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CEA MAI PUTERNICĂ COMPETIȚIE A ANULUI ÎNAINTEA „EUROPENELOR"

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE VOLEI AL ROMÂNIEI

La start: echipele U.R.S.S., R.P.D. Coreene, 
Cehoslovaciei, Bulgariei și R. F. a Germaniei

ră la această ediție de prezența 
aproape integrală a celor mai bune 
echipe din lume. în primul rînd. 
se cuvine să amintim echipa 
U.R.S.S. — campioană olimpică,

Tradiționalul turneu internațio
nal feminin de volei al României, 
care începe mîine în sala Spor
turilor din Constanța, acoperind în
treaga săptămînă viitoare, se bucu

Cele două mari favorite la primul loc în turneul de la Constanța, forma
țiile U.R.S.S. și R.P.D. Coreene, in timpul ultimei lor confruntări: C.M. 

din 1970. Cine va obține victoria de data aceasta ?

a Germaniei (calificată pentru J.O. 
ca țară organizatoare) și României- 
tineret în care figurează „speran
țele" voleiului nostru feminin. Pri
vit prin prisma participării, turneul 
internațional al României este, fără 
îndoială, competiția feminină cea 
mai puternică a anului 1971. Fiind 
plasată în apropierea „europenelor", 
ea constituie un foarte bun prilej 
de a aprecia posibilitățile de care 
dispun echipele la ora actuală, ca
pacitatea de joc și perspectivele 
lor. De altfel, de acum toate echi
pele europene din plutonul fruntaș 
pornesc pe drumul ultimelor pre
parative, își definitivează loturile, 
își pun la punct forma sportivă. 
Confruntările de la Constanța con
stituie pentru toate participantele 
un prim test în acest sens. Va fi 
deci interesant de urmărit pe ce 
poziții se situează acum în special 
candidatele la calificarea pentru 
J.O. Dar fiu mai puțin atractive se 
anunță cîteva dintre partidele în 
care se vor întîlni vechile rivale 
de la turneul final al C. M. din 
Bulgaria.

Echipa națională a României,

(Continuare în pag. a 4-a)

SPORTIVI, CANDIDAȚI OLIMPICI!
186 zile pină la Sapporo
391 zile pină la Miinchen

OBȚINEREA MEDALIILOR Șl A PUNCTELOR OLIMPICE
DEPINDE DE PREGĂTIREA VOASTRĂ PERSEVERENTĂ, DE SPIRITUL VOSTRU PATRIOTIC !

SUCCES, MARINARI !
Intre sărbătorile tradiționale ale poporului nostru, aceea închinată 

oamenilor mării se numără printte cele mai dragi și mai emoțio
nante. Și dacă, potrivit romanței, nu ar fi om să nu fi scris o poe

zie, tot atît de adevărat este că fiecare dintre noi. cîndvcr, de mult, visa 
să ajungă marinar.

• Ne-au împins spre acest gînd setea nepotolită de cunoaștere, proprie 
ființei umane, fiorul necunoscutului, cutezanța, legendele vechi și reali
tatea nouă. Marinăria cultivă un mănunchi dintre virtuțile sufletești cele 
mai alese : curajul, devotamentul, puterea și hotărîrea de c învinge na
tura, marea prietenie. între cer și.stihiile apelor, toți matelotii sînt frați...

Sărbătorim astăzi „Ziua Marinei" în contextul unei uriașe efervescențe 
spirituale și de acțiune a .poporului nostru, generată de amploarea acțiu
nilor politice pe care le înfăptuim sub conducerea înțeleptului nostru 
partid.

în multitudinea știrilor tonice, dătătoare de optimism și elanuri, le 
aflăm și pe acelea privitoare la succesele remarcabile ale bravilor noștri 
marinari care, se desăvîrșesc ca ostași,- navigatori, oameni. și cetățeni, 
ca vajnici apărători ai cuceririlor poporului nostru, ai României socialiste. 
Le .urmărim cu admirație și bucurie Jzbînzile simțindu-i foarte aproape, 
aici, lîngă inimă.

Succes, marinari I

LUPTĂ DIFICILĂ A TENISMEMOR ROMÂNI
IN SEMIFINALA MTER-ZONE CU INDIA

Scorul continuă să fie egal și după partida de dublu (întreruptă): 1-î
NEW DELHI, 31 (prin telefon).— 

Egalitatea persistă în întîlnirea de 
tenis India-România și după a 
doua zi de întrecere, în care nu s-a 
putut încheia partida de dublu, sco
rul rămînînd în continuare 1—1.

La începutul după amiezii a plo
uat la New Delhi, astfel că înce
perea jocului a trebuit să fie 
aminată pînă la ora 16,45 (ora lo
cală) cînd pe teren au apărut cu-
plurile Ion Țiriac-Ilie Năstase

și Premjit Lall-Jaideep Mukerjea. 
Partida a început sub semnul con
trolului dificil al mingii, îngreu
iată de gazonul încă umed.

Tenismenii români se impun în 
primul set, după un „break" pe 
serviciul lui Mukerjea, care le 
permite să se distanțeze la 6—3. 
In setul următor, indienii au o 
marcantă revenire și sînt perma
nent încurajați de public, chiar 
cînd mingea este în joc ! Aceasta

NAȚIONALA DE POLO 
A PLECAT LA VARNA

Echipa națională de polo a pă
răsit ieri Capitala, plecînd la Var
na unde va lua parte la un tur
neu internațional (2—6 august), ală
turi de reprezentativele Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Poloniei și Suediei. 
Au făcut deplasarea î Huber, Slă- 
vei, Frățilă (portari), Zamfirescu, 
Mihăilescu, Novac, M. Popescu, 
Lazăr, D. Popescu, Frîncu, Cornel 
Rusu și Claudiu Rusu.

Meci internațicvnji

de fotbal la Baia Mare
BAIA MARE, 31 (prin telefon). — 

Intr-un meci amical internațional de 
fotbal, cunoscuta echipă Honved Bu
dapesta a învins echipa locală Mi
nerul. cu 3—0 (1—0) prin punctele mar
cate de Pintăr (min. 7 și 71) șl Pusz- 
tai (min. 51).

T, TOHATAN. coresp. ■

mondială și europeană, pe cea 
a R.P.D. Coreene, medaliată cu 
bronz la „mondialele" de anul tre
cut, și pe celelalte formații euro
pene ce-și vor disputa, la C.E. din 
septembrie, locul vacant de la O- 
limpiadă : Cehoslovacia, Bulgaria 
și România. De asemenea, vor mai 
lua parte la turneu echipele R.F.

„CUPA TINERHULUl
DE EA $ATE“

întrecerile „Cupei tineretului de 
la sate" la oină se află în plină 
desfășurare. în aceste zile, pe te
renurile din întreaga țară. își dis
pută întîietatea echipele calificate 
în etapa pe centre de comună, ur- 
mînd ca între 13 și 15 august for
mațiile campioane pe județ să se 
întîlnească în penultima fază a 
competiției, programată în 8 co
mune. Finala pe țară va avea loc 
în zilele de 27, 28 și 29 august, 
probabil pe stadionul Tineretului 
din Capitală.

FINALELE EDIȚIEI JUBILIARE A TETRATLONULUI ATLETIC INTERNAȚIONAL

REPREZENTANȚII NOȘTRI S-UD COMPORT4T EXCELENT: 
3 MEUA1U III M DUPĂ PRIMA ZI

DOINA SPÎNU - PE LOCUL I LA 60 m Șl LUNGIME

„CORVINUL“
LA 50 DE ANI

Ce interesant și Instructiv ar fi 
fost pentru tînăra generație a ce
tății siderurgiei din Hunedoara un 
film de arhivă care să fi păstrat

Axi, pe stadionul Corvinul, 
Intr-un cadru festiv, are loc 
o amplă manifestare 
ral-sportivă. dedicată 
centenarului clubului 
dorean. Debutînd la 
cu defilarea coloanei 
vilor siderurgiști și închein- 
du-se, tn amurg, cu meciul 
internațional de fotbal Cor
vinul — Stahl Riesa (R-D.G.), 
festivitatea va prilejui între
ceri de atletism, cu partici
parea sportivilor de la 
U.T.A., C.S.M. Sibiu, Politeh
nica Brașcv și C.S.M. Reșița, 
exerciții de gimnastică, 
curse de ciclism, jocuri dis
tractive, și finalele Cupei 
Corvinul la volei și fotbal, 
între echipele calificate în 
fazele pe secții din Combi
natul Siderurgic Hunedoara.

cultu- 
semi- 
hune- 

ora 9, 
sporti-

imagini ale anilor '20. reprezentînd 
cele cîteva trotuare ale localității, 
ocolite cu grijă de trecători pen
tru ca nu cumva anunțurile ex
cursiilor duminicale, inserate cu 
creta pe pavaj, să se șteargă sub 
pașii lor. Alt mijloc de populari
zare nu exista și acesta era res
pectat pentru că sportul în sine, 
mișcarea în aer liber, erau iubite 
de către cei ce trudeau în uzina 
de fier.

Și mărturia cea mai de preț a 
acestei 
sportul 
înființarea, în anul 1921, 
cwției sportive — 
lîngă uzinele de fier, precursoarea 
„Corvinului", club ce-și sărbăto
rește azi semicentenarul. Animator, 
secretar și antrenor a fost decenii 
de-a rîndul Ludovic Rimbaș, de 
curînd decedat în orașul căruia i-a 
dedicat energia șt entuziasmul 
de-o viață.

Cu ce-au pornit la drum spor
tivii bunedoreni ? Cu fotbalul, tu-

rismul, tenisul de cîmp (!) și._ 
„trei și fuga" (denumirea locală a 
oinei). Ințelegînd că jarul cuptoa
relor ce-și lasă pecetea și pe orele 
libere, poate fi stins prin activi
tăți recreative în aer liber, munci
torii hunedorenl subscriau cu 1’/» 
din salariu pentru a-șf dota aso
ciația și prin ore de „clacă" (mun
ca voluntară, în accepția acelor 
ani) au amenajat terenul de joc. 
Spiritul gospodăresc. entuziasmul 
și efortul dăruite cauzei comune, 
atribute de preț ale eticii munci
torești, s-au făcut simțite și pe 
acest plan, dînd viață sportului pe 
aceste meleaguri. Bineînțeles că 
întrecerile și competițiile s-au li
mitat, pentru început, la cadrul 
local, chiar o deplasare la Deva 
necesitînd transportul cu căruța 
pînă la dealul Cristurului, aci o... 
transbordare și apoi, o altă căruță 
care-i ducea la destinație! Cu 
timpul însă sfera activității s-a ex
tins (între 1926 și 1930 asociația a 
primit denumirea de „Iancu Cor
vinul"), meciurile fiind urmate de 
petreceri cîmpeneșt.i în sunet de 
fanfară, la care deși spectatorii 
veneau îmbrăcați în hainele cele

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. a "-a)

perioade de pionierat în 
hunedorean o constituie 

a aso- 
Ferometal de pe

face foarte dificilă . desfășurarea 
partidei și românii sînt net handi
capați- Ei pierd setul : 6—8.

în a treia ■ manșă, Lall își pier
de serviciul și indienii sînt con
duși cu 2—1. dar egalează pe ser
viciul lui Țiriac, vădit deranjat de 
vociferările din tribune. Arbitrul 
italian Michele Brunetti intervine 
pentru a restabili liniștea, dar me
ciul continuă într-o atmosferă de 
extremă încordare. Cuplul român 
este condus cu 5—4 și' aici două 
flagrante greșeli ale arbitrilor de 
linie indieni nu pot opri ■ totuși 
pe Năstase și Țiriac să egaleze : 
5—5. Apoi Mukerjea cîștigă servi
ciul (6—5), dar jocul nu mai poa
te continua din cauza întunericu
lui. Trecuseră 3 ore și 5 minute 
de la debutul. partidei.

Astfel, în partida de dublu, Ți
riac și Năstase sînt conduși de Lall- 
Mukerjea cu 6—3, 6—8, 5—6- Jocul 
se reia duminică (n.r. azi), urmînd ca

în contir.Ore să se dispute ulti
mele două simpluri, în care se în- 
tîlnesc Țiriac cu Mukerjea, și 
Năstase cu L?ll.

prof. ȘT. GEORGESCU 
căpitanul., echipei României

Kodes și Mandarino deschid seria 
partidelor de la Porto Allegre
A doua semifinală inter-zone a 

„Cupei Davis", opunînd echipele 
Braziliei și Cehoslovaciei, a început 
ieri la Porto Allegre (Brazilia). Tn 
primă partidă de simplu apar Jan 
Kodes și Edson 'Mandarino, iar a 
doua opune pe Frantisek Pala și 
Thomas Koch. Din cauza diferen
ței de1 fus orar, rezultatele acestor 
partide vor apare în numărul de 
mîine ol ziarului nostru-.

Campionatul republican de tenis al juniorilor

Cu un finiș irezistibil, atleta Doina Spînu trece prima linia de sosire, la
SO m plat, realizînd și cel mai bun timp al probei: 1,S secunde. Prima 

ei medalie de aur...
Foto l Dragoț NEAGU

într-o 
tuziasm, 
rilor în 
sportivi. 
Tineretului din Capitală a găzduit 
festivitatea de deschidere a finalei 
Tetratlonuiui atletic international al 
prieteniei, ediția a XV-a, jubiliară. 
Festivitatea a fost onorată de pre
zența tovarășilor Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim secretar al Co
mitetului municipal > București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei, președinte de onoare al ediției 
jubiliare a Tetratlonuiui. conf. univ. 
Virgiliu Radulian, președintele Con
siliului National al Organizației Pio
nierilor, adjunct al ministrului in- 
vățămîntului, și Anghel Alexe, preșe
dintele Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

în sunetul voios al trompetilor și 
apoi în cadențele marșurilor cîntate 
de fanfară, și-au făcut apariția cele 
10 echipe participante, campioanele 
de tetratlon ale Bulgariei, Cehoslova
ciei. Franței. Finlandei. R.D. Ger
mane, Mongoliei. Poloniei. Ungariei, 
Uniunii Sovietice și României.

După raportul prezentat de res
ponsabilul defilării, conf. univ. Vir
giliu Radulian. președintele Comitetu
lui de organizare a Tetratlonuiui 
s-a adresat participanților cu 
cuvintele „Prin sport, la întărirea prie
teniei între copiii lumii. înain
te I” Echipele participante au

Tiberiu STAMA

ambiantă de cuceritor en- 
specifică, de altfel. întrece- 
care eroii sînt cei mai mici 
sîmbătă dimineață stadionul

(Continuare in pag. a 4-a)

CLUJ, 31 (prin telefon, de Ia trimi
sul nostru). — Simbătă. ziua disputării 
semifinalelor la toate cele patru pro
be de simplu, spectatorilor veniți la 
meciurile programate dimineață le-au 
fost oferite cîteva partide Jeosebit de 
atractive.

Disputa dintre Mariana Simiones
cu — Virginia Ruzicl (categoria 17—18 
ani) a fost, fără îndoială, una dintre 
cele mai spectaculoase din cite- au 
avut loc la actuala ediție. După 36 
de ghemuri — desfășurate de-a luhgul 
a peste trei ore — în care fiecare din 
jucătoare a*- avut, pe rînd, nenumă
rate ocazii de a termina învingătoare, 
Mariana Simionescu și-a adjudecat • 
victoria cu 3—6. 6—3, 10—8. Cealaltă 
semifinală (cat. 17—18 ani) s-a dispu
tat între Elena Takacs și Adriana Că
lina. Prima a cîștigat cu 6—3, 6—1. Ea 
categoria 15—16 ani. Florența Mihai a 
întrecut-o în semifinale cu 1—6. 7—5, 
6—1 pe Mariana Simionescu. iar Vir
ginia Ruzici a dispus cu 6—4, 4—6, 
6—1 de Mariana Hagiu.

Traian Marcu (cat. 17—18 ani) se 
îndreaptă cu puși singuri spre titlul 
de campion al categoriei sale de vîrs- 
tă. în semifinală, el l-a Întrecut cu 
6—2. 6—3, 6—3 pe Mihaț Robu, ur
mînd a-șl disputa finala cu Gh. MS1- 
fai, care a cîștigat cu 6—3. 6-r-4, 6—3 
semifinala cu Costel Curcă.

