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TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ DE VOLEI FINALA LA VOLEI A „CUPEI TINERETULUI DE LA SATE“

0 VICTORIE DE PRESTIGIU: LA LIVADA ESTE SĂRBĂTOARE
ROMANIA-R.P.D. COREEANA 3-2!

CONSTANTA, 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Aproape 3 000 
de spectatori au umplut vineri, pînă 
la refuz. Sala sporturilor unde s-au 
disputat primele întîlniri din ca
drul turneului final al competiției 
internaționale feminine 
Unul dintre derbyurile

de volei, 
întrecerii

REZULTATE :

România — R.P.D. Coreeană 3—2 
(14, —5, —14, 7, 10), U.R.S.S. — Ceho
slovacia 3—0 (12, 6, 2), Bulgaria —
Bomâânia (tineret) 3—0 (9, 9, 7).
CLASAMENTUL TURNEULUI 1—4
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PROGRAMUL DE AZI

De la ora 15,30 : România (tineret) 
— R.F. a Germaniei, ■ România — 
Cehoslovacia, U.R.S.S. — R.P.D. Co
reeană.

ma_ parte a setului a aparținut, 
însă, jucătoarelor noastre mai ac
tive în fazele de finalizare.

în setul al doilea cele care au 
avut de la început inițiativa au 
fost jucătoarele coreence. Efortu
rile deosebite depuse de echipa 
noastră în primul set au avut con
secințe negative în această parte 
a întâlnirii, în care randamentul 
blocajului a fost mai scăzut. Slă- 
bindu-se acest compartiment, care 
formează punctul forte al echipei 
române, selecționata gazdă a fost 
de multe ori surprinsă, adversarele 
reușind să puncteze eficient și să 
cîștige setul. După un început echi
librat, în a treia parte a confrun
tării, reprezentantele noastre și-au 
revenit și cu toate că voleibalistele 
oaspete au ac.it avantajul ne tabela 
de marcaj, jucătoarele românce și-au 
mobilizat toate resursele și au re
ușit să preia conducerea (14—12). 
Cu toate că au avut de cîteva ori 
set-bal elevele antrenorilor N. Roi- 
bescu și N. Meadu au ratat victo-

Aurelian BREBEANU

LIVADA, 6 (prin telefou). 
finală la volei din cadrul 
1971 a .,Cupei tineretului 
sate" se desfășoară nu intr-un oraș 
reședință de județ, ci într-o co
mună. Aici la Livada, în județul 
Satu Mare, din clipa cind au aflat 
că vor fi gazdele unei competiții 
republicane, localnicii au făcut to
tul pentru ca cele 16 echipe de bă
ieți și 16 de fete să-și desfășoare

Campionatele de zbor rară motor

După trei probe

Udo Elke (R.D.G.)

s-a distanțat
dis- 
!tm.

pentru locurile 1—4, meciul dintre 
reprezentativele României și R.P.D. 
Coreene, care a deschis programul, 
a stîrnit un interes deosebit pe 
litoral.

Echipa română a făcut o partidă 
admirabilă, obținînd victoria în 
cinci seturi : 3—2 (14, —5, —14, 
7, 10) după o luptă titanică, des
fășurată pe durata a două ore și 
20 minute de joc. Exceptînd setul 
2, în care româncele au avut un 
moment prelungit de derută, par
tida a fost în rest echilibrată și 
foarte disputată. Voleibalistele noas
tre au început meciul intr-un ritm 
rapid și s-au distanțat din start 
(7—0). ca urmare a unei efica
cități deosebite a atacului și a blo
cajului. In tot acest răstimp adver
sarele noastre au comis surprinză
tor de numeroase greșeli tehnice, 
în continuare însă, oaspetele și-au 
revenit, adoptînd stilul lor .caracte
ristic și printr-un joc în viteză au 
surprins deseori, nepregătită a- 
părarea română. Așa că handica
pul s-a redus, iar spre final situa
ția a devenit egală (14—14). Ulti-

Tn proba a IlI-a (dus-întors), pe 
tanța Iași 
pe primul 
(U.R.S.S.) 
mătoare : 
cu 978 p.
962 p. Udo Elke (R.D.G.) CU 960 p.

în clasamentul general, după dispu
tarea celor trei probe, continuă să con
ducă Udo ELKE cu 2 454 p, urmat de 
Werner Hans Voss cu 2 409 p și 
Iliescu cu 2 303 p.

— Pașcani — Iași. 142 
loc s-a clasat luri Kuznețov 

cu 1 000 p. Pe locurile ur- 
Werner Hans Voss (R.D.G.) 
Emil Iliescu (România) cu

în cele mai bune condițiuni me
ciurile. Prin muncă voluntară pres
tată de tineri și de alți cetățeni ai 
comunei au fost amenajate încă 4 
terenuri de volei, astfel că acum 
competiția se desfășoară simultan 
pe 8 suprafețe de joc.

Ajunși în comună, competitorii 
au fost primiți ca niște .'aspeți în
drăgiți. Este de remarcat faptul, 
referindu-ne Ia echipele finaliste, 
că în componența lor pot fi întîl- 
niți oameni care își desfășoară 
munca în diferite întreprinderi și 
instituții din localități rurale, în 
cooperative agricole de producție 
și în întreprinderi de mecanizare a 
agriculturii. Alături de Niculina 
Dogaru — în vîrstă de numai 13 
ani, fiică de țăran cooperator din 
Gura Șuții, județul Dîmbovița — 
în echipă joacă și profesoara Maria 
Badea, secretara comitetului comu
nal U.T.C. Sau, pentru a oferi un 
alt exemplu, de data aceasta vi- 
zînd dragostea și pasiunea pentru 
sport consemnăm faptul că mun
citoarea cooperatoare Leona Efti- 
mie din comuna Ziduri, județul 
Buzău, a reușit să formeze o echi
pă cu elemente tinere și talentate, 
echipă pe care astăzi o întîlnim 
aici, în etapa finală a „Cupei ti
neretului de la sate".

prof. JAN POPA

în ziua de 6 august 1971, a avut loc ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicoloe Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român.

Au participat miniștri și șefi ai unor organi
zații și instituții centrale.

Cu acest prilej, au fost analizate propunerile 
[irivind valorificarea în perspectivă a rezerve- 
or de cărbune din Valea Jiului. în vederea cu

noașterii posibilităților de valorificare a între
gului potențial al bazinului, Comitetul Executiv 
a hotărî! să se elaboreze un studiu de ansamblu 
pentru o perioadă îndelungată care să permită 
dezvoltarea acestuia ca un tot unitar.

A fost adoptata, de asemenea, hotârîrea cu 
privire la majorarea alocației de stat penlru 
copii și îmbunătățirea regimului de acordare a 
acesteia, hotărîre care se publică în presă.

Comitetul Executiv a mai examinat și apro
bat .- proiectul de decret privind navigația civi
lă a Republicii Socialiste România ; propunerile 
de modificare a legii privind controlul prove
nienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care 
nu au fost dobîndite în mod licit; propunerile 
pentru îmbunătățirea și completarea prevederi
lor Decretului privind apărarea secretului de 
stat, precum și alte propuneri pentru rezolva
rea unor probleme ale activității curente.

ÎN LUMINA DOCUMENTELOR DE PARTID

0 LĂUDABILĂ 
INIȚIATIVĂ 
PIONIEREASCA

SARCINI EDUCATIVE SPORITE
IN ATRIBUȚIILE FEDERAȚIILOR7 »

Turneul intentați anal de tenis 
al speranțelor

OASPETELE DOMINA

(Continuare în pag. a 4-a)

■ -V. ...

Atmosferă de lucru pe Snagov, înaintea campionatelor europene de juniori la caiac-canoe.întrecerile fetelor
CLUJ. 6 (Prip telefon de Ia co

respondentul nostru). Joi după a- 
miază și vineri terenurile din Parcul 
municipal au fost ocupate de meciu
rile fetelor, contînd pentru semifi
nalele Turneului internațional al 
speranțelor. La junioare. Elena Ta
kacs (Progresul) a întrecut-o 
6—2. 7—5 pe Mariana
(Dinamo), revanșîndu-se 
tru înfringerea suferită 
campionatului național 
cheiat. In cea de a doua semifinală 
Katalin Fagyas (Ungaria) a dispus 
cu 6—2, 4—6. 7—5 de Virginia Ru- 
zici (Dinamo), deși aceasta din urmă 
a condus în setul decisiv cu 5—3, 
iar la 5—4 a avut 6 mecibaluri. Cele 
două semifinale ale senioarelor au 
adus victorii pentru jucătoarele 
<«. spete. Veronica Koch (R.D.G.) a 
întrecut-o pe Valeria Balaj (Steaua) 
cu 6—4. 7—5. iar Agnes Graczol
(Ungaria) a dispus de Agneta Kun 
(C.S.U. - - - -

Vom 
ni ca

I.a 
faza 
avea 
mas

cu 
Simionescu 

astfel pen- 
în finala 

recent în-

Construcții) cu 7—5. 7—5.
asista deci la o finală Vero- 

Koeh-Agnes Graczol.
băieți. turneul a ajuns 
semifinalelor. La juniori 
loc meciurile Emmerich Tho- 

(R.D.G.)-Octavian Vîlcioiu 
(Li.T.A.) și Gheorghe Miilfai (Șc. 
sp. Tg. Mureș)-Traian Marcu (.Stea
gul roșu Brașov). A doua semifinală 
va aduce în fața fileului perechile 
Sever Mureșan-Toma Ovici (ambii 
de la Progresul) și Viorel Marcu 
(Dinamo)-Laszlo Balaasz (Ungaria).

