 
(RFG) 
1. H.

4.

m-rec.
t (RFG)

16:35,7
(RDG)
16:51,2,
16:56,6

(f) : 1.
59,3-rec.

ciuda ambiției, s-a putut ob
serva ușor că pe evoluția lor 
și-a pus amprenta emoția. 
Numai în acest fel ne putem 
explica faptul că o bună parte 
din rezultatele înscrise în 
foile de concurs s-au situat 
sub cifrele înregistrate de 
participanți în săptămînile 
premergătoare acestei tine
rești competiții. Am văzut 
tineri sportivi, creditați cu 
recorduri personale Impresio
nante pentru vîrsta lor și 
care pe pista de concurs, su
grumați de emoție, nu și-au 
putut confirma valoarea. Pe 
de altă parte, un factor — 
deloc neglijabil — care a in
fluențat evident comportarea 
tuturor celor ce au partici
pat la probele primei zile a 
campionatelor a fost vîntul 
puternic ce a suflat — „duș
mănos", zicea în glumă un 
coleg la masa presei — din 
față. Să notăm că anemome- 
trul instalat pe stadion a în
registrat la viteza vîntului 
valori între 0,10 m/sec și 7,60 
m/sec !

Dar chiar și în aceste vi
trege condiții, dîrzenia de 
care vorbeam la începutul 
relatării mele și, bineînțeles, 
valoarea multora dintre con
curenți au determinat ca unii 
să se impună categoric, anun- 
țindu-se ca viitoare vedete 
ale atletismului european.

Și acum un scurt bilanț al 
felului în care s-au prezen
tat reprezentanții noștri. Din 
păcate, doar puțini dintre ei 
au reușit să ne ofere satis
facții și să treacă prin aceste 
veritabile furci caudine care 
au fost calificările și, mai 
ales, finalele. între acești pu
țini se numără sprinterul 
Tamas Szabo, care — din pă
cate — în cea mai importan

tă dintre cele trei curse ale

•ale da vineri (finala 1) a a-< 
vut un start slab ji nu ai] 
mai putut recupera pe par-jj 
curs. S-au evidențiat de 
semenea. Cornel Dlm» la] 
1 500 m prin ambiția cu cărei 
a luptat pentru calificare șîj 
Fr. Gedeon, care în cursa de] 
400 m s-a agățat pur gl sim-j* 
piu de adversarii săi, luptîndD 
impecabil șl obțlnînd un prim] 
succes, acela de a « număra’ 
printre finaliști. ]

Dar, întrecerea abia au în-«ț 
ceput. Sîmbătă șl duminică' 
să sperăm că satisfacțiile vorf 
fi mai mari..,