în partidele de dublu bărbați s-au

înregistrat următoar'ele rezultate: 
Marcu, Manea-Negru.. Silaghi 6—3, 
G—3; Roșianu, Ion Liviu-Breazu, 
Curcă 3—6, G--3,. 6—1; Giurgiu, Fetița- 
'Vîlcioiu. Giurgiu 0—6, 9—7, 6—4; Le- 
onte. Simionescu-Pădin, Robu 1—6, 
6—2. 6—4; dublu mixt; Marcu, Virgi
nia Ruzici-Bădin, Cristina Bădin 6—1, 
6—3; Robu, Mariana Hagiu-Gusnecher, 
Rodica Precvp 6—1. 6—1.

Ion GAVRILsîCU

PESTE CÎTEVA ZILE, A X-a EDIȚIE

A CAMPIONATELOR EUROPENE DE ATLETISM
„CUPA PRIETENIA" LA POLO

Frumoasă victorie a echipei României:
5-4 cu Ungaria

Deosebit de disputată a fost întâl
nirea dintre echipele de polo ale 
României și Ungariei, desfășurată Ieri, 
la ștrandul Tineretului, in cadrul tur
neului dotat cu „Cupa Prietenia". în
trecerea a fost extrem de echilibrată, 
cu spectaculoase răs urnări de scor, 
cu faze dinamice, cu șuturi dese și 
precise la poartă. Și, spre bucuria 
publicului, Întîlnirea s-a încheiat cu 
un frumos și meritat succes al repre
zentativei României, cu scorul de 
5—4 (2—2, 0—0, 1—1, 2—1). După cum 
reiese din scorurile pe reprize, pri
mele trei „sferturi" au marcat un e- 
chilibru perfect. Iar victor*" a fost 
decisă de-abla in ultimele cinci mi
nute care au fost de-a dreptul drama-

Azi, pe străzile Capitalei cursa de marș

„PREMIUL ZIARULUI MUNCA“
După cum am mal anunțat, astăzi 

se va desfășura — pe un traseu care 
va străbate principalele artere ale Bueu- 
reștiulul — ceea de-a Xl-a ediție a 
tradiționalei curse de marș „Premiul 
ziarului Munca". Fapt Inedit, pentru 
prima dată Întrecerea capătă un ca
racter Internațional, prin prezența la 
start a sportivilor din Cehoslovacia, 
Elveția (cite două echipe) șl Turcia 
(o echipă). De menționat că oaspeții 
vor participa cu primele lor reprezen
tative. aflate tn pregătire pentru cam
pionatele europene de la Helsinki., A- 
lături de el se vor Întrece reprezentanții 
unor cluburi bucureștene — Dinamo, 
Steaua, P.T.T» etc. — |i provinciale —

U.T.A.. Progresul Brăila, C.S.O. Baia 
Mare, Corvinul Hunedoara, Unirea Alba 
Iulla.

întrecerea se desfășoară sub forma u- 
nei ștafete de 3x10 km. pe un traseu 
In circuit ; plecarea va avea loc din 
fața Palatului Telefoanelor la ora 8. 
participanții vor străbate apoi Calea 
victoriei, bd. Eroilor, șos. Panduri, bd. 
Mărășești, bd. Muncii, șos. ștefan cel 
Mare, Piața Scînteli, bd. 1 Mai. Calea 
Grlvițel. pentru ca sosirea să aibă 
loc tot In fata Palaitulul Telefoanelor. 
Vor mal avea Ioc întreceri pe distanța 
de 3 km pentru copil — o premieră —, 
juniori de categoria a n-a |1 a LU-a.

tlce. Pololștli maghiari au forțat la 
Începutul acestei reprize, prin aplica
rea unul presing ' extrem de strins 
care a surprins pe juniorii noștri. 
In min. 16, Balla, unul dintre cei mai 
buni jucători al oaspeților, înscrie 
printr-un șut de la circa 6 m, făcind 
ca tabela de scor să Indice 4—3 pen
tru Ungaria. Nu a trecut, însă, nici 
un minut și Rus a și egalat. La sco
rul de 4—4, formația maghiară are 
o mare șansă de a Înscrie din nou : 
obține lovitură de la 4 m. Aceasta este, 
însă, apărată magistral de. , un jucă
tor de cîmp, Slăvei, Înlocuitorul pen
tru moment al portarului Stancu, e- 
Umlnat pentru avansare repetată de 
pe linia porții. încurajați de evitarea 
acestui gol, sportivii români atacă și 
înscriu, dar punctul este anulat de 
arbitrul K. Bruderlein (R.D. Germa
nă) pe. motiv de „2 m", nejustificat. 
după părerea noastră, deoarece jucă
torul român trecuse cu mingea In 
dribling linia respectivă. Totuși, echipa 
României nu se descurajează, insistă, 
șl, în ultimul minut, același Ilie Slă
vei voleibolează precis și puternic 
(ningea direct în plasă : 5—4 pentru 
România, succes cu totul remarcabil, 
care evidențiază marile posibilități al® 
tinerilor noștri poioiști.

Au h.scris Slăvei 2, Rus 2, Rădu- 
canu pentru România, respectiv Balla 
2, Magos șl Hamory.

I" al doilea med al turneului pen
tru tocurile 1—4, U.R.S.S, a învins 
Cuba cu 8—6 (3—1. 3—0, 3—2, 0—3)

In turneul pentru locurile 5—8 ; 
R.D. Germană — Cehoslovada 9—6 (2—3, 

4—1, 1—1, 2—1), Bulgaria — Polonia 7—4 
(2—1. 2—1, 1-0. 1—2).

Azi, de la ora 16, au loc ultimele 
partide ale turneului „Cupa Prietenia" ■ 
România — Cuba, U.R.S.S. — Unga
ria, Polonia — Cehoslovacia și Bul
garia — R.D. Germană.

O. STANCULESCU

CE ȘANSE AVEM
LA HELSINKI?

Peste nouă zile, stadionul olimpic din capitala Finlandei va primi 
elita atletismului european, venită să desemneze campionii celei mai im
portante competiții dinaintea Jocurilor Olimpice de anul viitor. Retrași 
in umbra brazilor din Poiana Brașovului, atleții români selecționați pen
tru apropiata confruntare fac ultimele pregătiri înaintea marelui start. 
Cum atletismul, sport al cifrei exacte, permite anticipări prea puțin hazar
date, să încercăm o trecere în revistă a principalelor noastre atiî-uri la 
cel de-al X-lea „meeting" european.

Vom începe — riscînd a fi a- 
cuzați de impolitețe — cu probele 
masculine, unde, cu toate că vom 
prezenta zece sportivi, posibilități 
reale de a se afla în centrul aten
ției au un număr redus de atleți.

Mai întîi, CAROL CORBU, de
ținătorul celei de-a doua perfor
manțe mondiale a anului la triplu- 
salt (17.12 m), cel care în iarnă, 
la Sofia, la campionatele europene 
de sală, făcuse „joc egal" cu re
cordmanul lumii V. Saneev 
(U.R.S.S.). în privința șanselor pri
mului nostru „cangur", părerea 
cea mai autorizată aparține fără 
îndoială mentorului său, antrenorul 
emerit prof. E. Baruch : „Ultima 
perioadă n-a fost prea fericită 
pentru elevul meu ; Corbu nu s-a 
aflat în deplinătatea forțelor sale 
fizice. Entorsa de la glezna picio
rului sting (n.r. produsă la Sofia), 
recidivată acum o lună, li cauzea
ză dureri în timpul săriturii de tri
plu, probă dură, In care solicită
rile întrec, la fiecare pas, de 3—4 
ori greutatea corpului, Cum el

avea nevoie de pregătire în con
diții de concurs — și pentru fap
tul că în timpul alergării nu simte 
dureri, a sărit în lungțme la „na
ționale", săritură „inclusă" în tri- 
plusalt și la care efectuează bă
taia pe piciorul drept. Sperăm ca 
jena să dispară cit mai repede, 
pentru că, în condiții de sănătate 
deplină, Corbu concurează de la 
egal cu toți așii europeni : Saneev, 
Dudkin. Bessonov (toți U.R.S.S.), 
Drehmel (R.D.G.) și ceilalți".

VALENTIN JURCA, VASILE 
SARUCAN : Ia Sofia, — unde n-au 
fost prezenți toți săritorii în lun
gime de valoare de pe continent 
— au obținut un frumos succes : 
Sărucan locul trei, Jurcă locul pa
tru. Cu rezultate de 7,85 — 7,90 m. 
întrutotul accesibile ambilor, se pot 
clasa între primii opt săritori eu
ropeni, lucru remarcabil.

GHEORGHE CEFAN : în conti-
Vladimir MORARU

ILEANA SI LAI(Continuare in pag. a 4-a)
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ADEvARUBI

CAMIL PETRESCU

bas-

CAMUSALBERT

veșnic 
pe care, 
sportivi 
dreseze, 
supună

emerit al
Gheotghe Adevărata personalitate în 

sport nu se poate afirma la 
superlativ decît prin integra
rea completă a acesteia în 
spiritul de luptă al întregii 
echipe.

Viața fără muncă și fără 
mișcare nu înseamnă decît o 
moarte prematură.

N. IORGA

Sportivul care vrea să învin
gă într-o competiție, trebuie 
să se învingă tntîi pe el în
suși.

Nimic nu rezistă, dacă nu 
este fundamentat pe adevăr 
și pe etică. Iar in sport, mai 
mult ca în orice altă activi
tate umană.

PIERRE DE COUBERTIN

Sportul nu înseamnă numai 
sănătate fizică, dar și sănă
tate morală, echilibru perfect 
între toate componentele fiin
ței umane.

E. HEMINGWAY

SR®r,

Handbalul 
către

baschet:

E RÎNDUL 
VOSTRU!
l-ați recunoscut, de

sigur. In stingă, maes
trul emerit al sportu
lui Mihai Albu, căpi
tanul echipei naționale. 
de baschet. în dreapta, 
maestrul 
sportului 
Gruia, căpitanul echi
pei naționale de hand
bal.

Și, între ei, neastîm- 
părata minge, 
pusă pe pozne, 
însă, cei doi 
au reușit s-o... 
s-o facă să se 
vrerii lor.

Simpatizanții 
chetului și cei ai hand
balului așteaptă reve
derea cu acești doi 
performeri, cu coechi
pierii lor, în apropiata 
toamnă pe care o vor 
plină de rod...

Foto !
Dragoș NEAGU

Cu campionul național, dincolo de perimetrul decatlonului

RONDOURILE SPORTIVILOR
a ajunge o singură 
podium, e nevoie sâ 
sute de zile pe pistâ

Pentru 
dată pe 
transpiri 
sau în arenă.

dr. IULIU HAȚIEGANU

VASILE BOGDAN PROMITE 8000 DE PUNCTE

Orașul de pe Bega — recunoscut 
;centnl furnizor al sportului de înaltă 
performanță — adaugă an de an peisa
jului său urbanistic noî pene destinate 
activității sportive. Credincioși unor

I

MOȘ DRĂGHIA 
PEDALEAZĂ

SPRE VARȘOVIA
La 24 aprilie pleca din fața re

dacției, într-o uluitoare călătorie 
cicloturistică, pe o bicicletă ro
mânească pensionarul ALEXAN
DRU DRĂGUȚĂ, în vîrstă de 75 
de ani. De data aceasta, autorul 
unui ocol al României, despre care 
am mai scris, își propunea o is
pravă mai senzațională i „TURUL 
PRIETENIEI" avînd ca itinerar 
capitalele țărilor socialiste i Sofia
— Belgrad — Budapesta — Praga
— Berlin —- Varșovia — Moscova 

I-am strînS mîna, 
bun și... l-am pier

— București, 
i-am urat drum 
dut urma.

Dăr lată că 
ne-a sosit un 
'hotare.

vechi țrâdițll, edilii orașului abordează 
totdeauna cu plăcere șl... multă fan
tezie „tfemele" acestui domeniu. Șl or
ganele Ideale de stat și sportive le 
oferă — ca dovadă a preocuoărilor per
manente pentru îmbogățirea patrimo
niului sportiv al orașului — multiple 
prilejuri de a-și etala măiestria. Nume
roase construcții de dată recentă stau 
mărturie lăudabilelor preocupări : sta
dionul 1 Mai, cu o capacitate de peste 
35 000 de locuri, frumoasa și moderna 
sală Olimpia (2500 de locuri), ștrandi 1 
termal, bazinul de înot acoperit de 
la „industria lînil", multe alte terenuri 
destinate jbcurilor sportive, urmlnd ca 
la iarnă să li se alăture și un pati
noar artificial, iar mal apoi un bazin 
olimpic, localul unul liceu cu profil 
sportiv, un hotel al Sportivilor etc. 
Zona în care se grupează majoritatea 
bazelor a devenit un adevărat paradis 
al sportului. El este legat de oraș prin
tr-o frumoasă alee 6u puhet terminus 
la podul Michelangelo (și el clădit 
de curind). Aleea, decorată cu multă 
ingeniozitate de horticultorii Timișoarei, 
are un deosebit farmec : pe rondouri 
stau scrise, cu flori multicolore, nu
mele unor sportivi contemporani : llie 
Năstase, Gheorghe Gruia, Gheorghe 
Berceanu, Maria Alexandru, Cornelia 
Potrușcă, Valeria Bufanu, Cristian Gațu 
etCj ;- tITtcr’ «*" r ..... .

Timișorenii, au primit cu multă sa
tisfacție Ingenioasa idee’ a edililor, sim
bol al prețuirii de care se bucură în 
țara noastră ce! mai buni reprezentanți 
ai sportului românesc.

Petre ARCAN

(Culese de D. Moraru - Slivna)

zilele trecute
. _ . -. .. pilc de peste

dotare. De la Alexandru 
Drăghla. Prima parte a că
lătoriei a decurs cu succes. 
Ciclistul septuagenar ne-a 
•crls din Berlin.

L Pretutindeni a fost primit 
jcu prietenie ți admirație. A 
’înfruntat drumuri ' 
' cușnri, ploi. (în
R. D. Germane a 
o furtună teribilă, 
pe automobiliști).

Ziatul „Vecerna Pravda" 
din Praga a inserat la 2 
iunie un micro-interviu cu 
acest veritabil globe-trotter.

De la Berlin, moș Drăghia 
'• pornit spre Varșovia.

Alexandru Drăghia 
in capitala R. D. Ger
mane.

lungi, ur- 
capitala 

ajuns pe 
urmîndu-i

Foto : T. LEFTICARU

• Două recorduri în serie și mezinul de la „UH răstoarnă ierarhia valorică a decatlonului • Sulița 
— o iubită care trădează • „Babeșul" — sediul unei școli clujene a decatlonului

Salturile următoare sînt de... can
gur : 7 421 în ’70 și cele 2 re
corduri care l-au adus pe_ stu
dentul clujean (anul III la 
tatea de educație fizică a 
tutului pedagogic) în plină 
litate.

— Pe cînd 8 000 p ?
— Curînd, deși este un 

enorm de greu. De la 7 400 
sus, punctele pot avea acoperire 
în aur. Efortul este uneori 
praomenesc — apreciază 
antrenorului Olteanu. 
simți mai 
mai mult 
să fii mai 
Cu unele 
beș“, ctî mal multe 
internaționale...

— Apropo ! Pe „Babeș“ lu
crează trupa cea mai bogată și 
mâi valoroasă 
Confirmarea : ■
locurilor pe ].
ediții a naționalelor, 
raporturile dintre ei, știut 
faptul că, deși toți sînt 
la „U“, fiecare compune 
antrenorul său — un cuplu apar
te ?

— Deși fiecare are scopul său 
și luptă să se depășească unul 
pe celălalt, relațiile sînt cor
diale, iar atmosfera una care im
pulsionează și-ți dă siguranță. 
De altfel, din acest Impuls re
ciproc, declanșat de cuplul Curt 
Socol — dr. Arnăut, s-a născut 
trupa de care vorbiți și care va 
genera, sigur, o școală clujeană 
de decatlon.

— Cînd detronezi un campion — 
mai ales cînd acela îți este și 
coleg de club — trăiești satisfac
ția victoriei asupra lui, sau rea
lizarea ta plenară ?