în 
vor

AȘTEPTIND CAMPIONATELE EUROPENE
co H JUNIORI LA CAIAC-CANOE

Zile fierbinți de august în care 
practicanții sporturilor nautice se 
află în plină actualitate competițio- 
nală. în prim plan vom situa, fi
resc, 
drul 
niori .
gov le va găzdui între 13 și 15 
august. Așadar după doi ani — 
ediția trecută s-a disputat în 1969 
pe lacul Himki din Moscova — or
ganizarea competiției continentale 
a juniorilor revine țării noastre. 
Este o nouă recunoaștere a poziții
lor fruntașe cucerite de sportul ca
iac! lui și canoei din România pe 
plan internațional. Organizatorii

apropiatele întreceri din ca- 
campionatelor europene de ju
pe care noua pistă de la Sna-

RADVANI

ARGENTINA MENIS

s-au străduit să asigure întreceri
lor, pe care le vom urmări din 
tribunele instalate pe malul Snago- 
vului, condiții excelente de desfă
șurare, astfel incit competiția celor 
mai buni juniori să arate deopo
trivă frumusețea, valoarea și pers
pectivele

Aflăm 
probelor 
iaciști și 
țări ale 
Austria,
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
Franța, Belgia, Olanda, Suedia, Da
nemarca, Norvegia, Finlanda, Uniu
nea Sovietică Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria. Australia, Spania și Italia. 

Ieri, într-o convorbire cu prof.
Jean Zamfir, secretarul general al 
federației de specialitate, am aflat 
că numărul concurenților străini 
va fi de aproximativ 270, ceea ce 
reprezintă un record semnificativ. 
Tot cu prilejul acestei convorbiri 
și consultînd listele de înscrieri, am

acestui sport.
cu plăcere că la startul 
vor fi prezenți tineri ca- 

canoiști din numeroase 
lumii : România. Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia,

reținut faptul că multe țări sînt 
reprezentate cu loturi complete, că 
la Snagov vor concura printre al
tele redutabilele echipe ale Uniu
nii Sovietice, Ungariei, R. D. Ger
mane, Bulgariei — cuprinzînd echi
paje cu mari șanse la ocuparea 
locurilor fruntașe. Campionatele 
europene de La Snagov vor fi ono
rate de prezența unor personalități 
marcante ale Federației Internațio
nale, ca și de un numeros grup de 
arbitri internaționali (din Italia, 
R. F. a Germaniei, Polonia, Bulga
ria, Belgia, Austria — cărora, bine
înțeles, li se vor adăuga arbitrii 
internaționali din țara noastră).

Programul competiției cuprinde 
următoarele nouă probe : K 1, 
4—501 m băieți; K 1, 2, 4—500 
fete, C 1, 2—500 m, C 6+1—500 
Se observă includerea probei 
canoe 6+1 care se anunță pe 
de spectaculoasă pe atît de dispu
tată, mai ales dacă avem în ve
dere faptul că pînă acum s-au or
ganizat foarte puține curse oficiale 
la acest tip de ambarcațiune și că 
valoarea tinerilor canoiști este, în 
general, prea puțin cunoscută.

(d. 9-)

(Continuare în pag. a 2-a)
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In presa de ieri, unitatea de 
pionieri a Școlii generale nr. 56 
din București lansează o chemare 
adresată tuturor pionierilor și șco
larilor tării. Animați de puternicul 
efort creator în care se află an
gajat întregul nostru popor, ur- 
mînd exemplul părinților și fra
ților lor mai mari, copiii acestei 
unități școlare invită ne colegii lor 
să facă din ultima săptăm'.nă a 
vacantei. O SĂPTĂMÎNĂ A MUN
CII PATRIOTICE pusă în 
patriei.

Micii cetățeni, pătrunși 
de spiritul maturității. își 
responsabilitatea de a duce

slujba

totuși 
asumă 

___ ___________ „ Ia bun 
sfîrșit. prin propriile lor eforturi, 
sarcina lucrărilor gospodărești ne
cesare deschiderii noului an șco
lar. Mîinile lor delicate, dar har
nice, vor reamenaja și vor pregăti 
grădinile, terenurile de snort și 
de joacă din jurul școlilor, ver 
spăla și vor curăța, vor contribui 
— sub îndrumarea profesorilor — 
la recondiiionarca și îmbogățirea 
materialului didactic, vor face cit 
mai plăcută, de neuitat, prima zi 
de scoală pentru ..bobocii" care 
trebuie să intre acum în marele 
univers al instrucțiunii.

Inspir:ndu-se si invățind necon
tenit din cuvîntul înțelept al 
partidului, al 
Ceausescu, copiii 
jament ferm :

„Vom continua 
lungul întregului 
penlru școala in 
cultivăm in rîndul colegilor res
pectul fată de scoală, de profe
sorii și comandanții noștri, față de 
activitatea neobosită a clasei mun
citoare. a făuritorilor de bunuri 
materiale, a celor care ne creează 
minunate condiții pentru o copilă
ri- fericită, pentru un viitor lu
minos”.

încercăm un sentiment tonic, de 
bucurie și mindrie. în fața acestor 
acte de responsabilitate civică a 
urmașilor noștri. Departe de a răpi 
ceva din farmecul si dulceața co
pilăriei. ele au — dimpotrivă — 
menirea de a-i conferi mai mult 
sens si substanță. Reflexul disci
plinei voluntare. înțelegerea ro
lului pe care fiecare va trebui să-1 
joace in societate, asumarea unor 
obligații cetățenești, trebuie să se 
facă de timpuriu, din anii visului 
și ai poveștilor. Păpușa, mingea, 
trenul electric nu vor fi cu nimic 
frustrate prin aceasta 1

tovarășului Nicolae 
își iău un anga-

dovedim de-a 
grija noastră

să 
an „ .
care învățăm. Să

V. Ch.

Legarea organică și nemijlocită a procesului de pregătire sportivă cu 
acela de educare a tînărului aflat în perimetrul stadionului constituie 
o sarcină directă adresată federațiilor.

Dezbaterea Planului de măsuri, alcătuit de către Comitetul executiv 
al C.N.E.F.S., în lumina Documentelor de partid, a scos la iveală faptul că 
majoritatea federațiilor noastre sportive și-au înțeles în mod insuficient obli
gațiile și menirea, socotindu-se doar niște unități STRICT TEHNICE în atri
buția cărora ar cădea numai PREGĂTIREA DE SPECIALITATE a sportivului, 
iar MUNCA DE EDUCAȚIE ar face obiectul altor organizații sau instituții.

De aici au rezultat un stil de muncă vicios, manifestări frecvente de 
indulgență, vecină cu complicitatea, față de abaterile de la conduita socială 
a sportivilor, acoperirea unor lipsuri, slaba eficientă educativă a sportului. 

Tema este, fără îndoială, amplă, suscită interes dar și mari obligații 
pentru viitor din partea federațiilor, care trebuie să fie nu numai niște uni
tăți tehnice dor — în măsură egală — FORURI POLITICE. Să cunoaștem, in 
acest context nou, punctul de vedere al unui secretar general de federație:

» 
păstrăm permanent o legătură strin- 
să cu familia, școala și clubul. In 
timpul taberelnr de pregătire va 
trebui să organizăm un program 
cultural-educativ bogat, variat. Citi
rea presei, discutarea documentelor 
de partid și de stat, stimularea acti
vității cultural-artistice prin iniție
rea unor mini-expozitii de desene, 
caricaturi, versuri și pictură sînt nu
mai

Preocupată de îmbunătățirea pro
cesului de antrenament și ri
dicarea nivelului performanțelor 

echipelor reprezentative si ale celor 
de club, federația de baschet a negli
jat activitatea de educare a jucători
lor, în special a celor tineri. în creș
tere, la care se simte drept imperioa
să necesitatea de a fi îndrumați pe o 
cale sănătoasă, de dezvoltare com
plexă. Este drept, în ultima vreme 
federația noastră s-a dovedit mai 
exigentă în ceea ce privește judeca
rea șj sancționarea abaterilor co
mise în cursul unei competiții. Dar. 
este aceasta suficient ? Evident că 
nu, și consider că greșeala a constat 
tocmai în neacordarea unei suficiente 
atenții prevenirii atitudinilor străine 
de etică. Considerind, în mod greșit, 
că sîntem doar un for tehnic, am 
omis că ne revine un rol însemnat 
în pregătirea tinărului baschetbalist 
nu numai ca u. bun minuitor al 
mingii, ci și in formarea Iui ca om. 
ajutîndu-I să-și dezvolte orizontul 
cultural, să devină util societății.