_ ____ v. Romeo, VILARAj

Rezultate' tehnica î JUNIOR^ 
100 m (finală) 5 1. Hofmelsterj
(R.F.G.) 10,4 sec. ț 2. ChateleautO 
(Franța) 10,4 : 3. Dubuisson (Franri 
ța) 10,5 ; 4. Loveckl (U.R.S.S.)i 
10,6 ; 5. Pfeiffer (R.D.G.) 10,7 U
6. Vanwlckeren (R.F.G.) 10,8 ; 7a 
Matoușek (Cehoslovacia) 10,8 ; S4 
T Szabo (România) 10,9 ; trirt 
plusalt : i. Podlugnl (U.R.S.S.ri
16,25 m ; 2. Gonbukov (U.R.S.S.>3 
16,05 ; 3. Katona (Ungaria) 16,03 
disc : 1. Naslmov (U.R.S.S.) 54,18 
m ; 2. Schlage (R.D.G.) 53,96 ; 3. 
Szauer (Ungaria) 53,00 ; 4. Guter 
(U.R.S.S.) 53,00 ; ...9. Gh. Suha
(România) 46,74 ; JUNIOARE, 100 
m (finala): 1. Kerner (Polonia) 
12,0 sec. ; 2. Lynch (Anglia) 12,1; 
3. Golden (Anglia) 12,1 (concu
renta româncă El. Monoranu a 
fost eliminată In serii unde a o-' 
cupat locul V cu 12,5) ; suliță «
I. Todtoen (R.D.G.) 55,20 m : 2.‘
Schmidt (R.D.G.) 53,08 ; 3. Kos- 
kina (U.R.S.S.) 52,36 ț 4. Țolova 
(Bulgaria) 49,24 ; 5. Jakubovicl
(U.R.S.S.) 49,08 ; 6. Amici (Ita
lia) 48,00 ; 7. Petz (Ungaria)
47,74 ; 8. Szaganowska (Polonia) 
46,46 ; 9. E. Zdrgo (România) 43,56. 
Pentru finale s-au mal calificat 
din lotul sportivilor români : Ge
deon la 400 m plat cu 48,4 sec., o- 
cupînd locul II în seria cîștigată 
de Scheibe (R.D.G.) cu 48,2 și 
C. Dima la 1 500 m cu 3:57,6 ocu- 
pînd locul III în seria a II-a după 
Justus (R.D.G.) 3:56,2 șl Wellmann 
(R.F.G.) 3:56,3. Au ratat califi
carea Leontina Sălăjan la 400 m 
plat, care a obținut în serie nu
mai 56,8. sec și Al. Mitrofan la 
100 in, eliminat In semifinale cu
II, 1 sec.

Halterofilul belgian Serge Reding (in fotografie), cel mai proaspăt 
recordman la cat. supergrea (aruncat 226,5 kg), va fi «nul din cei 
aproape 15o de sportivi din 32 țări, care încep astăzi la Columbus 
(Ohio, S.U.A.) întrecerea din cadrul campionatelor mondiale de haltere. TELEX • TELEX

sovietski sport : 0 APĂRARE BUNĂ RIDICĂ MORALUL ECHIPEIV

Campionatele mondiale de vo
lei furnizează subiectul a nume
roase materiale ce apar în presa 
sportivă de pretutindeni. Lucru 
explicabil căci ne aflăm în preaj
ma desfășurării lor. Ziarul „SO- 
VIETSKI SPORT“, de exemplu, 
publică un interesant interviu 
cu antrenorul reprezentativei 
masculine a U.R.S.S., Iuri Kleș- 
cev. Redăm principalele opinii 
ale antrenorului :

In „Cupa mondială", diSDUtată 
in R.D.G., reprezentativa noastră 
a fost Întrecută de aproape toate 
celelalte echipe în materie de 
apărare. De ce ? Pentru eă. în 
anii din urmă, antrenorii clubu
rilor noastre au acordat, se pare, 
prea puțină atenție acestui com-

CESKOSLOVENSKY SPORT:
TREBUIE SĂ PUNEM DEGETUL PE RANĂ

„Opinia sportivă din Ceho
slovacia, scrie cronicarul de 
specialitate Frantisek Zemla în 
cotidianul „CESKOSLOVENSKY 
SPORT" care apare la Praga, 
este afectată nu atit de scorul 
eu care naționala de fotbal a 
tării a pierdut partida de la 
Nisa, cit mai ales de jocul sub 
orice critică practicat «le „11“- 
le lui Antonin Rygr“. Gazetarul 
cehoslovac continuă : „France
zii nu au jucat practic decit 
o singură repriză și totuși 
ne-au întrecut fără drept dc 
apel. Este foarte ușor să-i im
putăm lui Viktor două goluri, 
să facem declarații iraplorînfl 
răbdare pentru alcătuirea unei 
noi echipe. Dar a fost evident 
că fundașii Migas, dar mai 
ies Dobias și Ilagara au do"- 
vedit un plasament greșit în 
sistemul defensiv preconizat 
de Rygr, avînd multe ezitări 
în atacul direct al adversari
lor. Geleta, mai mult decit 
colegul său din linia mediană 
Hrdlicka, a alergat mult, dar 
a și greșit pase într-o propor
ție asemănătoare. In sfîrșit,