— Deși l-am depășit pe Curt, 
nu mă simt, nicidecum, deasupra 
lui. De altfel, Socol, cu victoriile 
și înfrîngerile sale, cu răbdarea, ■ ■ J de

un 
depăși 

Un simbol 
acum, 

suprema

în mai, cînd decatlonistul Va
sile Bogdan a avut îndrăzneala - 
să-1 depășească cu 2 puncte (7 773) 
pe recordmanul național Curt 
Socol nu puține au fost vocile 
care i-au contestat performanța, 
acuzînd lipsa unei Obiectivități în 
citirea cronometrului și a ruletei. 
„S-a tras pentru el; așa este cînd 
concurezi acasă ; dar nu-i ni
mic. veți vedea că totul n-a fost 
decît un foc de paie" — se 
mura suficient de tare ca să 
și recordmanul.

Insinuările, însă, departe 
a-1 dezarma, l-au „inrăit"

taculos, după numai 40 de zile, 
pe stadionul Republicii, în cursul 
campionatului național de decat- 

mezinul

mur- 
audă

de
Pe 

Bogdan, care a promis o confir
mare menită să stingă 
tuturor comentariilor, 
marea avea să se producă, spec-

vulcanul 
Confir-

DE CE MINA DREAPTA 
Șl NU STINGĂ?

V-ați Întrebat vreodată de ce ma
rea majoritate a oamenilor prezintă 
o mai mare îndemînare la mîna 
dreaptă 7 Și, prin urmare, de ce 
discul, sulița sînt aruncate cu mîna 
dreaptă ? De ce cu degetul arătător 
drept se apasă pe trăgaciul armelor 
de tir ? De ce floreta, racheta, paleta 
se țin cu mîna dreaptă ? De ce și 
cronicarii sportivi scriu cu mîna 
dreaptă, și nu cu stingă ? Și, în fine, 
de ce doi oameni cind se întîlnesc își 
string mîna dreaptă șl nu stingă in 
semn de respect reciproc ?

Pentru a da un răspuns plauzibil, 
trebuie să recurgem la antropogene- 
ză, să urmărim evoluția omului, pie
rind de la pithecanthropus erectus.

Acest om —maimuță ridicată pe pi
cioare — ca Si descendențiî săi mai 
evoluați, a observat că în partea 
stingă a pieptului se află „ceva” 
care,. o dată împuns cu cine știe ce 
obiect ascuțit, făcea să înceteze via
ta. Și atunci, pentru a proteja acel 
„ceVa", care nu era decît inima, or
ganul central pulsatil al aparatului 
circulator, a recurs la mîna stingă, 
iar pe cea dreaptă, înarmată, o folo
sea in luptă cu adversarii de tot fe
lul. Așa că mina dreaptă a devenit 
organul esențial al prehensiunii, iar 
cea stingă organul de ocrotire a părții 
vulnerabile.

Cu timpul, pentru o mai bună ocro
tire a inimii, omul, va inventa scutul

pe care, firește. îl va ține tot cu mina 
stingă.

Pe cale ereditară^ prioritatea acor
dată conștient mîinii drepte s-a trans
mis la descendenți. la care va deveni 
un act reflex înnăscut, cu sediul in
tr-lin centru nervos situat în emisfe
ra cerebrală stingă^ De ce nu 
emisfera 
că toate 
corpului 
cerebrală 
șarea căilor nervoase avînd loc la ni
velul decusației din piramidele bulbu
lui rahidian.

Acest sistem de localizare a pro
dus chiar și un decalaj în dezvolta
rea celor două emisfere cerebrale, 
emisfera stingă avînd un ușor avans 
față de congenera din partea dreptă.

Printr-un capriciu al naturii, cen
trul nervos al îndemînării mîinii 
drepte, la unii indivizi, se poate muta 
în emisfera dreaptă și drept consecin
ță ei devin stîngaci.

în asemenea cazuri, cite o dată ere
ditare. nu se recomandă ca stingacii 
să fie obligați ca. printr-o reeducare, 
să folosească mîna din partea dreap
tă. indiferent în ce acțiune. Se cree
ază multe dificultăți și niciodată mîna 
dreaptă la un stîngaci nu va da ran
damentul dorit.
prof. dr. CONSTANTIN SIMIONESCU

în 
dreaptă ? Deoarece se știe 
funcțiunile dintr-o parte a 
sînt guvernate de emisfera 
din partea opusă, iricruCi-

PE ȘANTIERUL CREAȚIEI PUBLICISTICE

ANTRENORUL FEDERAL DE RUGBY ALEXANDRU TEOFILOVICI,
5-a LUCRĂRI EDITORIALELA STARTUL CELEI DE A

Constructorul Bucu- 
aceea ca antrenor fe-

mult, în ultimii ani

Cel puțin trei ore pe zi din ac
tivitatea antrenorului federal de 
rugby, profesorul de educație fizică 
Alexandru Teofilovici, sînt dedicate 
studiului. Fostul jucător interna
țional, care și-a adus un prețios 
aport la succesele rugbyului _ ro
mânesc din perioada anilor 1954— 
1962 manifestă predilecție pentru 
cercetare, pentru completarea con
tinuă a cunoștințelor sale. Este o 
preocupare care datează încă din 
anii activității sale de sportiv.

Din Anglia, în 1955, după pri
mul turneu al selecționatei Bucu- 
reștiului peste canalul Mînecii, 
Alexandru Teofilovici s-a întors 
cu peste 20 de lucrări din dome-

niul rugbyului. Din Franța, în anii 
următori, a adus alte zeci și zeci 
de cărți. Le-a tradus singur, cu o 
migală și o perseverență care îi 
sînt caracteristice. Multe din cele 
citite și studiate le-a pus în prac
tică, ca sportiv, apoi ca antrenor 
de club, la 
rești, după 
deral.

Ceva mai

prof. Teofilovici s-a dedicat și scri
sului. Singur, sau în colaborare 
cu profesorii Nicolae Pădureanu 
și Viorel Cîrligelu, antrenorul fe
deral de rugby a dat la iveală nu 
mai puțin de patru lucrări, de 
tehnică (,.Rugby la copii și juni
ori", „Antrenament, exerciții, 
jocuri"), de orientare tactică („Rug- 
by-ghidul antrenorilor și jucători
lor"), de documentare (..Anuarul 
Federației române de rugby").

Pentru cine știe cît de drămuit 
este timpul unui antrenor federal, 
o asemenea activitate publicistică 
apare ca un- fapt puțin 
Este și motivul pentru 
ținut să-1 relevăm.

— Ce alte lucrări 
tigrul creației ? — 
pe prof. Teofilovici.

— Intenționez să 
numai probleme pur tehnice, ci și 
de beletristică sportivă...

— De pildă ?
— Mă gîndesc să readuc în ac

tualitate figurile unor rugbyști 
iluștri, ale unor oameni care s-au 
realizat în societatea noastră nu 
numai ca sportivi, ci și ca cetă
țeni.

— Poate că ne spuneți cîteva 
nume...

— Dintr-o asemenea lucrare nu 
vor lipsi prof. univ. Ascanio Da
mian, inginerii Vasile Mladin și 
Viorel Moraru și mulți alții. Do
resc — și sper 
demonstrez că 
mulți oameni de

obișnuit.
care am

aveți 
l-am

pe... șan- 
întrebat

abordez nu

să reușesc — să 
rugbyul a creat 
nădejde !

T. BRĂDEȚEANU

80 de kilometri pe zl. aceasta este o 
simplă iluzie. Ce-ar fl să începeți cu 
un Tur al Bucureștlulul ? Aveți doar 
atitea de Văzut !

OLEANA EPAMINONDAS. 
REȘTI. Am citit cu deosebit 
nei cunoscătoare a istoriei fotbal! 
Și n-ați trădat niciodată acest 1 
care v-a pasionat, îmi dau seama.

BUCU- 
__ ..............,.___ ___  .............. interes 
scrisoarea dv. care ne-a pus în fața u- 

________ “■______ ........... * '• -listice. 
sport, 

dinD.P.. BRAȘOV șl I.S., LUPENT.
Nu pot decît să regret faptul că, toc
mai cînd ziceam că am lămurit pro
blema recordului la aruncarea cio
canului — repetăm că el este deținut 
de atletul vest-german Beyer, cu per-

de 74,90 m — prin transcrie- 
date, nepuse la punct, din 

oficial al Federației, s-a re- 
confuzia nrivitoare la acest 

nutrind spe- 
"1 acestor 
1‘ alt record, 

s-o Iau

nu va fluiera nimic, lăsînd jocul sa 
continue. Chiar în ipoteza că inter
venția fundașului a fost marcată de 
o nepermisă notă de duritate, ea nu 
poarte fi sancționată tehnic, d doar 
disciplinar. Deci, avertisment, chiar fi
ll minare din joc (dacă cele ce s-au 
întâmplat în afara terenului justifică o 
astfel de măsură), dar în nici un caz 
lovitură de la 11 metri sau lovitură 
liberă indirectă pentru obstrucție.

UN GRUP DE SALARIAȚI „23 AU
GUST". „Cineva susține că după acel 
6—0 cu care Petrolul a învins pe Ra
pid, la București, în ediția 1963—61, 
au urmat 6 victorii consecutive ale 
Rapidului asupra petroliștilor". Șase, 
nu, dar patru, da, în ediția 1965—1966, 
în retur, Petrolul reușind, în șfîrșit, 
să scape de... răzbunarea rapidiștilor 
și cîștigînd cu 1—0.

N. RUDLT, PLOIEȘTI. Apariția sau 
neapariția unei1 epigrame nu depinde 
de noi, ci de... dv. !

VASILE LEORDA DUMITRIU. BUCU
REȘTI. Aveți 41 de ani și v-ati pro
pus să faceți Turul României, pe .lo'S. 
N-aveți bani de tren ? Lăsînd gluma 
la o parte,, vă previn că o asemenea 
performanță este extrem de difioilă, 
chiar pentru un sportiv cu experien
ță. Mersul 
pe distanțe 
posibilitateaform Snța 

rea unor 
buletinul 
deschis 
record. Ne cerem scuze, 
rănțâ că, pină la apariția 
rinduri, nu va surveni un i 
Nu de alta, dar iar trebuie „ « .— 
de Ia început cu explicațiile 1 2. Pro
blema întlLnită în scrisoarea venită 
din Lupeni este interesantă : „Atacan
tul unei echipe de fotbal driblează 
portarul advers. ajunge singur cu 
poarta goală, ttar in viteză depășește 
suprafața terenului, Ieșind în afara 
cimpului de joc, FARA MINGE, aceas
ta oprindu-se în teren. Fiind urmărit 
de un fundaș advers, care iese (odată 
cu atacantul) în afara terenului, este 
tttibrîncit sau împiedicat de 
ccsta să realizeze și astfel i 
plngă minge» în poartă. Ce 
va da arbitrul, dat fiind că 
ț’unea. s-a promis In afara 
de joc 7“ în aceste condițiuni,

este 
către a- 
să im- 

decizie 
infrac- 

terenului 
arbitrul

pe jos e sănătos.. Dar, nu 
atît de mari. Cît privește 

aparcurgerii. în medie,

atîtea 
care a 

____ _ ___  _ veri" 
ficînd și datele pe care îe posed eu, 
sint !n măsură să vă prezint acum 
o situație exacta a primilor 5 fot
baliști cu cele mai multe selecționări 
in echipa națională : 1. Bodola —
48 ; 2. Albu — 42 ; 3—4. Dobay și C. 
Dan — 41 ; 5. Ion Nunweillfer — 40 
(Constantin are numai 89 de prezențe 
în reprezentativa țării). Cît privește 
golgeteril echipei naționale, aceștia 
sînt, în ordine : 1. Iuliu Bodola — 31 
de goluri ; 2. ștefan Dobay — 19 ; 3. 
Grallan Sepl — 14 ; 4—5. Iuliu 13a- 
rațky șl Gheorghe Ciolac — cite 13 
goluri. Numărul jocurilor internaționa
le crescind mult față de trecut, de
sigur că unii dintre actualii fotba
liști au perspectiva de a-1 depăși pe 
Bodola, la capitolul selecționărilor în 
națională. Dar nu prea văd pe cel 
care ar putea să-i ia locul și pe lista 
golget .rllor. Poate, totuși, că mă în
șel. cine mă contrazice ? Dumitrache? 
Lucescu ? Jilr că nu mă supăr. Dim
potrivă...

Ilustrații : N. CLAUDIU

copilărie, din 
lucruri (pină 
înscris Dobay

moment ce știți 
și minutul în 
sau Colaussl I).

Ion, în care Bogdan 
de la „U“ — a totalizat 7 810 p, 
rezultat ce reprezintă un nou re
cord național și care s-a convet- 
tit într-un tricou de campion și 
o candidatură pentru campio
natele europene de la Helsinki.

Să-1 recomandăm, însă, pe Bog
dan, prezentare care ni se pare 
necesară pentru că atletul clu
jean nu are, în proba probelor, 
decît un trecut de 3 ani, el apar- 
ținînd restrînsei categorii 
catloniști îmbrățișați, din 
de capricioasa Fortuna și 
pulsați rapid pe treptele 
mului pentru care alții 
ani întregi.

Născut la 20 martie 1950, la 
Cluj, veritabilul campion de as
tăzi are șansa ca, la 14 ani, să-1 
întîlnească, la Liceul Bălcescu, 
pe prof. Dumitru Olteanu, cel 
care-1 orientează spre suliță, pro
bă pe care, deși adolescentul o 
va iubi cu patimă și o va servi 

devoțiune (49,08 m și 56,40

de de- 
start, 
pro- 

podiu- 
asudă

cu
m la 14 și 15 ani, cu suliță de 
0,600 kg; 62,74 m și 63,04 m la 
16 și respectiv 17 ani, cu suliță 
de 0,800 kg, rezultate ce repre
zintă șl două locuri I în cam
pionatul liceelor cu program de 
educație fizjcă din anul 1966— 
67) o va trăda mai tîrziu, toc
mai în momentele lui de cum
pănă, în diferite concursuri de 
decatlon.

Un accident la cot, survenit 
la sfîrșitul lui ’67, îl obligă la o 
pregătire multilaterală 
garduri, prăjină), deși 
nu era nicidecum 
„Dar să încercăm !“ — 
liceanul în primăvara lui ’68, 
angajîndu-se în concursul na
țional al juniorilor. Surpriză ! Lo
cul I cu 6173 p. încă o încercare 
reușită, în toamnă, în campiona
tul de juniori — 6 573 p și un 
tricou de campion -r și converti
rea la decatlon e totală. Urmea
ză tentativa la 7 000 p, redută pe 
care Bogdan o cucerește, în pri
măvara viitoare, cu 2 luni îna
intea bacalaureatului (7 093 p).

(alergări, 
obiectivul 

decatlonul, 
și-a zis 
lui 

concursul

Facul- 
Insti- 

aCtua-

lucru 
în

su- 
elevul 

Pentru a-1 
puțin și a acumula 

și mai repede, trebuie 
consistent ajutat. Cum? 
îmbunătățiri pe ,,Ba- 

confruntărî

de decatloniști. 
ocuparea tuturor 
podiumul ultimei 

Care sînt 
fiind 

sportivi
— cu

luuingciuc aciic, vu tctu 
stoicismul ș.i munca titanică 
care e capabil, reprezintă 
simbol pe care nu-1 poți 
ci, cel mult, atinge, 
spre care tind și eu deși, 
am 39 de puncte peste 
lui victorie !

Nușa DEMIAN

ARIPI NEVĂZUTE
Săritura cu care Dick Fossbury 

a devenit campion olimpic, in 
Mexic este un film pe care azi îl 
derulăm în memorie de nesfîrșite 
ori, spre a-i ‘găsi secretul frumu
seții. Nu-l vom afla însă și nu ne 
rămîne dectî să privim iar și iar 
filmul acestui zbor ciudat, cu me
reu âlfi actori care bat la porțile 
performanței și gloriei sportive. 
Așa am privit de fiecare dată și 
săriturile Corneliei Popescu.

De fiecare dată, totul începe cu 
o alergare înaltă, în arc de cerc, 
așa cum în cerc aleargă împodo
biți festiv caii de rasă în mane
jul circului. E multă ambiție în 
pasul acesta înalt care anwîță des
prinderea. In fața ștachetei, înlăn
țuirea de pași se topește intr-un 
zbor perfect vertical, cu umerii 
împungînd cerul.

întors cu spatele la ștachetă, să
ritorul pare a ignora cu totul pre
zența ei, înaintat de libertatea de 
a se desprinde de pămînt. Ișl fe
rește ochii de străjerul de metal 
al înălțimii, de parcă s-ar teme că 
privindu-i lucirea rece, 
puterile. Arcuindu-și 
trece plutind peste bara 
cu umerii înainte, cu o
a genunchiului ca o bătaie de aripi 
in final.