în acest sens, F.R. Baschet 
hotărî tă să facă o schimbare 
cală în concepția ei, să ia o 
de măsuri menite să prevină
terile și să contribuie efectiv 
educarea tinerilor într-un spirit co
munist. Firește, această nobilă misiu
ne nu revine doar Biroului federal 
sau Comisiei de educație și propa
gandă. Acțiunea noastră mobilizează 
Colegiile centrale de antrenori și de 
arbitri, comisiile județene, birourile 
secțiilor de baschet ale cluburilor și 
asociațiilor sportive, antrenorii și ar
bitrii. Concret, ne propunem, de pil
dă să cunoaștem mai bine viața per
sonală a tinerilor baschetbaliști. să

cîteva din activitățile care nu 

prof. OCTAV DIMITRIU 
secretar general al F.R. Baschet

(Continuare în pag. a 2-a)

Pe stadionul Municipal din Brașov

este 
radi- 
serie 
aba- 

la
6 (prin telefon). Cîș- 

unor reuniuni inter na
BRAȘOV, 

tigători ai 
ționale, foști și actuali campioni ai 
Cehoslovaciei, Ungariei, Poloniei și 
R. F. a Germaniei precum și aler
gători de la Voința Sibiu, au făcut 
vineri după amiază pe stadionul 
Municipal din localitate o frumoa
să demonstrație de dirt-track.

După succesul ibținut joi la Si
biu, vi tezistul cehoslovac Jan Klo- 
kocka și-a reconfirmat valoarea, 
cîștigînd cele mai multe manșe

ÎN PISCINA DE LA DINAMO

VALSUL KECOanUMLOR CONTINUĂ
< Anca Groza 2:32,2 pe 200 m delfin < G. Lupu la al doilea titlu
® Revanșele lui Petelei și Aimer < Soptereanu ciștigător la fotografie
A doua reuniune finală a „naționa

lelor" de seniori a adus alte 5 suc
cese sportivilor dinamoviști, 
domină actuala ediție, și 11 noi 
corduri ale țării.

Foto D. NEAGU

Anca Groza, două titluri și 
tot atîtea recorduri, perfor

meraun start puternic, prea tare poate, 
care avea sâ-1 coste in partea a doua 
a cursei. După prima „sută", el era 
eronometrat în 60,2, iar

primelor reuniuni

ciștigind

... H

Reșițeanul Eugen Aimer 
vanșat pentru înfringerea 
lui Slavic la 200 m liber, 
fără dificultate proba de 400 m. Dar 
în dorința de a nu mai comite im
prudența de joi (cind a stat lipit de 
adversarul său tot timpul și a pier
dut la sprintul final), Aimer a luat

CORESPONDENȚA DIN HELSINKI

A tleții români se pregătesc asiduu 
pentru „europenele1 care încep marți
HELSINKI 6 (prin telefon). Ca

pitala Finlandei trăiește în aceste 
zile atmosfera specifică care pre
cede totdeauna marile competiții 
sportive, cum sînt și aceste campi
onate europene de atletism a căror 
a X-a ediție va începe marți. La 
ora actuală, cu cîteva zile înaintea 
deschiderii oficiale a concursurilor, 
numeroase delegații de atleți au și 
venit la Helsinki, pentru o mai 
bună acomodare cu locul viitoare
lor întreceri, pentru a putea intra 
mai rapid în atmosfera de concurs, 
în aceste zile, locurile de antrena
ment de la Otaniemi. Elăintarha și 
Pirkolla, sînt luate cu asalt de su
tele de atleți veniți din toate col
țurile bătrînuluî continent, care-și 
pun acum la punct ultimele deta
lii de natură tehnică și chiar de tac
tică. Evident, mai ales în ceea ce-i 
privește pe antrenori, fiecare ur
mărește ca toată atenția desfășura
rea pregătirii propriilor elevi, dar 
este numai ochi și numai urechi

concu- 
seamă 
adver- 

respec-

la ceea ce fac și ceilalți
renți străini, mai cu
cei recunoscuți ca principali 
sari, ca favoriți ai probelor 
tive. Se schimbă opinii asupra unor
chestiuni de ordin metodic, se 
poartă discuții în jurul aprigelor 
dispute pe care le anunță apropia
tele întreceri continentale și, în lu
mina acestora, se scrutează viitorul 
spre Munchen.

Potrivit statisticilor anului 1971, 
cu excepția cîtorva probe în Care 
există cîte un mare favorit (Arza- 
nov la 800 m Bradford la 5000 m 
și 10 000 m etc.), cele mai multe 
se anunță foarte deschise, titlurile 
continentale disputîndu-și-Ie un nu
măr destul de mare de principali 
favoriți.

Specialiștii prezenți aici includ 
în marele grup al favoriților pen
tru medalii și pe cîțiva dintre atle- 
ții români. Este vorba de Cornelia 
Popescu la înălțime, Ileana Silai la 
800 m, Valeria Bufanu la 100 m g,

Lia Manoliu și Argentina Menis la 
disc, Carol Corbu la triplu etc. 
Ne-ar bucura desigur ca aceste 
pronosticuri să se poată îndeplini, 
dar știm bine că lupta pentru un 
loc în finala fiecărei probe, ca să 
nu mai vorbim de o medalie, in
diferent care, va fi extrem de 
dură și de aprigă, 
sint perfect convinși de 
tea întrecerilor la care 
parte și fiecare dintre ei 
pus să nu precupețească 
efort pentru a se comporta cit mai 
onorabil. în prezent, starea lor de 
sănătate este bună, chiar și a ce
lor care cu puțină vreme în urmă 
prezentau motiv'.- de îngrijorare. 
Toți lucrează cu atenție și așteaptă 
cu încredere starturile viitoarelor 
întreceri.

fi extrem
Atleții noștri 

dificulta- 
vor lua 
este dis- 
nici un

GH. ZIMBREȘTEANU
antrenor federal

2:05,2. Ritmul trebuia
un rezultat final de 4:12,0—4:13,0. 
Dar elevul prof. I. Schuster nu este 
încă copt pentru o asemenea perfor
manță. Slăbind evident pe a doua 
parte a parcursului, învingătorul nu 
a reușit decît 4:18,0, la numai o ze
cime de recordul țării care îi aparți
ne. Rezultate :

400 m liber (m) : 1. E. ALMER 
(Ol. Reșița) 4:18,0 — campion, 2. M. 
Slavic (Steaua) 4:20,2 (r.p.), 3. A. Vi- 
țelaru (Din.) 4:32,1 (r.p.).

CAMPIOANA NAȚIONALA
LA 13 ANI!

s-a instalat autoritar Ia conducere, 
a „mers“ constant pe următoarele, . 
încheind întrecerea după 5 :07,6. In 
urma ei, Carmen Cehanzuc și Adria
na Pupăzan au reușit recorduri per
sonale, dar cifrele sînt de valoare 
modestă. Rezultate :

400 m liber (f) : 1. EUGENIA
CRISTESCU (Din.) 5 :07,6 — campi
oană, 2. Carmen Cehanzuc (Șc. Sp. 
2) 5:15,6 (r. p.), 3. Adriana Pupăzan 
(Din.) 5:15,6 (r.p.) ;

SOSIRE DE FOTOGRAFIE 
LA 100 M BRAS

Succes^ tinerei dinamoviste Euge
nia Cristescu in proba de 400 m a 
craulistelor era previzibil după per
formanța obținută de talentata înotă
toare bucureșteană Ia „naționalele” 
copiilor. In primele două lungimi, ea

Așteptată cu mult interes, 
dintre Angel Șoptereanu șl 
Costa a fost electrizantă de 
mul și pînă la ultimul metru. Bucw

Adrian VASILIU

disputa 
Vasile 

la prl-

(Continuare în pag. a, 4-a)
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Rutina
nu grevează pregătirile

pentru campionat
Fixată inițial la data de 24 au

gust, etapa inaugurală a campio
natului diviziei A de rugby a fost 
mutată, 
29 august, 
mai 
Ipîna 
ciale. 
gătiri 
celor