atacul s-a dovedit lent și ne
inspirat. Absența unui coordo
nator cu clarviziune s-a făcut 
simțită din plin. Dar princi
pala carență a echipei noastre 
in acest joc, condamnabilă 
chiar, reprezintă moralul scă- 

cu care jucătorii au evoluat 
Ia situația de 0—2. Nici 
pic de ambiție, de voință 
stăvilirea șarjelor adverse, 
interes scăzut atunci cind

zut 
«le 
im 
in 
un
mingile se pierdeau cil ușurin
ță in atac. Iată, așadar, prin
cipalele direcții spre care tre
buie să se îndrepte atenția an
trenorilor. Putem noi să avem 
multă răbdare, dar dacă antre
norii nu vor pune degetul pe 
rană, nefastele zile mexicane 
v or continua".

partiment. Or, o apărare bună 
ridică moralul echipei și-i dă 
mal multă

La Plevna a continuat tur
neul internațional 
de baschet (tineret), 
tele înregistrate i R. 
mană — România 
U.R.S.S. — Bulgaria
44 ; Ungaria — Polonia 57— 
50 ; Cuba — Bulgaria A 67— 
54.

masculin ;
Rezulta- 
D. Ger- 
53—47 ; 
B

Siguranță.
propus să ajungem 
de a putea înlocui 
jucători deodată in 
meci pentru a pune

.. .Ne-am 
în situația 
mai mulți 
cursul unui ------ ......
astfel adversarul în fața unei 
probleme de ordin tactic. Și a- 
ceasta fără să scădem calitatea 
jocului.

. . .O altă problemă : atacurile 
inițiate din linia a Il-a sînt efica
ce ? E. Sibiriakov și V. Belicev 
excelau cindva în așa ceva. Noi 
urmărim foarte mult să avem, 
permanent, trei jucători în li
nia I. Totuși, se pare că atacu
rile incepute în fundul terenului 
oferă mari posibilități de valori
ficare așa cum au arătat, de alt
fel, jucătorii japonezi. Iată pen
tru ce cluburile noastre de pri
mă categorie au dat o mare 
importanță formării jucătorilor 
capabili să atace de la o depăr
tare de peste 3 metri de plasă.

Referindu-se apoi la valoarea 
adversarilor, I. Kleșcev a spus : 
Lumea 
mente 
proape 
forma 
ține. Echipa R.D. 
exemplu, a cîștigat „Cupa mon
dială" datorită formei excelente 
in care s-au aflat toți jucătorii 
ei și mai ales A. Schulz și J. 
Freiwald. Totuși, cred că japo
nezii vor fi ceî mai redutabili 
adversari al noștri.

. . .în ceea ce ne privește, a- 
vem ambiția să revenim din Bul
garia cu titlul de campioni mon
diali.

voleiului numără actual- 
6—7 echipe de forțe a- 
egale. Depinde. însă, de 

lor ce rezultate vor ob- 
Germane, de

95—

Jose Urtain Ibar, campion 
european de box la cat. grea, 
a obținut a 28-a victorie, la 
Jativa, făcînd k.o. în repriza 
a doua pe vest-germanul 
Arno Prick.

Boxerul italian Sandro Maz- 
zinghi și-a făcut reintrarea 
la Milano. El l-a întîlnit pe 
americanul de culoare Eddie 
Pace de care a dispus la 
puncte.

Echipa feminină de volei a 
Japoniei a întîlnit la Miin- 
chen selecționata R. F. a 
Germaniei, obținînd victoria 
cu scorul de 3—0 (1, 3, 1). 
Meciul a durat 35 min.

La Gottwaldov, s-a disputat 
intîlnirea «le hochei pe gheață 
dintre echipa secundă a Ce
hoslovaciei și Polonia. Hoche- 
iștii cehoslovaci au obținut 
victoria cu scorul de 4—2 
(1—1, 2—1, 1—0).