Tehnica „Fossbury", a plonjonu
lui dorsal, e îmbinare ciudată de 
traiectorii perfecte și îndrăzneală 
acrobatică. Cit de bine a învățat-o 
Cornelia noastră au arătat atit ci-

i-ar pieri 
mijlocul, 

de metal, 
destindere

■

fra recordului personal cît și a- 
plauzele spectatorilor fascinați de 
zborul ei.

S. STANE5CU
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vom sta de— Mi-ai promis o dată că 
vorbă, mai ții minte ?

— Știu. Cînd ne-am întîlnit 
Albu la redacția , .Sportul"...

— Atunci, ai vorbit mai mult 
aș vrea să-mi vorbești și despre dumneata. 
Se poate ?

— Cu mare plăcere. Te aștept după amiază 
la cinci ; e bine 1

...Inginerul Mircea David închide 
rele" ................

cu Sfera și

de ei! Acum,

„clasoa- 
colecției sale filatelice și surîde i

M-ai prins asupra... faptului. în fie- 
zi, îmi fac timp și pentru timbrele mele, 
cîteva „exemplare" foarte rare...

și-apoi se 
așteptarea

dar eram 
el serios.

care 
Am

Mi le arată plin de bunăvoință 
cuibărește pe canapea, calm, în 
„tirului" de întrebări.

— Să începem cu... începutul,
— Iubeam fotbalul, din copilărie, 

prea slăbuț ca să mă gîndesc la
Din fericire, a apărut cineva în viața mea, 
un băiat mai mare ca mine. Se numea Ba- 
ratki, și de la el am învățat să fac gimnas
tică și să beau lapte. Asta se-ntîmpla în 
liceu. Devenisem portarul echipei „Emanuil 
Gojdu", din Oradea... Țin minte că am făcut 
o partidă foarte bună cu „Comerțul", unde 
jucau fotbaliști de la C.A.O. Eram în clasa 
a Vil-a și plecasem apoi să-mi petrec va
canța la Tg. Ocna. Dar, după două zile, mă 
trezesc cu o telegramă i „Vino urgent, Ora
dea". Portarul C.A.O.-ului, marele Czinczer. 
își fracturase mîna, astfel că la 17 ani, dato
rită acestui accident, intram val-vîrtej în pri
ma echipă a Oradiei cu atacul celebru care 
făcea țăndări toate apărările i Glanzman, 
Covaci, Ronai, Bodola, Cociș. „Ce-o să facem 
cu puștiul ăsla-n poartă ?, a glumit Ronai.

O șă se sperie și-o să lase golurile să intre..." 
„Nu-i nimic, a răspuns „Duduș" Bodola. 
avem noi grijă la înaintare și marcăm mai 
multe goluri decît primește el..."

— Iți amintești de primul meci la C.A.O. ?
— Am jucat cu

„Roș-albaștrii"

centrul 
măsuri, 

careului 
veritabil

Juventus la București, 
aveau atunci în formație pe 

Melchior, Dobo, Vogi. Cînd m-a văzut _,nea 
Luchide" în gară, cu șapca de licean, a glu
mit : „Ce-ați venit cu mucosul ăsta ?“ Antre
norul Remeny a zîmbit și el într-un fel ciu
dat : „Ei. ai să vezi că într-o zi o să ai ne
voie de el la națională". A avut gura aurită, 
Remeny...

— Care crezi că e partida vieții dumitale ?
— Toți

meu". Eu cred însă că am făcut o treabă și 
mai bună la Belgrad, cînd naționala noastră, 
tu o echipă nouă, a învins totuși, cu 2—1. 
Atunci, apărarea a dus tot greul. Tirnanidi 
și Petrovici au pus toate „tunurile" pe 
poarta noastră, dar n-au reușit să ne smulgă 
victoria. Am apărat atunci cît pentru cinci 
meciuri. Memorabilă e pentru mine și par
tida a treia din cele piatru finale de cupă cu 
Rapid, jucată pe Giuleștl. Atunci ziarele au 
scris : .,Rapid—David i 2—2 1“

— In ce crezi că stă „secretul" unui por-

spun că la Roma a fost „meciul

— In ce crezi 
tar de clasă ?

— Trebuie, în 
jocului. Detenta, 
vață la groapa cu nisip, dar cu intuiția ori 
te naști, ori nu. Eu luam parte la joc tot 
timpul! Mă aventuram și î" Careu, uneori, 
dar nu din hazard, ci din calcul. Pavlovici, 
marele meu rival, a fost mai sobru, măi re
ținut. Pentru el, alarma începea atunci cînd 
mingea era semnalată în careul său. Eu mă 
„alertam" mai devreme, în momentul cînd

primul rînd, să aibă intuiția 
plonjoanele, ,.priză", se In-

se dezlănțuia atacul, chiar de la 
terenului. Atunci începeam să iau 
Uneori, ieșeam pînă-n marginea 
mare și degajam cu piciorul, ca un 
fundaș.

— Erai categorisit ca un portar mindru și 
ambițios...

— E adevărat! Mă consumam enorm pen
tru fiecare gol primit. Am suferit — nu exa
gerez — 21 de fracturi, începînd cu degetele 
și terminînd cu brațele... Și toate astea numai 
pentru că voiam cu orice preț să împiedic 
golul 1 In orice condiții 1 Odată, la un meci 
Venus—Juventus, CÎND CONDUCEAM CU 
5—0 și deci victoria nu mai putea fi pusă 
în cumpănă, m-am aruncat îh picioarele lui 
Naciu, care „scăpase" pe contraatac. N-a mâi 
putut să mă evite și m-a accidentat Am 
stat un an pe tușă și toate astea numai pen
tru că NU VOIAM SA PRIMESC GOLI

Mircea David privește cu nostalgie o foto
grafie mai veche i .,11 Dlo zboară cu balonul 
spre cer..." Apoi, murmură, visător i

— Ei, ce departe-i tinerețea... Cîte succese 
dar și cîte renunțări... După ce sfîrșenfn an
trenamentul și ieșeam din „iadul de zgură" 
din Splai, făceam un duș îndelungat, apoi, 
ocrotit de negura nopții, luam drumul cosei. 
Mă aștepta sticla de lapte, 
la zece eram în 
să intervenim, în 
de junele-prim al 
ani, la care visau 
cineva? Nimeni... 
adevărul adevărat I...
meu. are o lege severă: dacă nu-i dai totul, 
nu-ți dă nimic !...

obligatorie. și 
pat., (n. r. : ne permitem 
paranteză: și era v >rba
fotbalului nostru din acei 
toate fetele). Ar fi crezut 

Nimeni decît cei ce știu 
Căci fotbalul, dragul

George MIHALACHE
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Nu Ia meciul U.T.A. — Jiul nu l-am 

mai văzut pe doctorul Ciosescu ocu- 
pindu-șl locul preferat, acolo, in tri
buna stadionului arădean, puțin mai 
In dreapta lojel ziariștilor, așa cum il 
văzusem ori de cite ori asistasem la un 
meci al textiliștilor. fie că adversarul 
se numea C.F.R. Cluj sau Feijenoord. 
Silueta sa de pivot de baschet nu tre
cea neobservată. De mult voiam să-l 
provoc la un interviu. Mi se spusese 
că este un taedlc ginecolog respectat 
de întreg orașul, că are doi copil si 
că a cam uitat de fotbal.

doctore Cio- 
făcut epocă 
sportul care 

care ai

— Oare chiar așa este, 
sescu 7 Dumneata care ai 
in fotbalul nostru aii uitat 
te-a făcut celebru 7 Dumneata ___ ..
marcat șase goluri într-o repriză șl 

ai devenit dlntr-o dată golgeter 7
întrebarea i-am adresat-o Imediat 

ce l-am Intilnit — absolut Intimplător — 
In holul hotelului „Astoria**, L-a des
cumpănit puțin, dar imediat și-a regăsit 
„stiflul" :

— Intr-un fel, da. Cam la 27—28 de 
ani am renunțat la fotbal. Și nu pentru 
că n-aș mai fi vrut să joc, ci mai mult 
din cauza... confraților dumitale, a zia
riștilor. Nu știu ce voiau de la mine : 
marcam goluri în aproape fiecare meci, 
eram tunarul nr. 1 al campionatului șt 
totuși cele mai defavorabile cronici eu 
le aveam 1 Eram tot timpul luat la 
ochi, incit uneori nu-mi venea să mai 
ies din casă. Tata, cel 
da tot. Terminasem 
medicina, eram doc
tor, m-am gîndit că 
ar fi bine să mă 
dedic profesiei, și 
așa am și făcut. La 
vreo doi ani după 
aceea m-au curtat 
Vagonul și C.F.R. 
Arad, dar mă sim
țeam bine in halatul 
alb. Și am renunțat 
a doua oară...

— Iertați-mă, cîțl an!
— In aprilie voi împlini 36. Stnt chiar 

mal ttnăr decît Lereter, fostul meu co
leg de echipă.

— Dar eu cele șase goluri eum a 
fOst 7 Generațiile de azi nu prea cunosc 
isprava dumitale.

— Cum Să fie 7 La pauză (jucam Ia 
Timișoara, cu Dinamo Brașov) scorul 
era de-abia 1—0. în final : S—0 pentru 
noi. In fruntea clasamentului golgete- 
rilor se războiau — cu cite 17 goluri 
marcate — Dinulescu, coechipier cu 
mine, Drăgan de la Petrolul Ploiești și 
Ozon de la Progresul. Eu, departe în 
urma lor, cu numai 12 reușite. După 
pauză totul mi-a mers din plin : am 
tras șase șuturi pe poartă, șase goluri ! 
Am sărit pe locul 1 in clasament. E 
mult de cind s-au petrecut aceste fapte, 
dar data o țin minte și acum : 30 no
iembrie 1955. Campionatul se juca pri-

puțin, era amărît

Convorbire
cu dr. CIOSESCU

aveți T

va avea o anumită desfășurare. De 
dă. tatr-un meci jucat cu C.C.A., la 
mișoara. un meci tn care ta 
noastră debuta Filip — vî-1 
tijl 7 — Apolzan l-a atacat, 
aflam pe linia de 16 ni. In 
ei tșl disputau balonul, am _______
pîtiă Ia careul mic. Nu mă întrebați 
de ce. nici eu nu știu. Ei bine, 
duelul lor, mingea ajunge exact 
mine, âdl !

— Tn compania cărui antrenor 
simțit Cel mal blhe 7

— Cu Eugen Mladln. *3î acum îi 
după atîția și atițla ani, respect și 
tenie. A fost antrenorul care a 
in mine... ceea Ce eram. Nici mai 
nici mal puțin. A organizat de așa ma
nieră Jocul echipei și in special al 
înaintării ca să dea maximum de ran
dament. și a reușit. Jucam pe vremea 
lui un fel de 1—4—2—4 de azi. Și mer
gea de minune. Nimeni nu a desco
perit tactica noastră. Cit timp a stat 
la noi. ne-a captat. Am avut încredere, 
convingere tn vorbele și faptele Iul. A- 
veam in el exact ceea Ce se Înțelege 
prin încredere oarbă. De altfel, eram 
sub îndrumările lui cînd m-am lansat 
ca jucător. Din păcate, nu aceleași lu
cruri le-au văzut ta mine antrenorii c- 
chlpelor naționale. N-am jucat declt 
la „B“ de cîteva ori.

— Vă mal întîlniți cu vechii coechipieri 
de Ia Știința Timișoara 7

— Desigur. Chiar acum trei ani ne-am 
revăzut la Timișoara, am jucat un meci

noi. generația ’58 cu 
cei de ia *48. Am 
marcat și două go
luri. Ne-am așezat 
pe teren ca în vre
mea lui Mladin. Sînt 
plăcute aceste reve
deri. Mal povestim t 
Eră frumos fotbalul 
atunci .Lume mul
tă de nu mai avea 
loc în stadioane, 

mai este printre noi...
co-

I REZULTATE DE BUNA VALOARE

ION SÂNTEI (C.S.U. Construcții)I ÎN CAMPIONATUL COPIILOR

I DE TREI ORI VICTORIOS
Iv-ați

!
I
I
I
I

I
I

•d.i Campionatul național

I DUMITRU MEA (STEAUA)—PERFORMERUL REUHiUNII DE SlMBĂTĂ

din 
la

port, 
prie- 
văzut 
mult.

„Cupa Institutului de Construcțiipn- 
Tl- 

echlpa 
mat amtn- 

En mă 
timp ce 

înaintat

Ieri, în parcul Progresul, au luat 
sfîrșit ultimele partide din cadrul 
celei de a V-a ediții internaționale 
de tenis dotată cu „Cupa Institu
tului de Construcții". Iată rezulta
tele din semifinale : SIMPLU BĂR
BAȚI ; Sântei (CSU) — Rusu (CSU)

6— 3; Suto (CSU) — Navro- 
(CSU) 6—2, 3—6, 6—1. SIM- 
FEMEI : Vera Rado (Politeh- 
Cluj)

7— 5

întrecerile campionatelor naționale 
nentru copii se bucură de un frumos 
succes, majoritatea primilor clasați 
realizind cifre de bună valoare, noi 
recorduri naționale sau recorduri 
personale.

iembrie 1955. Campionatul se juca 
măvara—toamna.

— Intr-adevăr, în perioada aceea 
spaima portarilor. Cum explicați 
rința de a marca goluri 7

— Nu știu. Nu pot da un răspuns 
dort, științific ! întotdeauna am consi
derat fotbalul un joc foarte ușor, o Joa
că. Și nu făceam altceva declt să m.t 
joc. Nu-mi cream false probleme. Nu 
pot spune că n-aveam trac înaintea 
meciurilor. îmi pare însă rău — sar 
de la una la alta — că nu I-am as
cultat pe prof. Iovănescu, cunoscutul 
antrenor timișorean de atletism. care, 
atunci cînd eram in plină formă, mi-a 
spus că e bine să fac niște sporturi 
complementare pentru a cîștiga in vi
teză în suplețe. Pe la 26—27 de ani âm 
început să simt că am făcut rău neas- 
cultind povața sa. Dacă făceam acele 
sporturi complementare, poate mai ju
cam. Dar să revin la ceea ce m-ați 
întrebat initial. Să știți că nu e ușor 
să marchezi un gol. Eram însă capti
vat de perspectiva golului. Aveam anu
mite stări interne — intuiție, dacă 
vreți — care-mi spuneau, cu 3—1 „mu
tări" inainte, cum va evolua faza, o 
anticipam și întotdeauna mă găseam 

In pozifia cea mai bună pentru a mai
ca. Uneori nimic nu spunea că faza

erați 
ușu-

— Agneta Kun (CSU) 
(!!); Valeria Balaș 
Elena Trifu (Steaua)

Doar Mazăre nu
— Ce profesii au foștii dumitale 

legi 7
— In afara lui Remus șl a lui Brtnzel, 

care slnt profesori, și a mea — medic, 
toți ceilalți stat ingineri.

— Cu fotbalul nu 
legătură 7

— Floresctt a fost
Ia Farui. Dtaulescu ___ ,.
știți, sini arbitri, iar Lereter, 
încă, aici. Ja U.T.A. Restul...

— Nu credeți că acesta este șl 
motiv al dispariției fotbalului timișorean 
de pe firmamentul soccerulul româ
nesc 7 Și din celelalte mari echipe ale 
Timișoarei, mă refer la Chinezul și Ri- 
pensia. foarte puțini au ‘ 
s-au remarcat în orașul 
nori.

mai are

un timp 
și Boroș.

nici unul

„secund" 
după cum 

jucător,

un

fost cei ce 
lor oa antre-

— Nu știu. S-ar putea 
tina din cauze. Impresia 
este că Ia Timișoara nu 

fotbalistice ca atunci cînd 
Am văzut astă-toamnă

să fie și asia 
mea certă 

mai sînt va- 
jucam 
meciul

lori
eu. ..... ....... __ _ ______ _____
„Poli" — Crisui. Am fost decepționat de 
fosta mea eehină. Cred că la Timișoara 
este un nod de probleme. Cine-1 va 
descurca, nu știu.

— De cîte ori ați fost golgeter al cam
pionatului 7

— De două ori. In 1955 și In 1957—1958. 
Prima dată cu 18 gnlnri, a doua oară 
cu 21. Cînd am cucerit primul titlu am 
jucat doar două meciuri in tur. 
am mai fost și golgeter in „B“, 
jucam la Farui. cu 24 de goluri.