Cea 
parativele în vederea noului cam
pionat a fost formația Steaua, lau
reata ultimei ediții a întrecerii. 
Cu meticulozitatea-i cunoscută, 
antrenorul Petre Cosmănescu și-a 
dat întîinire cu jucătorii încă de 
la jumătatea lunii iulie. Rugbyșin 
militari se antrenează zilnic, în- 
tr-un regim progresiv de efort, în- 
cît există toate condițiile pentru 
ca XV-le Stelei să se prezinte în 
plenitudinea forțelor chiar din pri
ma etapă a campionatului. Grivița 
Roșie, principala rivală a formației 
campioahe (sperăm ca în viitoarea 
ediție a întrecerii să i se alăture 
și altele...) și-a reluat antrena
mentele din a doua decadă a lunii 
iulie. Nota specifică a ședințelor 
de pregătire conduse de Viorel 
Moraru o constituie munca asiduă 
și pasionantă. Dinamo București, 
cu un nou antrenor la cîrmă, Flo
rian Gheondea, este și ea preocu
pată să ia un start cît mai con
vingător. Schimbarea antrenoru
lui, se nădăjduiește, nu va afecta 
prea mult randamentul de ansam
blu al echipei. Optimismul este 
de. bună seamă justificat. 
Ghenodea fiind un tehnician 
mult tact și experiență, mai mult, 
un om sub ochii căruia au cres
cut aproape toți sportivii lotului 
dinamovist. Există deci perspecti
va realizării unei osmoze sufletești 
între antrenor și sportivi și im
plicit a unui climat care să fa
vorizeze înregistrarea unor rezul
tate foarte bune. Reîntorși din 
Polonia, rugbyștii de la Farul 
Constanța se gîndesc cu toată se
riozitatea la campionat, în ideea 
deloc utopică, de a redeveni 
fruntași ai competiției. Dacă este 
să ne ghidăm după jocurile din ul
tima parte a campionatului ca și 
după excelenta evoluție- în meciu-

din motive obiective, pe 
Cu alte cuvinte n-au 

rămas decît trei săptămîni 
lă începerea activității ofi- 
Incă trei săptămîni de pre- 
febrile la nivelul tuturor 

12 echipe competitoare.
mai grăbită să-și reia pre-

FI. 
cu

rile susținute la Poznan, dacă ți
nem seama și de faptul că echipa 
constănțeană beneficiază acum de 
aportul a doi dintre cei mai va
loroși antrenori din țara noastră, 
AI. Carnabel și Titi Ionescu. a- 
tunci fără îndoială că obiectivul 
propus poate ft lesne realizat. în- 
trucît acasă condițiile de pregă
tire sînt iarăși sub semnul între
bării, Știința Petroșani se va an
trena la... Snagov. Formația stu
denților Institutului de mine din 
Valea Jiului este ferm decisă — 
ne asigură antrenorul Teodor Ra
dulescu — de a avea o poziție cit 
mai avansată în clasament, în . ve
cinătatea Stelei, Griviței Roșii și 
a XV-iui dinamovist O atenție 
specială pentru pregătiri dovedesc 
și noile promovate în A, Sportul 
studențesc și Gloria. Ele sînt dor
nice să demonstreze, chiar din 
primele etape, că posedă virtuți 
suficiente pentru' a face față ono
rabil celei mai importante com
petiții interne. Și la fel stau lu
crurile și cu celelalte competitoa
re, Universitatea Timișoara (Du
mitru Antonescu), Politehnica lași 
(Gheorghe Drobotă), C.S.M. Sibiu 
(Nicolae Boboc), Rulmentul Birla.l 
(Viorel Călin) și Agronomia Cluj 
(Alexandru Palo.șanu).

Așadar, o atmosferă de muncă 
constructivă, pregătiri 
multă conștiinciozitate 
sportivi, cu o responsabilitate spo
rită de către antrenori. Sînt, deci, 
semne bune, care atestă că se în- 
tîmplă ceva în rugbyul nostru, că 
intervine o metamorfoză în sti
lul de muncă, în concepție. Cei 
ce fac parte din familia rugbyu
lui ' .
ție fruntașă pe care România o 
deține în ierarhia continentală nu 
poate fi menținută și consolidată 
decît printr-un efort continuu, co
lectiv, prin autodepășire și per
fecționare.

Intr-adevăr, orientarea procesu
lui de pregătire către rugbyul mo- 
d<-rn, care s presupune o continuă 
mișcare îi] teren și face ca aces
tei discipline sportive să-i sporeas
că atractivitatea se află mai mult 
în atenția antrenorilor. Pregătirile 
pentru noul campionat ilustrează

abordate cu 
de către

sînt conștienți că actuala pozi-

• • ■ rvî .Uf A "-GJUDO

TURUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN AL DIVIZIEI A 1971-1972

ETAPA I : 29.VIII.

Rulmentul Birlad — Știința Petroșani 
Sp. studențesc Buc. — Univ. Timișoara 
oioria Buc. — Steaua
Agronomia Cluj — Farul Constanța 
Dinamo Buc. — C.S.M. sibiu
Gr. Roșie — Politehnica lași

ETAPA A II-A : 5.IX.

Știința Petroșani — Politehnica Iași 
C.S.M. Sibiu — Gr. Roșie
FaruL. Constanța — Dinamo
Steaua — Agronomia Cluj
Universitatea Timișoara — Gloria Buc. 
RuimeMtiT Bfrlâd — Sp. Studențesc Buc.

ETAPA A III-A : 12.ÎX

Universitatea Timiș. — Politehnica Iași 
Rulmentul Bîrlad — Gr. Roșie 
Sp. Studențesc Buc. — Dinamo 
Gloria Buc. — Agronomia Cluj

ETAPA A VII-A : 10.X.

Agronomia Cluj — Știința
Dinamo — Gloria Buc.
Gr. Roșie — Sportul Studențesc Buc. 
Politehnica Iași — Rulmentul Bîrlad 
C.S.M. Sibiu — Universitatea Timiș. 
Farul Constanța — Steaua

ETAPA A VIII-A : 24.X.

Sp. Studențesc Buc. — Știința Petroșani 
Gioria Buc. — Rulmentul Birlad 
Agronomia Cluj — Universitatea Timiș. 
Dinamo — Steaua
Gr. Roșie — Farul Constanța
Politehnica Iași — C.S.M. Sibiu

ETAPA A IV-A : 19.IX

Știința Petroșani — -Steaua
Universitatea Timiș. — Farul Constanța
Rulmentul ‘S'frlâd’ — ’ C.S.M. Sibiu
Sp. Studențesc Buc. — Politehnica Iași 
Gloria Buc. — Gr. Roșie Buc.
Agronomia Cluj — Dinamo

ETAPA A IX-A : 31.X.

Știința Petroșani — C.S.M. Sibiu
Farul Constanța — Politehnica Iași 
Steaua — Gr. Roșie
■Universitatea Timiș. — Dinamo 
Rulmentul Bîrlad — Agronomia Cluj 
Sp. Studențesc Buc. — Gloria Buc.

ETAPA A V-A : 26.IX

Dinamo Buc. — Știința Petroșani
Gr. Roșie — Agronomia Cluj 
Politehnica Iași — Gloria Buc.
C.S.M. Sibiu — Sp. Studențesc Buc. 
Farul Constanța — Rulmentul Birlad 
Steaua — Universitatea Timiș.

ETAPA A X-A : 7.XI.

Gloria Buc. — Știința Petroșani 
Agronomia Cluj — Sp. Studențesc Buc. 
Dinamo — Rulmentul Bîrlad
Gr. Roșie — Universitatea Timiș. 
Politehnica Iași — Steaua
C.S.M. Sibiu — Farul Constanța

Știința Petroșani — Universitatea Timiș. 
Rulmentul Birlad — Steaua
Sp. Studențesc Buc. — Farul Constanța 
Gloria Buc. — C.S.M. Sibiu
Agronomia Cluj — Politehnica laș) 
Dinamo — Gr. Roșie

ETAPA A XI-A : 21.XI.

ETAPA A VI-A : 3.X.

Știința Petroșani — Farul Constanța
Steaua — C.S.M. Sibiu

Gr. Roșie — știința Petroșani 
Politehnica Iași — Dlnamo 
C.S.M. Sibiu — Agronomia Cluj 
Farul Constanța — Gloria Buc. 
Steaua . v- Sp. Studențesc Buc. 
Universitatea Thîiiș. — Rulmentul Bînad
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SARCINI EDUCATIVE SPORITE

JUNIORILOR II
(Urmare din pag. 1)

DE DIRT-TRACK
Jerzy O woe (Polo-

Sraagov, campionatele
Amintirea ultimului campionat...

europene de juniori la eaiac-eanoe

FEDERAȚIILOR

vor lipsi din taberele de pregătire 
și chiar din cursul desfășurării^ unor 
turnee de mai lungă durată. O 
mare importanță vom acorda jurna
lului de autocontfol care va fi re
considerat. In afara observațiilor 
tehnice baschetbaliștii își vor nota 
impresii din tabere și deplasări, des
pre cărțile citite și vizitele ce le vor

CAMPIONATELE

Astăzi și mîine stadionul din Ba- 
adăpostește întrecerile finale 

campionatelor republicane pen- 
juniorii II. Și-au cîștigat drep- 
de a evolua la finale cîteva 

sute de atleți și atlete din majori
tatea județelor țării. Marți și 
miercuri vor avea loc întrecerile 
probelor combinate.

pc stadionul Metalul din

UN INTERESANT CONCURS INTERNATIONAL
Duminică, de la ora 10, va avea 

loc pe pista de zgură a stadionului 
Metalul din Capitală un interesant 
concurs internațional de dirt-track, 
cu participarea unor sportivi din 
Cehoslovacia. R. F. a Germanici, 
Polonia, Ungaria și România. 
Printre oaspeți se numără Ferencz 
Rad ac si (Ungaria). lloiub

Capitală

(Cehoslovacia),
nia), Ludwig Held (R.F.G.) și alți 
alergători bine cotați în arena in
ternațională. Alături de ei, campio
nul țării noastre Ion Bobîlrieanu 
(Voința Sibiu), precum și Ion Ma
rinescu, C. Voiculescu (Metalul 
Buc.), Ion Lăzărescu (Vagonul 
Arad) etc.

face în uzine. întreprinderi. locuri de 
interes turistic. Ne vom st'ădui. de 
asemenea, să-i învățăm pe tinerii 
jucători frumoasele cîntece popu
lare. atit de înviorătoare si distrac
tive I» un drum lung sau in serile 
de tabără.