Reprezentativa de rugby a Ir
landei și-a continuat turneul 
în Argentina jucînd la Bue
nos Aires cu selecționata se
cundă a țării. Oaspeții au ter
minat învingători cu 9—6 
(3-0).

-ultimele rezultate «ultimele știri-
ROMÂNIA A ÎNVINS AU5TRIA ÎN PRIMA ZI A EURO

PENELOR DE BASCHET FEMININ

ROMÂNIA — ISRAEL
3—0 LA VOLEI

CONCURS 
INTERNATIONAL 
PE SIUTGHIOL

CONSTANȚA, 11 (prin te
lefon). — Pe lacul Siutghiol 
a avut Ioc un concurs de yah- 
ting, clasa Finn, între C.N.U. 
București și A.S.Z. Varșovia. 
După cele patru regate dis
putate, primele locuri au fost 
ocupate 
(A.S.Z.), 
(C.N.U.), 
(A.S.Z.).

, Ieri au Început în Olanda
Întrecerile campionatului euro
pean de baschet feminin. în pri-

JOCHEN RINDT A FOST
DECLARAT
MONDIAL

CAMPION
POST-MOR

TEM

de :
2.
3.

1. A. Rinkievici
A. Busoiceanu

A. OstrovskiLa Graz s-a disputat intîlnirea 
pele Austriei și Iugoslaviei. Fotbaliștii iugoslavi 
cu scorul de 1—0 (1—0) prin punctul marcat în minutul 41 de Bajevici.

------- —--------------------, . ———. ...... .. f  _________ ...... .. ............ . , ,
Redacția fi adtrffnlatntția t «tr. Va sile Conla or. if, i telăloan» l een ttilă U18 tacjia Tespondențl 118109, interurban 72 fi 286

Ieri au avut loc la Graz fu
neraliile marelui campion aus
triac Jochen Rmdt, decedat în 
urmă cu citeva zile pe circuitul 
de la Monza. Au fost prezenți. 
alătur) dc multe somități alte 
sportului austriac, o serie de ași 
ai volanului, printre care Brab
ham. Stewart și Hill. Cu această 
ocazie s-a atribuit lui J. Rindt 
titlul dc- campion mondial post
mortem.

mul meci, U.R.S.S. a învins Ita
lia cu 89—32 (37—13). Apoi, Iu
goslavia — Belgia 115—56 (55—21); 
Selecționata României a întîlnit 
Austria, ele care a dispus cu 
86—45 (35—21). Au înscris : Savu 
18, Taflan 15, Bițu 13, Diacones- 
cu 11, Racoviță 8, Chîraleu 8, Cio
can 6, Nicola 4, Gugiu 3.

Și o surpriză : Olanda — Un
garia 60—58 (31—34).

LUPTĂTORI DIN S.U.A. Șl
CONSTANȚA, 11 (prin telefon). 

In Sala Sporturilor, Selecționata 
locală de lupte libere a 
terminat la egalitate, 4.5—4,5. în- 
tîlnirea cu luptătorii din S.U.A.

SIBIU 11,. (prin telefon de 
la. corespondentul nostru). Vo
leibaliștii români au învins 
destul de ușor reprezentativa 
Israelului, cîștigînd fiecare 
set Ia mare diferență (4, 2, 6).

Sîmbătă, de la ora 19, în 
sala Școlii sportive din Sibiu, 
va avea loc meciul revanșă.

Iată formația folosită de 
antrenorul Cherebețiu : Barta, 
Schreiber, Drăgan, Udiștea- 
nu, Rauch, Stamate.

SUEDIA LA CONSTANȚA
Tot aseară, Selecționata Constan
ței a întrecut cu 8—4 Selecționata 
orașului Bjornkula Astrop (Su
edia) la greco-romane.

; te lex i sporlrom boo 180. Tiparul s 1,P. București. B