Dar 
cilul

— Ați debutat sub culorii® U.T.A.-ei...
— Da. sînt arădean, la U.T.A. am 

vătat fotbalul. Aici ani jucat, pe cîntl 
aveam 14 ani, alături do Petschovschl, 
Marki. Vass, Farmati, Adalbert Covaci, 
in marea echipă a textiiiștilor. Zic 
„marea echipă a textiliștiior**. dar știu 
cu care a fost cea măi mare, cea de 
acum 20 și mai bine de ani, cînd marea 
129 de goluri îrttr-uo campionat. sau 
cea de azi care a eliminat pe Feijenoord?

Depindo 
generații

în fotbal, totul este relativ, 
din ce unghi li privești, cărei 
ti aparții...

n-
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A FOST ALCĂTUIT LOTUL NAȚIONAL DE JUNIORI
CARE VA PARTICIPA LA „TURNEUL PRIETENIA

Lotul național lărgit de juniori 
și-a încheiat stagiul de antrena
ment efectuat în orașul Victoria. 
După 3 săptămîni de pregătire și 
meciuri de verificare, antrenorii 
C. Ardeleanu, V. Zavoda și N. 
Gorgorin au selecționat 17 jucă
tori, care între 6 și 16 august vor 
participa, în R. D. Germană, la 
„Turneul Prietenia". Echipa noas-

rrCUPA 23 AUGUST"

tră a fost repartizată în seria 
doua, alături de
R.P.D. Coreene, Cehoslovaciei, Bul
gariei și R. D. Germane II. Jncă- 
torii selecționați (Ciurea. Boghean 
— Anghelini, Blejușeă, Naghi, Be- 
dea, Enache, Ion Ion. Bora, Dumi- 
triu, Crișan, Sandu, Luchescu, Șu- 
mulanschi, Minctllescu, Giughici și 
Szabados) se ver reuni marți, 3 
august, la București, urmînd ca a 
doua zi 
în

a
reprezentativele

miercuri •— să plece
R. D. Germană.

I
I
I

6—2, 
schi 
PLU 
nica 
6—4.
(Steaua) - 
6—3, 6—4.

în finală. la dublu mixt : Kun, 
Sântei (CSU) — Triiu (Steaua), 
Garfield (SUA) 6—1. 9—7; FINALA 
SIMPLU FEMEI : Valeria Balaș 
(Steaua) — Vera Rado (Politehnica 
Cluj) 6—4. 6—0; FINALA SIMPLU 
BĂRBAȚI : Ton Sântei a învins pe 
colegul său de club Alexandru Suto 
(CSU) cu scorul de 6—4. 6—1

FINALA DE DUBLU BĂRBAȚI; 
Sântei, Boaghe (CSU) — Boldor, 
Komoroczi (Politehnica Cluj) 6—4, 
6—1.

Este lăudabilă performanța stu
dentului Ion Sântei, care a cîșligat 
trei titluri la actuala ediție. La 
sfîrșitul întrecerilor, din partea In
stitutului de Construcții, prof. Ște
fan Georgescu a înmînat cîștigăto- 
rilor premii.

Text și foto : Theo MACARSCHI

GRAFICUL

CAMPIONATELOR

NAȚIONALE

I
I
I
I
I
I

ii ■ -' :i'

VALERIA BALAS (Steaua)

CRAIOVA, 31 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru). — Pe hipodro
mul din parcul Poporului au conti
nuat sîmbătă întrecerile etapei a doua 
a campionatului republican de călă
rie. Proba nr. 2 internațională, cu 
parcurs american, a fost dominată de 
stellstul Dumitru Velea. Clasamentul : 
1. Dumitru Velea (Steaua) cu VinVca 
34 p, 2. Dumitru Velea cu Vinovat 
33 p. 3. Herold Mtlller (C.S.M. Sibiu) 
cu Ring 33 p.

tn celelalte probe ale zilei s-au 
înregistrat următoarele rezultate : dre
saj juniori 
trolul
Volcu 
dema 
trolul 
proba
(1,30 m), după baraj 
țional șl campionat

1. Sorin Bădulescu 
Ploiești) cu Rubin 323 p, 2. 
(A.S.

313 p, 3.
Ploiești) cu
internațională

1

Andrei Glutz (R.S. Cehoslovacă) 
Ormon 0 p.p. 38,8, 2. Simion 
(Dinamo București) cu Gama 

39.1. 3. dr. Juray Hanulay (R. 
hoslovacă) eu Caravela 0 p.p.

Reuniunea a cuprins șl o
feminină de campionat ctștigată, după 
baraj, de Ildlko Ujfalvl (A.S.A. Cluj) 
cu Oglinda cu 0 p.p. 41,3.

întrecerile continuă.

eu 
Marian 
o P-P- 
S. Ce- 

39,3.
probă

(Pe- 
Ion 

Mondial Lugoj) cu Dia- 
Alexandru Mlcu (Pe- 

Jambon 302 p;
nr. 3, normală 
(concurs lnterna- 

republlcan)

Mircea POPESCU

TEHNICE. Copii 
— 100 m delfin (f): EU- 
CRISTESCU (Din.) 1:15,4 

Ioana Sporea (Șc. Sp. Reș.) 
(r.p.), Dornnica Dumitru 

’ T.
Ursu

Sp. 21 1:12,3, A. Ponovici (Petr.) 
4x200 m liber (b); SC. SP.

Sp. 2 
liber

REZULTATE
Coleg. A 
GENIA 
(r.p.), ------ ------- ...
1:16.8 (r.p.), Dornnica
(Prah.) 1:21.7: 100 m delfin (b): 
FURTUNF.SCU (St.) 1:11,1. A.
(Șc.
1:12,3:
REȘIȚA 9:49.9-record. 
9:53,3, Petrolul 9:58,0;
(b): AD. HORVAT (Șc. Sp. 1) 2:17,8 
(r.p.). N. Butoi (Petr.) 2:20.7 (r.p.)
D. Roth (Șc. Sp. Sib.) 2:22,0; 200 m 
liber (f): SILVIA IVESCU (Din.) 
2:29,4 (r.p.), Maia Sard! (C.S.M.
Cluj) 2:31,6 (r.p.). Elena Ivescu (Din.) 
2:31.6 ‘ ‘ "• - -
Reș.) 
DEA
(Din.) , .
(Petr.) 2:56.3 (r.p.); 200 m bras (f): 
ADELINA HIDOȘ (Din.) 3:02,6 (r.p.) 
Doftinica Dumitru (Prah.) 3:04,5, 
Liliana Bancu (C.S.S.) 3:13,6: 400 m 
mixt (b): A. BARANI (Șc. Sp. Reș.) 
5:34,5 (r.p.). Z. Zvolenski (Șc. Sp. 2) 
5:35,7 (r.p.), E. Tschiltsche (Șc. Sp. 
1) 5:53.6; 400 m mixt (f): EUGENIA 
CRISTESCU (Din.) 5:48,8 (r.p.). Da
na Pop (Din.) 6:00,7. Elena Ivescu 
(Din.) 6:04.2.

Copii Categ. B — 200 m mixt (b): 
H. LUCACIU (Șc. Sp. Sib.) 2:51,9, Șt. 
Mitu (Dun.) 2:53,8. M. Mandache 
(Petr.) 2:57,0; 100 m delfin (b): H. 
LUCACIU (Șc. Sp. Sib.) 1:15,4 (r.p.), 
Șt. Mitu (Dun.) 1:17,0 (r.p.), A. Bi- 
rlnl (Criș.) 1:24,4; 100 m delfin (f): 
MINOLA VASILIADE (Rap.) 1:19,3, 
Cătălina Pănulescu (Petr.) 1:21,2, 
Carmen Călin (Petr.) 1:31,5; 4x200

$c.
203 m

m liber (b): ȘC. SP. 2 10:32.7-recorc1, 
Crișul 11:01,2, Petrolul............... ..
m liber (b); I. ȘVETZ 
5:02,5-recor<1, A. Noapteș 
5:23.6. D. Cosi roș (Criș.) 
m liber (f): CĂTĂLINA 
CU (Petr.) 5:25,5 (r.p.).
vath (Criș.) 5:35,6 (r.p.).
Juster (C.S.S.) 5:51.9; 200 m bras (bl: 
M. SIMION (Rap.) 3:06.9 (r.p.), M. 
Oncescu (Șc. Sp. 2) 3:07,3. M. Secuia- 
nu (Prah.) 3:10,2; 200 m bras (f): MA
RINA CRISTEA (St.) 3:09,0 (r.D.).
Ana Georgiu (Șc. Sp. Reș.) 3:11.7 
(r.p.). Ioana Adrian (Din.) 3:13.9 (r.p.). 
întrecerile se încheie astăzi: serii de 
la ora 10, finale de la ora 17. (a.v.)

11:11,4: 400
(SC. Sp. 2) 
(SC. Sp. 2) 
5:36,2; 400 
PANULES- 

Ildiko Hor- 
Daniela

(r.p,). 
2:32.4: 
(Petr.)
2:52.0

■Tulieta Miroșu. (Sc. Sp. 
200 m bras (b): D. Af.- 
2:51,4 (r.p.). S. Cernat 
(r.p.), C. Constantlnescu

• Echipa de 
Iul București, 
fanții clubului 
și Dumitru Zelinca, a întreprins un 
turneu în R.D. Germană, șusțintnd 
două partide cu echipa S.C. Traktor 
din Schwerin, întărită la rîndul ei 
cu Blum și Diecke de la S.C. Dyna
mo Berlin. în ambele Intilniri, bucu- 
reștenii au fost învinși (8—14 și 
8—12). dar comportarea lor în ring 
a fost bună, distingîndu-se : steliștli 
(Chivăr a boxat pentru prima oară 
la categoria semigrea), Ivanciu (3 
victorii). Popa. Prodan. Croitoru (o 
adevărată speranță a categoriei mij
locii) și Tudor Nicolae, care a făcut 
față asaltului reputatului Tiepold. 
Returul acestor meciuri va avea Ioc 
în cursul lunii iunie 1972.

box a clubului Meta- 
întărită cu reprezen- 

Steaua. Ion Chivăr

CORVINUL- LA 50 DE ANI

Campionatul masculin, divizia 
va disputa, în ediția 1971-1972, 

sistem turnee, numai în sală, după 
următorul program : 3—5 septembrie 
1971 la Cluj. 12—14 septembrie 1971 
la Timișoara. 24—26 septembrie 1971 
la Galati. 8—10 octombrie 1971 la 
București, 13—15 ianuarie 1972 la 
Iași. 23—25 ianuarie 1972 la Ploiești. 
7-9 aprilie 1972 la Galați, 20-22 
aprilie la Ploiești. 4—6 mai 1972 la 
Iași.

e Campionatul feminin, divizia A, 
se va desfășura la următoarele date : 
TURUL I, în aer liber : 24—29 au
gust, 2—5 și 9—12 septembrie 1971. 
2-9—16 aprilie 1972 ; TURUL II, 
sistem turnee, în sală : 27—29 sep
tembrie 1971 în București. 17—19 ia
nuarie 1972 la Timișoara, 28—30 ia
nuarie 1972 la Cluj ; TURUL III, în 
aer liber : 23—30 aprilie. 4—7—14—18 
și 21—28 mai — 4 iunie 1972.

DINAMO

In r. f. gBUCUREȘTI

Echipa de fotbal a oțelarilor în 1929
(Urmare din pag. 1)

turneu de pregă- 
Germaniei, forma- 
de hochei Dinamo 
VfL Bad Nauheim 
a campionatului 
capătul unui meci 
.................. VfL

Aflată într-un 
tire în R. F. a 
ția bucureșteană 
a întîlnit echipa 
din prima ligă 
vest-german. La 
spectacuios, jucătorii de la 
Bad Nauheim au terminat învin
gători cu scorul de 7—4 (1—0, 4—3, 
2—1). Cele patru goluri ale dina- 
moviștilor au fost înscrise 
Pană (2), Moiș și Costea.

UN ANTRENOR TINAR...
Grupa a opta a „Cupei de vară" 

s-a încheiat cu o plăcută surpri
ză : echipa de categoria C Victoria 
Florești a terminat 
petiția : 0—0 cu 
Poiana Cîmpina, în 
cu U.R.A. Cîmpina, 
versarilor, și 1—0
Bușteni, acasă. întrebîndu-1 pe an
trenorul fotbaliștilor cîștigători ai 
trofeului. Gheorghe Gavriloaia 
(fost ani de zile jucător la Pra
hova Ploiești), cum explică saltul 
înregistrat de echipa sa, care de 
pe locul 13 ocupat la finele cam
pionatului în seria respectivă a 
progresat pînă la situația de cîști- 
gătoare în tradiționala competiție 
de vară, el ne-a răspuns !

— Nu s-a petrecut nici 
nune, ci pur șl simplu am 
o măsură care se impune 
gulă la echipele cu plafon de vîrstă

neînvinsă com- 
divizionara B 
deplasare, 3—2 
pe terenul ad- 
cu Caraimanul

o mi- 
aplicat 
de re-

• înainte de încheierea taberei de 
juniori mici, de la Bistrița, pugiliștii 
selecționați au susținut 
verificare la care au 
cîțiva boxeri localnici și 
rezultatele în ordinea _ __
R. Turicea (Dacia Bistrița) m.n. P- 
Dragu (Electroputere), I. Dumitrescu 
(Constructorul Buc.) b.p. P. Cosnia 
(C.S.M. Cluj), M. Armeanu (Dacia 
Bistrița) b.p. V. Soroceanu (Nicolina 
Iași). V. Sîrbu (Met. Bocșa) b.p. N. 
Dincă (Semănătoarea). M. Nagy 
(C.S.M Cluj) m.n. V. Boșoroagă (Por
tul Constanța), Săli Husein (Energia 
Constanta) b.p. P. Gabor (Ceahlăul 
P. Neamț). A. Zagreanu (Dacia Bistri
ța) b.p. M. Roman (A S A, Tg. Mures) , 
V. Terpovici (Voința Pitești) m.n. V. 
Alucăi (Voința Iași). M. Simon (Dina
mo) b. ab. 2. M. Ștefaniuc (C.S.M. 
Cluj). Gh. Malache (Ceahlăul P. 
Neamț) b. ab. 1. L. Mageru (C.S.M. 
Cluj).

meciuri de 
participat și 
clujeni. Iată 
categoriilor :

I. TOMA corespondent 1

de

ridicată : am promovat 10 tineri. 
După felul cum s-au comportat în 
„Cupa de vară", ei îmi 
multă încredere. Cîțiva sînt 
tice talente și în plus au 
calitate de a fi sîrguincioșî 
trenamente. Alexandru Ștefănescu, 
Ion Istrate, Stelian Savu, Teodor 
Selișcan 
în gînd 
dejdx

— Se

inspiră 
auten- 
marea 
la an-

și Aurel 
să devină

pare că

Savu și-au pus 
fotbaliști de nă-

reînttlnlrea cu Tordănescu, 
Și Dumltrache, fetele ne ln- 
avanpremleră. Azi pe trei 
din capitală - Glulești, O- 
Dinamo — se va da startul 

....... ..  23 August", prima competi
ție de anvergură rezervată echipelor 
feminine. Cele 8 formații participante 
au fost împărțite, prin tragere la sorți, 
ta două serii. In prima vor ]uca 
echipele Rapid. E.R.B., Uzina de me
dicamente și Flacăra roșie, iar ta a 
doua Confecția. F. C. Tricodava Unirea 
tricolor și Țesătorlile reunite. Se va 
Juca sistem turneu, fiecare cu fiecare, 
un meci disputîndu-se pe distanța a 
două reprize a cite 30 de minute fie
care. Ciștigătoarele celor două grupe 
se vor intitni duminică 15 august, in 
finala competiției, in deschidere Ia me
ciurile (masculine 1) din cadrul „Cupei 
municipiului București".

Iată programul complet de desfășurare 
a meciurilor din cadrul „Cupei 23 Au- 
gust“ :Duminică, 1 august : stadionul Giu- 
Iești ora 9 : Rapid — F.R.B.; stadionul 
Olimpia, ora 9 : Uzina dc medicamente
— Flacăra roște ; stadionul Dinamo, ora 
9 : Confecția — F. C. Tricodava.