Nu vor lipsi nici preocupările pen
tru ca baschetbaliștii să aibă o ati
tudine civilizată, respectuoasă, mo
destă, să folosească un vocabular 
frumos, să aibă o ținută vestimen
tară corectă. Timpul pierdut, prin 
holurile hotelurilor, cu jocurile de 
cărți va fi folosit pentru învățarea sau 
aprofundarea unor limbi străine. Cit 
privește abaterile de la disciplină, 
ele vor fi pedepsite cu toată severi
tatea. așa cum s-a făcut cu Dorin 
Pomirlă din Botoșani, care a fost 
exclus din lotul de tineret din cauza 
atitudinii sale vedetiste.

în general, ne vom strădui din toa
te puterile și sub diferit® aspecte sâ 
educăm pe tinerii baschetbaliști in
tr-un spirit sănătos, convinși fiind 
că. în felul acesta, vom contribui 
nu numai la formarea unui OM, ci 
și la îmbunătățirea performanțelor 
sportului nostru. Pentru că numai 
un tînăr cu înaltă educație moral-ce- 
tățenească poate trece de solicitările 
tot mai mari ale sportului de perfor
mantă, poate fi un luptător desăvîr- 
șit în marile competiții internațio
nale.

această realitate. Echipele își îm
bunătățesc 
realizează 
mult decît
glijează pregătirea fizică, dar pes
te toate acestea în prim pian se 
află preocuparea pentru a com
bate jocul static, de așteptare, de 
speculare a unor greșeli ale adver
sarilor. Mobilitatea liniilor 
înaintare, (nu numai a 3-a) 
propie simțitor de aceea a 
torilor din compartimentul 
sferturilor. De la Steaua și 
la noile promovate tendința 
renunța la jocul economicos 
evidentă.

Nu’ mai rămîne de văzut 
ce progrese se vor realiza la ca
pitolul fair-play. Antrenamentele 
nu le pot anticipa integral, trebuie 
să așteptăm partidele. Oricît de e- 
iegant ar fi un joc, oricît de mul
te . arabeșcuși.,.arUIfplosi jucătorii, 
dacă întîlnirea va fi umbrită de 
acte de indisciplină, de loviri in-

cunoștințele tehnice, 
scheme tactice mai 

în trecut, nu ne-

de 
se a- 
jucă- 
trei- 
pină 

de a 
este

decît

INTRE

Foto: Paul ROMOȘAN 
tenționate. rugbyul își va pierde 
din esență, toate virtuțile lui vor 
fi anulate. De bună seamă că la
capitolul fair play-ului vor tre
bui să lucreze mai mult antre
norii noștri în răgazul care a mai 
rămas pînă la începerea campiona
tului și evident, în continuare. 
Spectatorii vor fi tot mai aproape 
de rugby, dacă Ji se va oferi 
prilejul de a asita la partide- 
spectacol și nu la încăierări oarbe, 
la schingiuiri, la acte de huliga
nism. N-ar fi lipsit de interes ea 
federația de resort să încurajeze, 
să stimuleze jocul curat, atribuind 
premii și cupe sportivilor și echi
pelor care 
capitol.

Este 
deveni 
tacol, 
în țările cu mii de practicanți, 
dună în jurul său zeci de mii de 
spectatori, 1b fel de fideli ca și 
cei cuceriți de fotbal sau 
N-ar putea fi la fel și la

BUTUCI

se remarcă și la acest

(Urmare din pag. 1)

o 
o 

așa

Ea ar puteasugestie.
realitate. Rugbyul-spec- 
cum se înfățișează el

a-

de box. 
noi ?k

• Universitatea Timișoara este 
în perspectivă de a avea un nou 
mijlocaș în persoana jucătorului 
Florescu de la Dinamo București.

Transferarea lui Florescu ar fi 
motivată de dorința acestuia de a 
urmti cursurile Institutului pedago
gie din orașul de pe Bega.

• In noul campionat al diviziei 
B, echipa Olimpia București va 
oenejictă de serviciile antrenorului 
Eduard Denisclii. Fostul antrenor s 
al Progresului și-a început deja 
activitatea la noul

Ii urăm succes in 
dulm ca Olimpia 
prima divizie...

• O veste care 
iubitorii rugbyului: 
sibilitatea ca începînd 
terenul I al stadionului Tineretului 
să fie redat întrecerilor oficiale de 
juniori și chiar de seniori. In a- 
cest fel, perspective ea stadionul 
de la Șosea să redevină fieful 
rugbyului bucureștean s-ar materia
lizat deplin...

său club, 
muncă și nădăj-
să revină în

a lunii

va 
se

bucura 
studiază 
din toamnă,

pe 
po-

• în a doua jumătate 
ne va vizita o echipă de rugby 
din Franța — Mauleon. Rugbyștii 
francezi vor veni in țara noastră 
ca invitați, ai echipei Dinamo 
București cu care vor face o scurtă 
perioadă de pregătire comună, 
urmind să susțină și două jocuri 
amicale.

• La Bucșoaia, în județul Sucea
va, funcționează — pînă la data 
de 17 august — o tabără de copii, 
și juniori. Paralel, la Bucșoaia s-a 
organizat și un curs de perfecțio
nare a antrenorilor.

O tabără asemănătoare, organiza
tă sub egida Ministerului învăță- 
mîntului, va funcționa la Curtea 
de Argeș între 13 și 30 august.

• Săptămîna viitoare ne
vizită țara lotul de rugby juniori 
al Bulgariei. Tinerii rugby ști bulgari 
vor efectua o pregătire comună, în 
Capitală, Cu lotul de juniori al 
României .Vor avea loc, de d- 
semenea și cîteva jocuri amicale.

După cum se știe, la ultima edi
ție a campionatelor europene, ti
nerii reprezentanți ai caiacului și 
canoei din țara noastră au avut o 
comportare bună, cucerind succese 
care au demonstrat marile rezerve 
de care dispune acest sport. Spe
răm, desigur, că și la apropiata 
confruntare de la Snagov echipa 
noastră reprezentativă se va afir
ma corespunzător talentului, pre
gătirii intense efectuate sub con
ducerea antrenorilor prof. Cornel 
Birsănescu și maestrul emerit al 
sportului Igor Lipalit, condițiilor 
asigurate de forurile de resort. Am 
urmărit cu atenție evoluțiile tineri
lor caiaciști și canoișli români în 
competițiile interne, Ca și în unele 
regate internaționale ale acestui 
sezon, dar este foarte greu să an
ticipăm bilanțul cu care ei vor în
cheia competiția de la Snagov. 
Spunem aceasta deoarece, fiind 
vorba de echipe de juniori, aproa
pe în toate cazurile s-au produs 
înnoiri complete față de compo-

prezente la edi- 
unele echipe nici 

prea apărut în concursuri 
au fost operate selecții de 
oră și, din toate aceste 
ierarhia valorică stă la 
oră încă sub semnul între-

nența echipajelor 
ția de la Himki, 
nu au 
oficiale, 
ultimă 
cauze, 
această 
bării. în ceea ce privește echipa 
noastră, ea nu mai cuprinde față 
de ediția trecută decît o singură 

Maria Ivanov, care a 
la campionatele din 
concurat fiind... prea 
prezent, componenții 
de juniori, sportivi

junioară, 
fost înscrisă 
1969, dar n-a 
mică. Pînă în 
actualului lot 
ai cluburilor Dinamo, Steaua, Delta 
Tulcea. Pescarul Tulcea, Dunărea 
Galați, au dovedit reale calități și

posibilități evidente de afirmare. 
Etămîne ca întrecerile, care încep 
vineri, mai ales finalele, să ne 
arate în ce măsură optimismul cu 
care așteptăm evoluția 
noștri este justificat.