Joi 4 august : stadionul Constructorul, 
ora 17.30 : Unirea tricolor — Țesătorille 
reunite.

Duminică, 8 august : stadionul F.R.B., 
ora 9 ! F.R.B. — Flacăra roșie șt. in 
continuare, F. C. Tricodava — Țesăto- 
riile reunite; stadionul Ciulești, ora 9. 
Rapid — Uzina de medicamente ; sta
dionul Dinamo, ora 9 : Confecția — fi
nirea Tricolor.

Miercuri 11 august : stadionul Olim
pia ora 17.30 : Uzina de medicamente — 
F R.B.. stadionul Flacăra roșie, ora 
17.30 : Flacăra roșie — Rapid ; stadionul 
Constructorul, ora 16 : Unirea Tricolor
— F. C. Tricodava și. în continuare, 
Țesătoriil® reunite — Confecția.

Ping la 
Răducanu 
vită la o 
stadioane 
limpia și 
in „Cupa la

ÎNCEP PRIMELE VERIFICĂRI
OR ADEA, CRIȘUL SE MASO ARA 

CU ECHIPA CAMPIOANA
Azi. se vor disputa ta țară cîteva 

meciuri amicale ale unor echipe din di
vizia A. La Oradea, formația locală 
Crișul — nou promovată pe prima sce
nă a fotbalului nostru primește vizita 
echipei Dinamo Tn deschiderea acestei 
partide vor juca Crișul (tineret) 
Știința Bacău (div. B).

La Brașov. 8. C. Bâcău_ Joacă 
compania divizionarei 
București.

In drum sore București, Rapid face 
azi o haltă la Cîmpina. unde Va sus
ține un meci amical cu Poiana. Partida 
va fi precedată de întîinirea Progresul 
Brăila — Rapid (tineret).

In sfîrșit, la Ploiești, Petrolul Întil-

■nește pe Gloria Buzău, echipă 
beneficia în sezonul viitor de 
fostului international Badea.

care va 
aportul

LA BUCUREȘTI ȘI CLUJ DOUA 
PARTIDE AMICALE INTERNAȚIONALE

și
_ ___ tn
B, Progresul

După cum am mai anunțat. astăzi, 
pe stadionul Politehnica din București 
are ioc o tnttinlre internațională amica
lă tntre echipele Sportul studențesc și 
Dttnav Ruse. Partida va începe la ora 
17.30

Marț) 3 august, pe stadionul Muni
cipal din Cluj, echipa Universitatea va 
întilni. într-o partidă amicală forma
ția Stahl Riesa, clasată in prima ju
mătate a campionatului diviziei A din 
R.D.G.

în viitorul cam
pionat veți utiliza o echipă com
plet remaniată. Unde se află re
zervorul dv. de cadre ?

— în propria noastră comună: 
3a școala generală șî în secțiile 
uzinei Victoria Florești, undo nu
meroși tineri își fac ucenicia în 
diverse meserii. Tinerii dotați pen
tru fotbal primesc primele îndru
mări de la mecanicul Gheorghe 
Ionescu, instructor voluntar, care 
se ocupă de echipa noastră de ju
niori.

Am încheiat aici scurtul dialog 
cu antrenorul Gheorghe Gavriloaia 
și l-am continuat. cîteva minute 
mal tîrziu, cu cîțiva tovarăși din 
conducerea asociației sportive. De 
la ceilalți interlocutori am aflat că 
pentru sezonul care urmează să 
înceapă în curînd, s-au cumpărat 
echipament si diverse materiale în 
valoare de 9000 de lei. De aseme
nea instalațiile bazei sportive au 
fost renovate, iar gazonul cosit și 
pregătit nentru campionat.

Revitalizarea echipei se datorește 
în mare măsură, precum se recu
noaște aici, energiei și priceperii tî- 
nărulul antrenor Gavriloaia.

Troian IOANIȚESCU

mai bune ca la un adevărat spec
tacol 1) se oirganizau toncursuri 
de călărie pe măgari, de cățărat 
pe stîlpi... Se înregistrează în a- 
ceastă perioadă prima partidă in
ternațională de fotbal (cu o echipă 
din Ungaria) și meciurile — deve
nite tradiționale — între selecțio
natele văii Mureșului și văii Jiului.

Dar performanța care și acum 
încălzește inimile localnicilor s-a 
petrecut în anii noștri, atunci 
Corvinul (pe atunci Metalul) 
nedoara, a reușit să joace, în 
1954 și în ediția I960—61 în 
mul eșalon al țării. Fotbalul ____
deja în acei ani confrați într-ale 
performanței : atletism, volei, alpi
nism, aeromodelism, popice, lupte, 
box, șah, rugby, discipline din care 
unele au rămas ,.Corvinului“, iar 
altele au trecut în patrimoniul 
celeilalte unități sportive hunedo- 
rene, mai tînăra asociație „Con
structorul". Clubul „Corvinul", 
însă, poate spune că de la cei 
aproape 1000 de membri pe care 
îi număra precursoarea sa de acum 
o jumătate de secol, a ajuns azi 
să aibă 5000 de membri și că. 
asemenea furnalului, unde muncă 
nu se întrerupe, și pe terenurile 
de sport activitatea e permanentă. 
Fotbaliștii de la Blumming și de la 
Direcția de transporturi, voleiba-

liștii de Ia Energia, care au dobîn- 
dit-trofeele întrecerilor din cadrul 
clubului, sutele de participanți la 
cupele laminoristului, montoruiui, 
cocsorului, oțelarului sînt cei care 
azi vor purta la sărbătoarea semi
centenarului clubului lor, flacăra' 
nestinsă a permanenței sportului 
în rîndul muncitorilor hunedoreni.

Și nu întîmplător, coloana spor
tivilor va porni din cadrul combi
natului siderurgic și va defila pe 
rt_d:_..„l Corvinul, simbolizîn.d

W Comitetul national elvețian pen
tru sportul de performanță a hotă- 
rit să includă în rîndul cadrelor spar
tului de elită pe cei trei pugiliști par
ticipant! la campionatele europene de , 
la Madrid : Schăllebaum, Gschwind 
și Hassler (ultimul învins de Gyorffi). 
Organizația respectivă condiționează 
acordarea acestei distincții cu anga
jamentul boxerilor de a nu trece Ia 
profesionism pînă 
chen.

la J.O. de la Miin-
-• 'i

internațional de la 
do federația din

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1971/72

SERIA A Xll-a
ETAPA I (22 AUGUST)

eînd 
Hu- 

anul 
pri- 

avea

stadionul
munca și sportul pe aceste me
leaguri ce stau acum sub semnul 
tinereții și civilizației socialiste.

® La turneul
Berlin, organizat ... ..
R.D.G. în colaborare cu „Turn und 
Sport Club Berlin", au fost invitați 
iă participe bugiliștl din 15 țări. Prin
tre boxerii ce se vor alinia, la 6 
octombrie, la startul acestor întreceri 
se vor număra și 8 români.

mergem

Politehnica Brașov — Oltul Sf. Gheorghe 
Tract. Bv. — Lemnarul Odorh. Secuiesc 
Vlstorui Gheorghienl — Colorom Codlea 
Carpați Covasna — Forest. Tg. Secuiesc 
Minerul M. Ciuc — Minerul Bălan 
Unirea Cristurul Secuiesc — Carpați Bv. 
Torpedo Zărnești — Metrom Brașov

ETAPA A n-A (29 AUGUST)

Minerul
Carpați
Viitorul
Minerul
Oltul Sf. Gh. — Tractorul Brașov

Bălan — Torpedo Zărnești 
Brașov — Carpați Covasna 
Gheorghienl — Poli. Brașov 
M Ciuc — Colorom Codlea

ETAPA A VI-A (3 OCTOMBRIE)

Tractorul Brașov — Colorom Codlea 
Viit. Gheorghienl — Forestierul Tg. SeC.

ETAPA A X-A (31 OCTOMBRIE)

_. .. ț Tine
ta ora 9 î finala

internațional al
ATLETISM.^ Stadionul 

retuiUi. de 
Tetratlonului 
prieteniei.

în fața Palatului 
start in cea de-a 

- ■ marș 
Munca**.

Lâ Ora 8.
TeiOfbahelOt :
XI-a ediție a cursei. de 
„Premiul ziarului Munc;

ÎNOT- Bazinul Dinamo, de la 
orele 10 și 17 : finalele campio
natelor naționale de copii.

POLO. Ștrandul Tineretu
lui de Ia ora 16 : meciurile fi
nale alo turneului internațio
nal „Cupa Prietenia**.

Colorom Codlea — Torpedo Zărnești 
Mln. Bălan — Politehnica Brașov 
Carpați Brașov — Minerul M. Ciuc 
Metrom Bv. — Unirea Cristurul secuiesc 
Forest. Tg. Secuiesc — Tractorul Bv. 
Oltul St. Gh. — Viitorul Gheorghienl 
Lemnarul Odorh. Sec. — Carpați Covasna

ETAPA A ni-A (12 SEPTEMBRIE)
Tractorul Brașov — Minerul Bălan 
Lemnarul Odorh. Secuiesc — Carpați BV. 
Politehnica Brașov — Colorom Codlea 
Torpedo Zămești — Oltul Sf. Gheorghe 
Minerul M. Ciuc — Metrom Brașov 
Carpați Covasna — Viitorul Gheorghienl 
Unirea cristurul See. — Forest. Tg. Sec.

ETAPA A IV-A (19 SEPTEMBRIE)

Carpați Brașov — Metrom Brașov 
Viitorul Gheorghienl — Torpedo Zămești 
Forest. Tg. Sec. — Minerul M. Ciuc 
Politehnica Brașov — Tractorul Brașov 
Unirei Crlst. Secuiesc — Carpați Covasna 
Minerul Bălan — Oltul Sf. Gheorghe 
Colorom Codlea — Lemnarul Odorh. Sec.

ETAPA a V-A (26 SEPTEMBRIE)
Lemn. Odorh, Sec. — Unirea Crlst Sec. 
Metrom Bv. — Forestierul Tg. Secuiesc

Forestierul Tg. Secuiesc — Mln. Bălan 
Torpedo Zărnești — Unirea Crlst. Sec. 
Tractorul Brașov — Viitorul ' 
Oltul Sf. Gh. — Lemnarul 
Colorom Codlea — Carpați 
Carpați Covasna — Metrom 
Poli. Brașov — Minerul M.

Gheorghienl 
Odorh. Sec. 
Brașov 
Brașov 
Ciuc

ETAPA A VII-A (10 OCTOMBRIE)
Viit. Gheorghienl — Lemn. Odorh. Sec. 
Tractorul Brașov — Carpați Brașov 
Unirea Crist. Sec. — Minerul M. Ciuc 
Torpedo Zărnești — Forestierul Tg. Sec. 
Metrom Brașov — Politehnica Brașov 
Colorom Codlea — Oltul Sf. Gheorghe 
Minerul Bălan — Carpați Covasna

ETAPA A VOI-A (17 OCTOMBRIE
Carpați Covasna — Colorom Codlea 
Minerul M. Ciuc — Viitorul Gheorghienl 
Metrom Brașov — Oltul Sf. Gheorghe 
Unirea Cristurul Sec. — Tractorul Bv. 
Lemnarul Odorh. Secuiesc — Mln Bălan 
Forestierul Tg. Secuiesc — Poli. Brașov 
Carpați Brașov — Torpedo Zămești

ETAPA A IX-A (24 OCTOMBRIE)
Mth. M. Ciuc — Lemnarul Odorh. Se* 
Minerul Bălan — Metrom Brașov
Poli. Brașov — unirea Crlst. Secuiesc 
Oltul Sf Ghenrehe — Carnali Brașov 
Torpedo Zărnești — Carpați Covasna

Oltul St. Gh. — Forest. Tg. Secuiesc 
Carpați Covasna — Minerul M. Ciuc 
Politehnica Bv. — Carpați Brașov 
Min. Bălan — Viitorul Gheorghienl 
Colorom Codlea — Unirea Cristurul Sec. 
Lemn. Odorh. Sec. — Torpedo Zămești 
Tractorul Brașov — Metrom Brașov

ETAPA A XI-A (7 NOIEMBRIE)
Torpedo Zărnești — Poli. Brașov
Unirea Crist. Sec. — Viit. Gheorghienl 
Minerul M. Ciuc — Tractorul Brașov 
Forestierul Tg. Sec. — Colorom Codlea 
Carpați Brașov — Minerul Bălan
Metrom Bv. — Lemnarul Odorh. Secuiesc 
Carpați Covasna — Oltul SI. Gheorghe

ETAPA A Xn-A (14 NOIEMBRIE)

Forest. Tg. Sec. — _____ _____  ___
Tractorul Brașov — Torpedo Zămești 
Colorom Codlea — Metrom Brașov 
Politehnica Bv. — Carpați Covasna 
Minerul M. Ciuc — Oltul Sf. Gheorghe 
Viitorul Gheorghienl — Carpați Brașov 
Unirea Cristurul Sec. — Minerul Bălan

Lemn. Odorh. Sec.

ETAPA A XIII-A (21 NOIEMBRIE)

Carpați Covasna — Tractorul Brașov 
Lemnarul Odorh. Sec. — Politehnica Bv. 
Oltul Sf. Gheorghe — Unirea Crlst. Sec. 
Carpați Bv. — Forestierul Tg. - -culese 
Minerul Bălan — Colorom Codi" 
Torpedo zămești — Minerul M. Ciuc 
Metrom Bv. — Viitorul Gheorghienl

situat la 23 km

pe Șos. Suceava

Vatra Dornei

să poposiți la

MOTELUL ILIȘEȘTI

căci pe celelalte

le veți furr.’zra dv

prietenilor

la întoarcere

pentru a vă determina

depărtare de Suceava

Cadrul natural al
pădurilor ac ftrad
Exccicnîc condiții 
ac masa și cazare
Tradiționala 
ospitalitate 
moldovenească
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S-AU încheiat întrecerile spartachiadei CAMPIONATELE MONDIALE

BALCANIADA DE VOLEI TELE

DE VARĂ A POPOARELOR U.R.S.S. DE TIR CU ARCUL

• Ultimii campioni la box, handbal și volei
11 
ai

• Bilanful este strălucit: 18 recorduri mondiale

și 19 europene

MOSCOVA, 31 (Agerpres). — Cea 
de-a 5-a ediție a Spartachiadei de 
vară a popoarelor URSS. grandioasă 
manifestare de masă și de performan
tă a sportului sovietic, a luat sfîrșit 
pe stadionul „V. I. Lenin” din Mos
cova, unde peste 100 000 de spectatori 
au asistat la festivitatea de închidere 
și la parada echipelor participante. 
Timp de două săptămini, finaliștii 
actualei ediție a Spartachiadei și-au 
disputat întâietatea la 24 de discipline 
sportive, oferind întreceri spectacu
loase și de un înalt nivel tehnic, ilu
strate de cele 18 noi recorduri mon- 
di ale, 19 recorduri europene, 31 re
corduri unionale stabilite cu acest 
prilej.

în cadrul festivității de închidere 
au fost înmînate premiile Spartachia
dei. Marele premiu al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a fost atribuit se
lecționatei R.S.F.S. Ruse, clasată pe 
primul Ioc. Locul doi a fost ocupat 
dc echipa orașului Moscova, iar locul 
trei de formația R.S.S. Ucraineană. 
Premiul pentru cele mai bune rezul
tate obținute în colectivele sportive 
sătești a revenit echipei R.S.S. Esto
ne.

Premiile pentru cele mai bune re
zultate individuale au fost atribuite 
următorilor sportivi : Vasili Alekseev, 
Ludmila Buldakova. Ghenadi Ivan- 
cenko, Aleksei Nikancikov. Svetlana 
Savitskaia, Leonid Osipov, Elena Pe- 
tușkova. Galina Stepanova. Aleksandr

Metreveli, Ibrahim Hasanov. De ase
menea, au fost distinși antrenorii 
Boris Șahlin. Givi Ahvlediani, Viktor 
Kapitonov, Dmitri Korkin.

La finalele Spartachiadei au asis
tat 170 de oaspeți de peste hotare, 
printre care conducători ai organi
zațiilor sportive din țările socialiste, 
președintele C.I.O., Avery Brun
dage, președinți ai unor federații 
sportive internaționale.

în ultimele două zile ale Sparta
chiadei. spectatorii au urmărit cu 
interes desfășurarea finalelor tur-

neului de box. în ordinea celor 
categorii, titlurile de campioni 
Spartachiadei au fost cucerite de ur
mătorii pugiliști : Anatoli Semenov, 
David Tarosian, Viktor Orlov, Boris 
Kuznefov. Oleg Gurov, Suren Ka
zarian, Anatoli 
Sipilov, Rifat Riskiev. 
fimov și Kamo Saroian.

Turneul masculin de handbal s-a 
încheiat cu victoria reprezentativei 
orașului Moscova, urmată de echi
pele R.S.S. Ucrainene, R.S.F.S. Ruse 
și R.S.S. Gruzine. La feminin, pe 
primul loc s-a clasat formația R.S.S. 
Ucraineană, secundată de selecționa
tele R.S.S. Azerbaidjană și R.S.S. Li
tuaniană.

întrecerea celor mai bune volei
baliste s-a încheiat cu victoria selec
ționatei orașului Moscova (alcătuită 
din jucătoare de la cluburile Dina
mo, Lokomotiv și ȚSKA), care a ter
minat competiția neînvinsă.

Hohlov, Aleksandr 
Nikolai An-

La Knaversmire (Anglia) se des
fășoară în prezent întrecerile cam
pionatelor mondiale de tir cu arcul, 
în proba individuală feminină de 
la distanța de 70 m, după două 
manșe, conduce sportiva sovietică 
Gașpenko cu 1 503 p, urmată de 
americanca Wilber 1 480 p. în cla
samentul pe echipe, pe primul loc 
se află selecționata Poloniei 4 346 
p, secundată de formațiile 
4 303 p și S.U.A. 4 292 p.

în proba masculină de la 
ța de 90 m, tot după două 
primul Ioc este ocupat de 
canul Williams cu 1 503 p,
de finlandezul Laasonen 1462 p.

LUKOVIT. 31 (prin telefon). în
cheiat vineri seara tîrziu, meciul 
dintre echipele feminine de juni
oare ale României și Iugoslaviei 
nu ne-a permis o descriere deta
liată a întîlnirii. De aceea vom în
cepe relatarea de azi oferind cîteva 
amănunte de la această partidă, 
cu care echipa noastră a încheiat 
Balcaniada. Tinerele voleibaliste 
românce s-au comportat de data 
aceasta mai aproape de valoarea 
reală, terminînd victorioase în mai 
puțin de o oră. Întîlnirea a fost 
echilibrată doar în primul set, cînd 
adversarele junioarelor noastre au 
luptat cu ardoare, menținînd 
bună parte 
egal și chiar 
moment dat, 
șitul acestui set, precum și cele
lalte două au scos însă în eviden
ță superioritatea netă a

din timp 
conducînd, 
cu 11—9.

O 
scorul 

la un 
Sfîr-

echipei

României, care, deși s-a angrenat 
uneori în jocul lent al iugoslavelor, 
le-a depășit în toate compartimen
tele. A ieșit în evidență primirea 
corectă a mingii de către toate ju
cătoarele noastre, ceea ce le-a dat 
posibilitatea să construiască atacuri 
eficace. Au fost folosite în acest 
ultim meci următoarele jucătoare : 
Maria Antonescu, Paula Cazangiu, 
Emilia Cernega, Victoria Caranda, 
Rodica Cilibiu, Liana Pașca, Nadia 
Brumă și Cornelia Cîrstoiu. Au 
arbitrat corect I. Petrov și I. Pan
teleev (Bulgaria). În urma acestui 
rezultat și al celui de astăzi (n.r. 
— aseară) dintre Bulgaria și Iugo
slavia, cîștigat de prima formație 
cu 3—0, clasamentul turneului fe
minin al Balcaniadei arată astfel : 
1. Bulgaria, 2. România, 3. Iugosla
via. După festivitatea de premiere 
în competiția feminină s-au desfă- 

_ șurat meciurile din penultima zi a 
turneului masculin.

Confederația sud-americană de fotbal 
a propus ca finala „Cupei intercontinen
tale" între echipele Nacional (Uruguay) 
ș! AJax Amsterdam să se dispute dună 
31 octombrie. La reuniunea de la Bue
nos Aires s-a hotărît reluarea din 1972 
a campionatului sud-american inter- 
țări, competiție care nu s-a mal des
fășurat în ultimii cinci ani.

Peste 25 000 de spectatori au urmărit 
Ia Frankfurt pe Main meciul internatio
nal amical de fotbal dintre echipa olan
deză Ajax Amsterdam șl formația io- 
cală Eintracht. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (0—0) prin 
golurile marcate de Grabowski șt Hoel- 
zenbein, Punctul echipei olandeze a 
fost înscris de Keizer.

tn sferturile de finală ale turneului 
internațional feminin de tenis de la 
Veneția, Billie Jean King a ellminat-o 
cu 6—3, 6—2 pe Lucia Bassi. iar Helga 
Niessen a învins-o cu 7—6. 6—2 Pe Ju
lie Heldman. Alte rezultate : Gali
Chanfreau — Francoise Durr 4—6, 6—3, 
7—5 : Rosemarie Casals — Judith Dal
ton 6—4, 6—0.

URSS

distan- 
manșe, 
ameri- 
urmat

în „Cupa Ba'aton" la handbal feminin

OLANDA CU 9-8 (4-3)
în localitatea Veszprem (Unga

ria) au debutat vineri întrecerile 
ce'ei de a 6-a ediții a turneului 
internațional de handbal feminin, 
dotat cu „Cupa Balaton". La star
tul competiției s-au aliniat repre- 
zentantivele Olandei, Iugoslaviei, 
K. D. Germane, României, Unga
riei, precum și o selecționată â 
orașului Veszprem. în prima zi, 
echipa țării noastre a întîlnit re
prezentativa Olandei. Deși jucătoa
rele olandeze s-au prezentat în mare 
progres față de întîlnirile anteri
oare, handbalistele românce au 
avut în permanență inițiativa și, 
practicînd un joc în viteză, au ob
ținut victoria cu 9—8 (4—3). în cel 
de-al doilea joc al zilei, Iugoslavia 
a dispus de Selecționata orașului 
Veszprem cu 18—8 (8—1). Turneul 
continuă cu următoarele 
Olanda — Ungaria și R. D. Ger
mană — Iugoslavia, care se 
disputa în orașul Keszthely.

jocuri:

vor

CE ȘANSE
(Urmare din pag. 1)

nuă ascensiune valorică, a învins 
la ultimele concursuri internațio
nale cîțiva specialiști pe 3000 m 
obstacole creditați cu rezultate su
perioare. și s-a apropiat la numai 
0,2 secunde de recordul lui Va- 
moș. Intr-o companie selectă — 
Villain (Franța), Morozov, Bitte 
(U.R.SS.), Jelev (Bulgaria) etc. —, 
Cefan poate atinge bariera celor 
8:30, iar uh loc în primii șase ar 
fi extrem de onorabil.

Tredhd la probele feminine, vom 
Sublinia că deși reprezentarea nu
merică este inferioară celei mas
culine ■— vor cbhcuta opt atlete—, 
Satisfacțiile posibile Sînt mult mai 
numeroase. Pentru a nu fi bănuiți 
de vreo preferință, vom începe, în 
ordinea probelor, cu ILEANA 
SILAI. Credem că o parte a presei 
a trecut cu extremă ușurință peste 
rezultatul său de la campionatele 
naționale (2:03,9), realizat într-un 
stil de mare campioană. Nu exa
gerăm spunînd că Ileana este de

Michel Rousseau
52,7 pe 100 m liber
nou record european

N. MATEESCU

electronic pentruEchipament
biroul de presă al J.O

Federația franceză de ciclism a retras 
titlul de campion lui Yves Hezard. în 
urma controlului medical efectuat 
Comisia antidoping s-a constatat 
Yves Hezard a folosit medicamente 
mulatoare în cursa desfășurată pe cir
cuitul de la Gap. Este pentru a treia 
oară în patru ani cînd se ia o aseme
nea măsură de către forul francez.

XI

de 
că 

sti-

a

în cadrul campionatelor de na- 
tație ale Franței, care se desfășoa
ră la Paris, campionul continental 
Michel Rousseau a înotat distanța 
de 100 m liber în 52,7. Performan
ța constituie un nou record euro
pean, superior cu 0,1 sec. vechiu
lui record stabilit de sportivul 
francez în luna septembrie a anu
lui trecut.

electronic 

Jocurilor Olimpice de vară de la Miln- 
chen. au fost puse la punct cinci ordi
natoare care vor înregistra și tria re
zultatele. Un al șaselea ordinator va fi 
pus la dispoziția exclusivă a ziariștilor 
pentru a le furniza informații de ordin 
tehnic referitoare la probele olimpice, 
precum și date privind biografia concu- 
renților. Aparatele electronice vor fi 
cuplate cu 400 de teleimprimatoare, ce 
vor deservi Comisia de organizare, ju
riile de arbitri, presa sportivă și radlo- 
tetevlziunea.

Un important 
va contribui la

echipament
buna desfășurare

Farticipanții la „Marele premiu al R.F. 
a Germaniei" la automobilism, care se 
va desfășura astăzi pe circuitul de ia 
Nurburgring, au efectuat ultimele 
trenamente. Cel mai bun rezultat 
obținut sportivul scoțian 
wait care, pe 
llzat o medie

Jackie 
o mașină „Tyrell", a 
orară de 187,300 km.

an- 
l-a 

Ste- 
rea-

de simplu femei dinFinala probei . ____ ____
drul campionatelor internaționale de 
nis de la Hilversum se va disputa 
tre Evonne Goolagong șt Christine 
Sandberg. In semifinale. Goolagong a 
învins-o cu 6—3, 6—2 pe Cora Schediwy, 
iar Sandberg a dispus cu 11—9, 6—1 de 
Betty Stove.

ea- 
te* 
1n-

(Urmare din pag. 1)

care se află la Constanța de la în
toarcerea din Bulgaria (unde a 
participat la turneul de la Varna), 
Va avea prilejul să-și verifice po
tențialul într-o companie aleasă, 
care nu va lăsa dubii în privința 
valorii sale reale, a acumulărilor 
din perioadele anterioare de pregă
tire. După evoluțiile ei la acest 
turneu, vom putea aprecia șansele 
pe care le are de a obține califi
carea pentru J.O. prin „europenele" 
programate luna viitoare.

Deocamdată, sînt prezente pe li
toral echipele României și Ceho
slovaciei. Azi urmează să sosească 
cele ale U.R.S.S., R.F.G. și România- 
tineret (din Bulgaria). Formațiile

au

R.P.D. Coreene și Bulgariei au sosit 
la Constanta sîmbătă seara.

Cele 7 echipe participante 
fost împărțite în 2 serii : România,
U.R.SS., Bulgaria și R.F.G. (în pri
ma serie), R.P.D. Coreeană, Ceho
slovacia 
seria a 
în serii 
pentru 
la turneul pentru locurile 5—7

Jocurile vor fi conduse de urmă
torii arbitri : Dușan Prielozni (Ce
hoslovacia), Rujda Trhuly și Dra- 
gisa Manojlovici (Iugoslavia), Rolf 
Andresen și Arno Hermann (RFG), 
C. Armășescu și C. Mușat (Româ
nia).

Cîteva dintre cele mai importan
te jocuri vor fi transmise și de 
posturile noastre de televiziune.

și România — tineret (în 
II-a). Primele două clasate 
vor participa la turneul 
locurile 1—4, iar celelalte

AVEM LA HELSINKI?
cîțiva ani cea mai constantă aler
gătoare din lume pe distanța de 
800 m — constanță la un nivel 
foarte ridicat — și numele ei tre
buie amintit printre favorite la 
orice confruntare internațională. 
Vice-campioana olimpică nu și-a 
spus, sîntem convinși, ultimul cu- 
vînt și, în prezența redutabilă a 
proaspetei recordmane a lumii 
Falck - Janze (R.F. a Germaniei), 
a eternei sale rivale Nikolici (Iu
goslavia) și a talentatei Hoffmei- 
ster (R.D.G.), va da totul pentru 
O medalie și un timp sub 2 mi
nute.

VALERIA BUFANU : polivalenta 
elevă a prof. Eveline Ghimpu de
ține a patra performanță mondială 
a anului în proba de 100 mg. Ge
nerozitatea cu care își risipește ta
lentul și eforturile ar fi făcut-o să 
dorească participarea și la probele 
de viteză pe plat. Programul o 
obligă însă la o prezență singu
lară, în proba care a făcut-o cu
noscută, unde pentru ocuparea 
unui loc pe podium, la care rezul-

(13.0) îi dă dreptul să 
trebui să le învingă pe 
(Elveția), Jahns - Erhard
Nowak și Straszinska 

căci primele două locuri

■

Au început întrecerile de judo ale ,,Cupei Bulgariei"
La Columbus (Ohio), tn sferturile de 
finală ale probei de simplu. Erik van 
Dillon l-a învins cu 7—6, 7—6 pe Zeliko 
Franulovid, iar Moore l-a eliminat 
6—4, 6—3 pe Jim Osborne.

cu

TETRATLONUL ATLETIC INTERNAȚIONAL
(Urmare din pag. 1)

răspuns „Tot înainte !“ Apoi a 
fost ridicat drapelul de stat al tării 
noastre, după care pionierii si căpi- 
tanii echipelor participante au înăl
țat pe catarg, drapelul Tetratlonului. 
în continuare, căpitanul echipei Ro
mâniei, pionierul Bogdan Ionescu, 
a aprins flacăra Tetratlonului atletic 
international al prieteniei. Tot el a 
rostit și jurămîntul întrecerii. Din 
partea Comitetului de organizare a 
Tetratlonului, conf. univ. Virgiliu 
Radulian a salutat pe participanții 
la finala internațională a acestei tra
diționale întreceri și le-a urat mult 
succes.

întrecerile propriu-zise au debu
tat cu proba de 60 m plat. Rind pe 
r'nd, in aplauzele susținute ale co
piilor — pionieri și școlari ai Capi
talei — au luat startul atleții și atle
tele. Proba a coincis cu un frumos 
succes al micilor noastre sportive, 
care au ocupat locuri fruntașe. Cel 
mai bun timp l-a realizat Doina Spî
nu. în seria a VII-a. ea a trecut li
nia de sosire cu rezultatul de 7,8 se
cunde. Cap de serie (a VIII-a) a 
terminat și o altă reprezentantă a 
României, Vanda Blotor. Timpul rea
lizat — 7,9 secunde. Al treilea timp 
al probei a fost datorat atletei ceho
slovace Tatiana Navratikova : 8,0 sec.

în proba băieților este de semnalat 
excelenta comportare a atletilor din 
Mongolia, situați pe primele două 
locuri prin Buiarutogtou (7.3 secunde)

și Tevcnaravtan (7,4 sec). Cel mai 
bun dintre atleții români a fost con
curentul Adrian Nae, care, în seria 
a IH-a. a stabilit timpul de 7,5 sec, 
rezultat care îl situează, ex aequo, 
pe locurile 4—7.

A urmat proba a doua a finalei,' 
cea de lungime. Din nou, o compor
tare excelentă a sportivilor români, 
clasați — și Ia fete și la băieți — pe 
primul loc. La fete. Doina Spînu 
realizează performanta de 5,61 m. 
un rezultat care o recomandă pe tî- 
năra noastră atletă drept aspirantă 
la medalia de aur a Tetratlonului. 
Pe locul 2, s-a clasat atleta Zsuzsa 
Pataki (Ungaria) cu o săritură de 
5,13 m. De subliniat faptul că nici 
una din celelalte 
șit să depășească 
tri.

Reprezentanții 
și în proba de 
hard Hfibner care realizează o ex
cepțională săritură de 5,98 m ! Prin
cipalul său adversar, maghiarul Ga
bor Dobrci n-a obținut decît 5,78 m. 
Pe locul 3, un concurent din Mon
golia, Tevenaravtan.

După primele două probe, Româ
nia conduce la fete, iar Mongolia la 
băieți. în clasamentul general (ne
oficial) echipa României se află, de 
asemenea, pe primul loc. întrecerile 
continuă duminică, de la ora 9. cu 
ultimele două probe, săritura în înăl
țime și aruncarea mingii. Să speram 
că evoluția reprezentanților țării 

noastre va fi la fel de rodnică.

concurente n-a reu- 
granita celor 5 me-
noștri s-au afirmat 
lungime, prin Ger-

tatul său 
spere, va 
Antenen 
(R.D.G.), 
(Polonia), 
vor reveni, probabil, — ca de obi
cei — recordmanelor mondiale Bal
zer (R.D.G) și Sukniewicz (Polo
nia).