De duminică, Snagovul 
să-și primească oaspeții 
atunci apele lacului vor 
fie brăzdate de ambarcațiunile 
concurenților străini în compania 
cărora juniorii români vor desfă
șura o pasionantă întrecere pentru 
medai’i, dar și pentru ca europe
nele de la Snagov să reprezinte o 
cit mai frumoasă și convingătoare 
propagandă pentru sportul caiacu
lui șl canoei.

juniorilor

va începe 
și tot de 
începe să

'CONCURSURI INTERNAȚIONALE
Simbătă pe lacul Snagov va 

vea loc un interesant concurs 
ternațional de caiac-canoe la care 
vor participa echipele cluburilor 
Steaua București 
ga (Cehoslovacia),
selecționată din Spania. întrece
rile vor începe îa Ora 9,30" și vbf>

va

a- 
in-

și Dukla Pra- 
precum și o

cuprinde probe de caiac canoe pe 
distanțele de 500 și 1000 m.

★
Și lacul Herăstrău va găzdui sîm- 

bătă și duminică un concurs inter
național de caiac-canoe în care se 
vor întrece sportivii cluburilor O- 
limpia București și Trakia Plovdiv 
(Bulgaria). Sîmbătă de la ora 9 
vor avea 10c probele pe distanța 
de 1000 m,"far duminică de la a- 
ceeași oră, pe 500 m.

CONCURSURI DE SELECȚIE

Asociația vînătorilor și pescarilor 
sportivi din sectorul VIII din Ca
pitală organizează duminică 8 au
gust a.c. un concurs de selecție Ia 
tir Ia talere în vederea formării 
echipei care va reprezenta asociația 
la concursurile interasociații bucu- 
reștene. Pot participa toți vînătorii 
membri ai acestei asociații.

★
Asociațiile vînătorilor și pescari

lor sportivi din sectoarele I și III

din Capitală organizează duminică . 
8 august a.c., pe lacul Băneasa, 
concursuri de pescuit sportiv sta
ționar (adulți și tineret) în scopul 
formării echipelor care vor repre
zenta asociațiile la Campionatul 
bucureștean de pescuit staționar.

ANTRENAMENTE LA TIR

etgem
SIMBAtA

CAIAC-CANOE. Lacul 
Snagov, de la ora 9,30 : re
gata cu participarea echipe
lor Steaua, Dukla 
a unei selecționate 
nîa.

Lacul Herăstrău, 
9: concurs intre 
cluburilor Olimpia 
și Trakia Plovdiv.

NATAȚIE. Bazinul Dina
mo : campionatele naționale 
de înot (ora 10 și 18).

Praga și 
din Spa-Federația română de tir împreu

nă cu A.G.V.P.S. organizează, du
minică 8 august a.c. între orele 
8—14, un antrenament de tir la ta
lere (skeet) în poligonul Tunari. 
Antrenamentul se 
un concurs amical

Arme și muniții 
și în poligon.

de la ora 
echipele 

București
va încheia cu 

de tir.
se pot procuraReprezentanții Consiliilor județene Maramureș, Argeș și Arad

pentru educație fizică și sport ne răspund la întrebarea:
Există preocupare pentru asigurarea^

UNEI ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE MASĂ ÎN CARTIERE? I
I

PRILEJ DE ANTRENAMENT DE 
TIR LA ZBOR

Tn scopul ocrotirii vînatuiui, Aso- 
și pescarilor 

și V din 
duminică

ciațiile vînătorilor 
sportivi din sectoarele I 
Capitală organizează
8 august a.c. vînători colective de 
combatere a răpitoarelor în pădu
rea Neajlov și respectiv în pădurea 
Babele. Asemenea ieșiri în teren 
sînt un prilej bun de antrenament 
la tir la zbor. înscrierea pentru 
participare se poate face la sediile 
asociațiilor de mai sus

DUMINICA

CAIAC-CANOE. Lacul He
răstrău, de la ora 9: con
curs între echipele cluburilor 
Olimpia București șj Trakia 
Plovdiv.

NATAȚIE. Bazinul Dina
mo : campionatele naționale 
de înot (ora 10 și 18).

MOTO : stadionul Metalul, 
de la ora 10 : Concurs inter
national de dirt-track.

Copiii patriei se află în plină vacanță de vară. 
Ii întiinim pe plajele însorite ale Litoralului, 
pe cărări de munte, în excursii și tabere, in 

drumeții. Numărul tor, al acestor vlăstare pasionate 
de exercițiu fizic, de mișcare, este de ordinul 
sutelor de inii. Și este bine așa. Mobilitatea fizică a 
copiilor noștri determină implicit și pe cea psihică. 
Copiii văd, învață, înțeleg să prețuiască tot ceea ce 
părinții lor, întregul popor construiește pentru 'ei. 
pentru a le asigura o viață cît mai fericită.

La nivelul întregii țări, alte zeci și zeci de mii 
de copii își împlinesc nevoia de mișcare prin activi
tăți desfășurate în perimetrul cartierelor în care locu

iese. Fac gimnastică, joacă tenis, fotbal sau volei, 
participă la concursuri.

Au fost create pentru copii condiții ca în cartie
rele în care locuiesc 
ferate ? Sînt, oare, 
mod corespunzător, 
excluzîndu-se astfel 
cu urmări dintre cele mai triste ? Se preocupă orga
nele locale — și în primul rînd cele sportive — de 
rezolvarea unor asemenea probleme importante ?

Incercînd să răspundem la toate aceste întrebări, 
ne-ain adresat unor cadre care dirijează în ansamblu 
activitatea sportivă de masă la nivelul unor județe. 
Le dăm cuvintul...

să poală practica sporturile pre- 
amplasate spațiile de joacă in 
departe de străzi și drumuri, 

pericolul unor accidente, adesea

ră de mare popularitate (mini- 
fotbal).

O reală contribuție la aceste acți
uni și-a adus Consiliul județean al 
organizației pionierilor, cu care vom 
organiza la „Sere" un „cartier al 
vacanței”. Acolo, timp de o săptâ- 
mînă. elevii școlilor generale din 
împrejurimi vor petrece în corturi, 
ca într-o adevărată tabără, minunate 
clipe de recreare, pe terenurile de 
sport, la bazinul de înot, in dru
meții și excursii”.

SPRIJIN LARG DIN PARTEA 
ASOCIAȚIILOR DE LOCATARI

întreținerea bazelor sportive, a echipa
mentului, caută soluții pentru a sti
mula gustul copiilor pentru exercițiu 

cînd mici 
există și 

sportiv, 
unor us-

I

AM OPTAT PENTRU FOTBAL 
SI TENIS DE MASA

este prevăzută cons-

Piteștiul a devenit In ultimii ani 
lumi din orașele cu pondere marc iu 
ansamblul industrial al țării. El s-a 
dezvoltat vertiginos, ajungind, intr-un 
timp scurt, .unul din marile municipii. 
Desigur, acest avint ă dus _ și la nece
sitatea creării, pentru locuitorii săi, a 
unor condiții adecvate pentru practica
rea exercițiului fizic, a sportului in 
general. La ancheta noastră ne-ă răs
puns tov. MIHAI DIACONESCU, vice
președinte al C J.E.F.S. Argeș.

„Activitatea sportivă din cartierele 
municipiului Pitești s-a axat pe două 
ramuri: fotbal șl tenis de masă. Fot
balul este indrăgit de la mic la mare. 
De aedea. am organizat competiții pen
tru două categorii de vîrst'ă : „întrece
rea cravatelor roșii" (pentru cei mai 
mici) și „pe cartiere" (pentru cel mal 
mari). La aceste dispute a fost an
grenat și centrul de fotbal de la F. C. 
Argeș. De reținut că toate aceste „cam
pionate" de 'masă au ca scop și se
lecția pentru performanță. In focul 
acestor meciuri au fost depistați mulți 
copil talentați, Îndrumați imediat spre 
o pregătire metodică, științifică. Deo
camdată. avem numeroase echipe în 
cartierele : Craiovel, Ceair și Găvana. 
In viitor și Trivale va avea un cuvint 
greu de spus în privința sportului.

Cealaltă ramură sportivă, tenisul de 
masă, a început să albă,. căutare după 
ce au fost montate în oraș peste 20 
de mese din beton mozaieat.

Aceste acțiuni vor lua o mai mare 
amploare prin noile construcții spor
tive. Astfel, din toamnă, se va ame
naja prin muncă patriotică în cartie
rul Craiova o frumoasă bază, dotată 
eu toate cele necesare practicării in 
kune condiții a exercițiului fizic. In

cartierul Gâvana ___ .
trucția unui mare complex sportiv cu 
cite 4 terenuri de tenis, baschet, volei, 
handbal. fotba; etc. Toate acestea 
destinate activității tuturor întreprin
derilor din partea de nord a orașului".

O GAMA LARGĂ DE 
ACTIVITATi SPORTIVE

Activitățile sportive de masă s-au 
aflat întotdeauna în atenția Consiliu
lui județean pentru educație fizică și 
sport Arad. Mărturie grăitoare stau 
ultimele aețiunî inițiate, în care au 
fost cuprinși zeci de mii de oameni. 
Dar acestea nu sînt singurele măr
turii care atestă atenția factorilor 
responsabili față de activitatea spor
tivă de masă. Sportul în cartierele 
orașului de pe malul Mureșului, spre 
exemplu, constituie și el o preocupa
re majoră. Amănuntele le-am aflat 
de Ia prof. ȘTEFAN BALIȚA, vice
președinte al C.J.E.F.S. Arad.

,,In afara acțiunilor despre care zia
rul ..Sportul” a relatat pe larg în 
ultima vreme, azi voi încerca să schi
țez ceea ce s-a realizat în munici
piul Arad pe linia sportului în car
tierele Aradul Nou. Micălaca. Gră
diște, Sere. Sînnicolau Mic și Pîrnea- 
va. în patru dintre ele sînt. de mai 
mult timp, organizate întreceri și ac
țiuni la care participă sute .șl sute 
de tineri și adulți. împreună cu 
comitetele sindicale și U.T.G. am fi
xat pentru fiecare cartier, bazele 
sportive destinate activităților res
pective. Există afișat un program

cu orele cînd aceste baze sînt la 
dispoziția publicului. De asemenea, 
un instructor-responsabil se află 
acolo, în permanență, pentru a da 
îndrumări. Bazele au fost dotate cu 
echipament și material sportiv : 
mingi, palete, mese de tenis etc. 
Deocamdată toate acestea se pun 
gratuit la dispoziția amatorilor de 
sport, dar intenționăm ca în viitor, 
pentru folosirea materialului și e- 

................ “ochipamentului. să se perceapă 
taxă minimă, accesibilă oricui.

Desigur, iubitori ai sportului, 
mișcării în aer liber există. Ei tre
buie însă „canalizați" spre terenu
rile de baschet și volei, spre bazinul 
de înot sau mersul pe bicicletă. 
In cartierul Aradul Nou au început, 
spre deosebire de celelalte și orga
nizarea unor competiții cu echipe 
de străzi, iar întrecerile, la care 
participă'în special copiii, se bucu-

ai

Ne-am adresat prof. IOAN POP, 
președintele C.J.E.F.S. Maramureș. Iată 
răspunsul său :

„Problema sportului, a activității de 
masă în cartierele orașelor din ju
dețul nostru ne preocupă permanent. 
Există, in această privință o fecundă 
colaborare intre toți factorii interesați. 
In al’ară de organizația noastră, con
siliile populare, inspectoratele școlare, 
consiliile sindicale șl pionierești, co
mitetele U.T.C. Și, se știe doar : unde-s 
mulțl puterea crește !

Concret la Baia Mare, în cartierele 
„Săsar" și „Republica", au fost ame
najate — pentru copil și școlari — te
renuri 2. ••■■■ -• •
pentru tenis de cirnp și volei, balan
soare. porticuri. In aceste condiții se 
Înțelege că în cele clouă cartiere băi- 
mărene, activitatea sportivă este bo
gată, de dimineața și pină seara. Se 
organizează concursuri și campionate, 
evidența lor fiind ținută de asociațiile 
de locatari, în 
un responsabil cu 
Tot asociațiile de

Și
de minltotbal și handbal, altele

cadrul cărora există 
activitatea sportivă, 

locatari au în grijă

fizic, oferind din cînd în 
premii, tn aceste cartiere 
magazii pentru echipament 
realizate prin transformarea 
cătorii. Așadar, cînd există spirit gos
podăresc șt înțelegere...

Lucruri bune se pot spune șl despre 
realitățile existente la Sighetul Marma- 
ției, unde a fost terminat de curind 
complexul sportiv din vecinătatea băii 
comunale, care cuprinde terenuri pen
tru tenis de cîmp și handbal. Se află 
în lucru încă un teren de volei. Acest 
complex sportiv, realizat din fondurile 
CJEFS, este împrejmuit, posedă o tri
bună șl are vestiare. Tot la Sighetul 
Marmațlel, prin înțelegerea Consiliului 
popular este în curs de amenajare, în 
sectorul „Grădina Morii”, un bazin de 
înot, terenuri de volei și handbal, altul 
de fotbal. In acest fel, inventarul 
tiv al orașului, pus la dispoziția 
ilor și elevilor, sporește simțitor.

La Vișeu, cu fondurile CJEFS 
terminat lucrările la complexul 
tiv. Este vorba de patru terenuri 
tru handbal, tenis de cîmp și 
O arenă de sport a fost, amenajată sl 
in cartierul „Țipțărai". In același oraș 
a fost reamenajat și lărgit bazinul de 
înot. Zona înconjurătoare cuprinde o 
plajă de buna calitate. In aceste zl'e 
de vacanță copiii din cartierele Vișe- 
ului sînt nelipsiți de la bazin.

Și cîteva proiecte... Intenționăm ca 
la Baia Mare să dotăm absolut toate 
cartierele cu material și echipament 
sportiv, să le asigurăm un minim de 
amenajări sportive. Preocupări asemă
nătoare avem în vedere și în locali
tățile Cavnic, Tîrgu Lăpuș și Baia 
Sprie.

spor- 
copi-

s-au 
spor- 
pen- 

volei.

I
I
I
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NOUTATE DE SEZON!
IN AVANTAJUL

TIRGUL
va

la

oferă noi și

cumpărăturile

pînă la 30 august

CUMPĂRĂTORILOR!

DE VARA
substanțiale avantaje

pe

la

din

care le veți face

numeroase articole:

Prin cuvîntul autorizat al celor solicitați, am 
aflat multe lucruri interesante. In principal, 
faptul că problema sportului în cartiere și a 

găsit o bună rezolvare. Există preocupări din partea 
organelor și oiganizațiilor interesate, se alocă fon
duri pentru amenajări sportive, pentru material și 
echipament. îmbucurător este și faptul că asociațiile 
de locatari, ca în cazul județului Maramureș, sem
nează o prezentă activă la rezolvarea unei probleme 
de o asemenea impoi lanțâ, se remarcă prin inițiative 
frumoase, prin spirit gospodăresc.

Nu știm dacă peste fot lucrurile se petrec ca în 
județele prezentate în ancheta nvastiă Fără îndoială,

mai există neajunsuri în măsură să frîneze elanul 
unor oameni bine intenționați. Evident că se impune 
o largă înțelegere față 
găsirea unor rezolvări 
ciente. Stă în puterea 
mediu cit mai prielnic 
pentru exercițiu fizic. Pentru noi toți, aceasta repre
zintă o datorie de onoare, un mod de a ne mani
festa dragostea pentru generațiile de miine. de 
ocroti pașii, de a le asigura o copilărie fericită.

de problema abordată, pentru 
cit mai operative și mai efi- 
noastră de a crea copiilor un 
pentru joacă, pentru mișcare,

Anchetă realizată

a le

de 
Tiberiu STAMA ți Paul IOVAN

I
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I
I
I

ȚESĂTURI IMPRIMATE
mixtă și relon de producție internă.

CIORAPI PENTRU FEMEI — supraelastici, din fire 
cu romburi, tălpici.

COSTUME DE BAIE : tricotate, din țesături bumbac, 
bac și amestec — pentru bărbați, femei și copii.

COMPLEURI, HALATE BAIE, JACHETE din bumbac 
tec — pentru toate vîrstele.

CĂMĂȘI cu mînecă scurtă sau lungă, fără inserție
UNIFORME ȘCOLARE.
CONFECȚII din bumbac și amestec pentru toate vîrstele ; din 

lină și tip lină — pentru copii.
DIN ȚESĂTURI DE VARA rochii, bluze, capoade — pentru fe

mei. adolescente, fetițe. De asemenea, confecții din mătase produc
ție internă.

PĂLĂRII din pai și tip pai.
SACOȘE din pai, tip pai, p.vc. expandat, folio p.v.c.
POȘETE din pai, tip pai, rafie sintetică, simplă sau combinată 

cu p.v.c. și expandat.
GENȚI VOIAJ din p.v.c.
PANTOFI ȘI SANDALE cu fețe din diferite materiale, piele 

textile, simplu sau combinat 
talpă bovine sau de cauciuc 
și copii.

mătase artificială, artificială

și expandat.

sintetice,

tip bum-

și ames-

p.v.c., plasă relon, p.v.c. superlac, cu 
— încălțăminte pentru bărbați, femei

TÎRGUL DE VARA vă invită în magazinele de confecții și încăl
țăminte, olerindu-va pină la 30 august, numeroase articole cu pre
țuri reduse, avantajoase.
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NOULUI CAMPIONAT

DIN CAMPIONATUL TRECUTINSOMNIILE

SUPORTERII - SEISMOGRAFE 
FIDELE IN PREAJMA

• Vineri dimineață, ora 8.03. O minge 
de fotbal pică din cer chiar în fața unui 

" ‘ aprindă 
din 

el
trecător care intenționa să-șî 
țigara Jn fața Hotelului „Zimbru" 
Cîmpulung Moldovenesc. Surprins, 
privește spre cerul azuriu, întrebîndu-se 
dacă nu cumva acolo sus, în al noulea 
cer... Îngerii își dispută o finală aprigă.