VIORICA V1SCOPOLEANU : nu 
a fost ea însăși în acest sezon, 
desigur din cauza numeroaselor ac
cidentări. într-o probă în care în 
mai puțin de un an trei atlete — 
Rosendahl (R.F. a Germaniei), 
Herbst (R.D.G.) și Antenen — au 
sărit peste 6,80 m, iar altele sînt 
foarte aproape de cifra aceasta — 
Sherwood (Anglia), Kirszensteln 
(Polonia) Becker (R.F. a Germa
niei) —, șansele actuale ale Vlori- 
căi apar destul de reduse. Clasa 
ei incontestabilă, ca și puternicul 
ei spirit de concurs, o pot duce 
Ia autodepășlre, dar, oricum, obți
nerea unei medalii ar fi o perfor
manță cu adevărat excepțională.

CORNELIA POPESCU : după o- 
pinia noastră are una din cele 
mai mari șanse de a urca pe po
dium, deși săritura în înălțime a 
fetelor va fi proba cu cea mai 
puternică 
Corneliei se vor afla 
Gusenbauer, 
rezultate 
slavia), 
europeană 
(Cehoslovacia). Lazareva (U.R.S.S.), 
cu o mare experiență competițio- 
nală, Schmid (R.D.G.) etc. în for
ma de la „naționale" însă, Cor
nelia pare foarte greu de învins !

LIA MANOLIU, 
MENIS, OLIMPIA 
explozia colectivă 
noastre ne permite 
startul competiției europene a trei 
atlete — o premieră în materie —. 
cu performanțe de peste 60 m 1 
în acest an numai U R.S.S. și 
R.DG. se mai 
cest lucru 1 Nu 
cele trei nume, 
cu șanse reale 1 
ca și sovieticele 
și Muraviova, 
R.D.G. Illgen și 
Westermann.

Fără a leza mîndria celorlalți 
reprezentanți ai noștri la întrece
rea care se apropie, apreciem că 
atletele și atleții citați mai sus au 
cele mai mari posibilități de afir
mare pe plan continental. Desigur, 
orice comportare frumoasă, orice 
rezultat bun sau record ne va bu
cura și va fi primit ca atare.

participare. în drumul 
austriaca 

foarte constantă în 
bune, Hrepevnik (Iugo- 

campioana olimpică și 
„en titre" Hubnerova

ARGENTINA 
CATARAMA, 

a discobolelor 
alinierea la

numai
pot mîndri cu a- 

i cutezăm a separa 
, fiecare concurează

Ia Helsinki, la fel 
Melnik, Danilova 
aruncătoarea din 
recordmana lumii

SPORTIVII ROMÂNI
ÎNVINGĂTORI ÎN PRIMUL TUR

da
eli

în sferturile de finală ale probei 
simplu, la Quebec. Rod Laver l-a _
minat cu 3—6, 7—6, 7—6 pe Roy Eme-- 
son, iar Cliff Drysdale l-a învins un 
6—2. 6—2 pe australianul Ray Ruftels. 
Mai sînt calificați pentru semifinale o- 
landezul Tom Okker șl americanul Rob 
Lutz. x ■

Partida decisivă 
turneului de polo din 
cadrul Spartachiadei a 
opus selecționatele ora
șului Moscova și R.S.S. 
Ucrainene. Prima echi

pă a cîștigat cu 3—1. In imagine, 
Scioc, unul dintre cei mai buni jucă
tori ai moscoviților, se află în atac.

SOFIA, 31 (prin telex, dc Ia co
respondentul nostru). — Sîmbătă 
a început în sala Slivnița, din loca
litate, turneul internațional de judo 
„Cupa Bulgariei" la care participă 
sportivi din Cehoslovacia, Polonia, 
K. D. Germană, România. Ungaria 
și Bulgaria. Țara gazdă aliniază 25 
de concurenți, iar Polonia prezintă 
două echipe.

în prima zi, au avut loc între
cerile eliminatorii. Sportivii ro
mâni au avut frumoase comportări 
în turul întâi, obținînd victorii. 
Sabin Lucea, la cat. 63 kg, a dis
pus prin ippon de Al. Videnov 
(Bulgaria). Cornel Roman (cat. 70 
kg) l-a întrecut pe concurentul 
bulgar K. Jelev prin yusei-gachi 
(superioritate tehnică). Și mai ca
tegoric a obținut victoria Ion Her-

man, în limitele categoriei 80 kg. 
Herman l-a întîlnit pe S. Nocikov 
(Bulgaria) executînd multe proce
dee tehnice, unele aplaudate la 
scenă deschisă, pînă în secunda 80 
cînd a finalizat ippon-ul. Alexan
dru Vasile (cat. 93 kg) a intrat di
rect în turul doi. Pînă la ora cînd 
transmit, atît el cît și greul 
Gheorghe Boșcu nu au susținut 
primele confruntări. în schimb, au 
concurat în turul doi Lucea și Ro
man. Și în acest tur Lucea a înre
gistrat o victorie, de astă dată prin 
yusei-gachi, în fața lui A. Gancev 
(Bulgaria). Roman în schimb a fost 
învins prin îppon de către polone
zul K. Zaikowski.

La Vichy au continuat întrecerile se
mifinalelor competiției internaționale de 
tenis pentru tineret „Cupa Galea". tn 
meciul dintre echipele Suediei șl Spa
niei, scorul este de 2—1 în favoarea 
tenismanllor suedezi. în partida 
dublu, perechea Leif Johansson — 
Johansson a învins cu 8—10, 6—4, 
7—5. 6—3 cuplul Antonio Munoz — 
Muntanola. Selecționata Ungariei 
duce tot cu 2—1 în întîlnirea cu 
prezentați va Franței. Taroczy 
au dispus cu 5—7. 6—4, * ' 
Deblicker și Caujolle.

6—1,

de

de
Kiel
4—6,
Jose 
con- 

re- 
și Benylfc 
6—2 de

Campionatul mondial
(clasa „Olandezul Zburător") _ ___
nuat în localitatea franceză La Rochelle 
cu desfășurarea manșei a 5-a. Victoria 
a revenit ambarcațiunii franceze con
duse de frații Yves și Marc Pajot. In 
clasamentul general conduc australienii 
Bothwaite și Alexander cu 26,1 p, ur
mați de englezii Musto șl Sweetman

yachting 
a conH-

mar-

Tom a HRISTOV

565 DE GOLURI!

centrul aia-Anatoli Banișevski, 
cant al echipei Neftci Baku una 
dintre principalele pretendente la 
premiul „Grigori Fedotov".

Mark Bolton este numele micu
lui portar din orașul englez Leigh, 
care apărind poarta echipei șco
lare Kxngsleigh Club deține un re
cord... negativ, greu de egalat. In

DIDI
REABILITEAZĂ 

FOTBALUL 
ARGENTINIAN

inFost jucător de mare clasă 
„echipa de aur” a Braziliei. Didi este 
recunoscut. în momentul de față, 
drept omul care poate reabilita fotba
lul argentinian. Activînd ca antrenor 
al clubului „River Plata” din Buenos- 
Aires. aflat în fruntea clasamentului, 
el a readus pe stadioane acel fotbal pe 
care-1 doreau spectatorii. River Plata 
joacă deschis, combativ, tehnic.

Antrenorul Didi spune : 
nici o importantă cite 
chează adversarul, de 
înscriem mai multe", 
eficacității atacantilor 
foarte ridicată : 3,2 goluri de meci 1

Interesant este că și alte echipe 
argentiniene au început să renunțe 
la jocul obstructionist, practicat cu 
predilecție de ..Estudiantes” și „Boca 
Juniors”, îndreptîndu-se spre jocul 
deschis și spectacular. Pe de altă parte 
rezultatul egal (1—1) obținut de Ar
gentina în meciul cu Brazilia poate 
fi privit ca un început promițător al 
redresării fotbalului argentinian, care 
după cum se știe nu a fost reprezen
tat la ultima ediție a C.M

campionatul școlar, el a primit nu 
mai puțin de 565 goluri I Antre
norul său, Ian Boardman, declară 
totuși că elevul său este „foarte 
talentat" și-i prevede o frumoasă 
carieră fotbalistică

Cum de a primit atitea goluri ? 
Poate și datorită faptului că nu 
are decît 10 ani, fiind cu 5—7 ani 
mai tinăr decît echipierii forma
țiilor adverse. Pentru a sărbători 
cu voie bună „recordul", antreno
rul l-a dus pe elevul său într-un 
depozit de mingi de fotbal, unde 
l-a fotografiat între sute de ba
loane, simbol al golurilor primite, 
care — speră micuțul „recordman" 
— vor fi și ultimele...

„Nu are 
goluri ne mar- 
vreme ce noi 
Cifra medie a 
lui River este

PENTRU JUCĂTORII 
Șl ECHIPELE 

DIN U.R.S.S
Așadar, prima parte a campionatului 

U.R.S.S. a luat sfîrșit. Dinamo Kiev, A- 
rarat Erevan șl Dinamo Moscova sînt 
formațiile laureate, ocupînd primele 
trei locuri Ia jumătatea întrecerii. în 
continuare, fotbaliștii sovietici vor lupta 
cu ardoare pentru trofeul ce revine 
campionilor. Dair mai există și o sea
mă de alte premii, care răsplătesc va
loarea și destoinicia unor fotbaliști sau 
echipe participante la campionatul u- 
nional.

Două din cele mai disputate premii 
sînt cel oferit de revista „Ogoniok" 
celui mai bun portar, precum și pre
miul „Grigori Fedotov", care răsplătește 
echipa cu cele mai multe goluri 
cate. E. Rudakov (Dinamo Kiev), 
namovistul moscovit V. Pilgui șl 
Bannikov de la Torpedo conduc 
prima întrecere. Iar în a doua, 
primul loc se află Neftci Baku cu 
de goluri înscrise. Revista ucraineană 
„Start" oferă un premiu formației cu 
cel mal bun golaveraj (conduce Dinamo 
Kiev, urmată de Ararat Erevan), Iar 
ziarul ucrainean „Komsomolskoe Zna- 
mla“ a instituit „Premiul victoriilor în 
deplasare", în care Dinamo Kiev și 
Ararat își impart, cu dte 10 p cucerite 
pe terenuri străine, primul loc. Ziarul 
„Leninskala Smena" din Kazahstan de
cerne un frumos premiu forma
ției care dă cel mal mulțl Jucători 
reprezentativei Uniunii Sovietice. Pe 
primul loc se află Ț.S.K.A. Moscova cu 
347 p, urmată de Dinamo Kiev '
șl Dinamo Moscova cu 114 p.

în clasamentul golgeterilor 
E. Markarov (Ararat Erevan), 
goluri, urmat de E. Malafeev ou I 
goluri. Golgeterul campionatului va 
primi premiul darului „Trud", în fine, 
tn întrecerea pentru premiul acordat 
echipei cu cele mal multe victorii la 
scor conduc dlnamoviștii din Kiev, Iar 
în „Premiul Voinței", decernat de zia
rul „Sovletskaia Rossia", 
egalitate. Sahtlor Donețk, 
Ata ți Neftd Baku.

Dar lista nu se încheie ___
Federației de fotbal a U.R.S.S. (pentru 
echipa cu cele mai multe puncte ob
ținute de prima formație șl de cea de 
rezerve) are drept lider pe Dlnamo 
Moscova cu 45 p.

(123 P) 
eondue 
cu 9

eonduc, la 
Kairat Alma

alei. Premiul
(pentru

FOSTUL PREȘEDINTE
AL FEDERAȚIEI ITALIENE 

AMENINȚAT CU ARESTAREAI 
O veste surprinzătoare a tulbu

rat lumea fotbalului italian care 
după trecerea perioadei de trans
ferări cunoscuse o primă perioadă 
de calm. E vorba de emiterea 
unui mandat de arestare împotriva 
industriașului Giuseppe Pasquale, 
proprietar al mai multor între- 

personalitate foarte cu- 
sportul cu balonul ro

proprietar 
prinderi și 
noscută tn 
tund, fost președinte al federației 
italiene de fotbal.

Acuzat de gestiune frauduloasă 
a societății Valugnano, Pasquale 
se află în pericol de a-și încheia 
prodigioasa carieră în închisoare...

fotbal.

ECHIPA FEMININĂ A SPANIEI OPPIIĂ EA... VAMĂ
Mare a fost mirarea delegaților 

federali italieni veniți să întîmpine 
pe aeroportul din Torino echipa 
reprezentativă de fotbal feminin a 
Spaniei, cînd din avionul de Ma
drid a coborît o singură jucătoare, 
Purificacion Fois, căpitanul echi
pei, însoțită de un delegat al fe
derației iberice de specialitate. 
Explicația forfait-ului, de natură 
birocratică, este amuzantă. Jucă-

toarele fuseseră oprite de a se 
urca în avion de organele vamale, 
care, constatînd că sînt în mare 
parte minore, le-au interzis ple
carea dacă nu sînt întovărășite de 
părinți sau nu au autorizația ex
presă a acestora.

Așadar, meciul de fotbal femi
nin Italia — Spania a trebuit 
fie amînat.

DE ICI, DE COLO
• Cu ocazia tragerii la sorți a gru

pelor în preliminariile viitorului cam
pionat mondial de fotbal („World Cup 
F.I.F.A.** — după denumirea oficială), o 
comisie specială s-a ocupat de proble
ma televizării meciurilor importante. 
Concesiunile au fost acordate televiziunii 
vest-germane, pe două canale. Euro- 
viziunii și societății sud-america«ne 
„O.T,I.“. Drepturile încasate de F.I.F.A. 
se vor ridica la 50 milioane mărci vest- 
germane.

• Biletele de intrare pentru turneul 
olimpic de fotbal 1972 se vor vinde în 
97 de țări. în acest scop au fost re
zervate 1 200 000 de tichete, care vor putea 
fi achiziționate de amatori prin inter
mediul unei agenții special însărcinate.
• „Moda cupelor" a cuprins încet- 

încet toată lumea. Iată că șl Oceania 
a Intrat tn această cursă a organizărilor 
de mare amploare, continentale. Liga 
— sau federația — din Noua Caledonie

inițiativa de a pune pe picioare 
Cupă inter-țări a Oceaniei, nu 

echipelor din Australia,
a luat 
prima 
participarea 
Noua Zeelandă. Tahiti. Noua Caledonie, 
Fidji șl Noile Hebride. Competiția se 
va disputa chiar anul acesta. între 30 
octombrie și 6 noiembrie, sub patro
najul lui sir Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A., care a șl acceptat invitația.
• Mare a fost decepția cercurilor fot

balistice din Irlanda (Eire) cînd au a- 
flat că țara lor a fost trimisă de sorți 
în grupă cu U.R.S.S. și Franța. Cu o 
asemenea companie e greu de sperat 
intr-o calificare pentru turneul final al 
C.M., visul de totdeauna al irlandezi
lor. Și nici măcar speranțe tntr-o vic
torie nu sînt. Echipa irlandeză n-a mal 
cunoscut satisfacția unui succes, in ul
timele sale 18 meciuri. în 1967 (!) în
vinge pe Cehoslovacia la Fraga, dar din 
1966 n-a obținut nici o victorie pe teren 
propriu !...

să

st îl cheamă Alkiviades. Joacă în 
chipa clubului E.p.A. din Larnaca 

este internațional. Marele iul „of" 
faptul că în trei ani de jocuri în 
pionatul Ciprului a încasat 
puțin de 150 de goluri I
• Bueno, eterna rezervă a 

to. a spus „la revedere" Iul __
drid șl a semnat pentru Seville. 
carea s-a produs exact în momentul in 
care Gento s-a retras șl a lăsat liber 
postul după care rivnea Bueno de 12 
ani !...

nu

e- 
și este 

ca ra
mai

Gen-lui 
Real Ma-

Ple-

• In urma unei ședințe a federației 
portugheze de fotbal, s-a stabilit, prin 
vot, ca la viitoarea ediție a campio
natului Portugaliei să participe 16 e- 
chlpe în loc de 14, ca pînă acum. Ca 
urmare a acestei hotărîrl nu vor mal 
retrograda echipele Lelxoes și Varzim. 
Echipele Belra și Atletico au promovat 
In prima divizie a țârii.
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