...Supoziție, bineînțeles, înlăturată ime
diat. De pe terasa ultimului etaj 
hotelului (la al 12-lea nivel) i ’ 
geri" cu fețele șiroind de sudoare, 
clamă zgomotos restituirea 
Acolo sus, sub văpaia soarelui 
ceferiștii clujeni au început o 
de muncă încordată...
• Ora 9.30. Prima „repriză" 

gătlrti a luat sfîrșit... După o 
de aproape o oră șl jumătate, 
dușurilor și-au făcut datoria 
băieții în treninguri nol-nouțe 1 
nat la mese pentru gustarea 
neață... Peste o oră, întregul 
pune din nou în mișcare...

• Ora 17... După masa de prînz și o- 
dihna obligatorie. caravana clujeană, 
prevăzută cu 12 mingi, ia drumul Sta
dionului Tineretului. Aici, la poalele 
munților, are loc ultimul „act" din piesa 
cotidiană pe care echipa C.F.R. Cluj 
o interpretează de aproape zece zile, cu 
o pasiune șl tenacitate remarcabile...

Dr. C. Rădulescu știe câ băieții săi 
fac față unul program încărcat, ne
obișnuit de Intens, dar replica sa rămîne 
invariabilă.

— Se muncește mult... Băieții cad seara 
tn paturi ca butucii... Dar vrem să ne 
asigurăm o pernă moale In campionat...
• Ora 19.15... Acum cînd antrenamentul 

s-a sfîrșit și băieții au dat buzna în 
bazinul cu apă caldă, doctorul Rădules
cu »e așează pe o minge, își la capul 
în miinl șl se destălnuie :

— încă n-am lămurit problema por
tarului... I-am dat drumul Iul Mărcules- 
cu la „Petrolul" pentru că „U“ nl-1 pro
misese pe Totoianu. Dar acesta n-a a- 
părut încă. Lucrăm acum cu un băiat 
tinăr... L-ai văzut ! 11 cheamă Pop și 
» venit de la o echipă din „C“ de la 
Vlșeti... Are ambiție, adineauri era să-și 
spargă capul plonjind după o minge la 
rădăcina barei, dar, bineînțeles, mai 
trebuie „rodat". Ar mai fi și Arghișart, 
un portar mai experimentat, l-am găsit 
aici. Vrea să vină la noi. O să-l încer
căm și pe cl. In sfîrșit... vom vedea !

De alături, celălalt antrenor, Lau- 
rențiu Munteanu, toarnă gaz peste foc.

— Șoo arc o perîostită, Petrescu face 
heiloierapie la mare, iar Fanea Lazăr... 
o să vă spună el singur toată povestea...

...Fanea și-a pus treningul și s-a așe
zat cuminte pe iarbă privind îngîndurat 
munții care trimit spre oraș adierea tot 
mai răcoroasă a serii.

— Ce-1 cu tine ? Am Impresia că ești 
copilul cu două mame ?

Fanea zîmbește dar imediat două cute 
îl brăzdează fruntea :

— „U“ mă împrumutase pentru un an.

. .1 al 
niște s,tn- 

re- 
balonului... 

de vară, 
nouă zi

a pre- 
înviorare 

, Jeturile 
lor, iar 

s-au adu- 
de dimi- 
grup se

Acolo nu „prindeam" echipa. La C.F.R. 
am devenit titular. Acum vor să mă ia 
înapoi. Dar n-aș vrea să mă-ntorc ca 
rezervă. Aici, simt că băieții au mai 
multă nevoie de mine. M-am obișnuit cu 
ci, fac acum parte din familia lor. Am 
dat și o declarație scrisă în acest sens. 
Totuși, există o opoziție... Și nu-nțeleg 
de ce. „U“ are un lot mult mai bogat...

e Ora 20. Discutăm despre pregătirile 
echipei clujene. („Avem angajate cinci 
meciuri amicale în zece zile !“). Vine 
apoi iar vorba despre noua configura
ție a echipei.

— încercăm cîteva „transplanturi", spu
ne antrenorul Munteanu.

— Nu există pericolul de... respingere ?
— Nu cred, intervine dr. Rădulescu. 

Ele sint mai frecvente în operațiile dr. 
Barnard, glumește el. La noi, Șopte
reanu începe să se încadreze pe postul 
de fundaș și sperăm că se va „implanta" 
definitiv. Cu Pcnzeș mai e de lucru, 
iar Straț...

pid. Dar aici mi se oferă o șansă și nu 
vreau să ratez... Și-apoi, mai e ceva... 
M-am însurat de două săptămîni... Am 
atte obligații, cum să vă spun... Și, 
mai ales, ailte ambiții !

După un antrenament al ceferiștilor clujeni. .
„Bobocii" și... veteranii: De la stingă la dreapta: 

Penzeș. Straț II, Pop, antrenorii ~ 
frații Bretan, Fanea Lazăr și

In acest Început de august dogoritor, 
brașovenii, toropiți de căldură își caută 
scăparea afundîndu-se sub frunzișul 
Tîmpei. strecurindu-se la umbra ră
coroasă a livezilor din Schel sau aș- 
ternîndu-se la drum pe cărările de pă
dure ce răzbat în Poiana.

In miezul zilei, aerul tremură, zvlr- 
colindu-se între zidurile cetății. Orașul 
își pierde parcă vitalitatea. Trecător 
și bineînțeles aparent. Ca să-l regă
sești, potrivit cu imaginile reale, ante
rioare. trebuie să-l cauți în faptul di
mineții, cînd convoaie compacte de 
troleibuze și autobuze poartă pînă în 
pragul uzinelor pe harnicii făuritori 
de tractoare, de camioane, de stofe, de 
țesături, de fapt pe toți cei ce asudă 
pe ogorul muncii. Atunci se simte cel 
mal bine pulsul orașului In faptul zi
lei. Și... — e drept fără aceeași regu
laritate șl respectînd proporțiile — în 
zilele cînd Steagul roșu are meciuri 
amicale pe „Tineretului" sau chiar an
trenamente.

Cred că toate orașele își iubesc echi
pele de fotbal divizionare. Uneori, asis- 
tînd la meciurile Steagului roșu (în 
campionatul trecut) cu partenere venite 
de aiurea, cînd obsesia celor două 
puncte punea stăpînire pe tribune, am 
avut impresia că Brașovul șl brașo
venii iubesc prea mult propria echipă, 
întocmai unor părinți care nu pot să 
vadă altceva decît odrasla proprie. 
Ca prin farmec, arbitrul devenea și ei 
un adversar ; fotbaliștii oaspeți își 
pierdeau orice virtuți : deliciile șl dan
telăriile desfășurate de aceștia deve
neau „ifose" ; ardoarea cu care-și apă
rau șansa era înțeleasă ca înverșunare 
și admonestată ca atare. Așa se face 
— paradoxal — că în campionatul tre
cut. din prea multă iubire pentru e- 
chipă, suporterii Steagului roșu s-au 
clasat ultimii în ierarhia Trofeului 
Petschovschi.

E drept că nu putem reproșa cuiva 
afecțiunea și devotamentul. în schimb, 
trebuie să pretindem publicului să fie 
echilibrat, obiectiv, temperat șl lucid.

Dar. cum spuneam, iubirea de fot
bal, de echipă, l-a făcut pe brașoveni 
să nu uite in această scurtă vacanță 
drumul spre stadion, spre tabăra din 
Poiană, unde „stegarii" iși forjau pu
terile sub privirea atentă a lui Nlco- 
lae Proca.

Un inedit Silm
sportiv

Șoptereanu,
C Rădulescu, L. Munteanu și
Cojocaru

Privirea iscoditoare a doctorului s-a 
oprit Ia cineva... Cel vizat, scormonește 
iarba cu piciorul și răspunde „provocă
rii" :

— Deocamdată, nu-s încă pus pe pi
cioare. Am stat mult pe tușă... la Ra-

Frații Bretan, cu treningurile pe spate, 
trec fluierînd pe lingă noi. Apoi ne 
salută Roman, Dragomir și Petre Gheor- 

’ o plasă cu mingi 
bomboană. Ia

IMPORTANTE HOTARIRI
ALE COLEGIULUI CENTRAL

AL ARBITRILOR

Cine vor conduce meciurile diviziei 1
! In cursul acestei săptămîni au fost 
Stabilite cîteva principii de orga
nizare și funcționare a colegiului 
central al arbitrilor de fotbal. Au 
fost definitivate, de asemenea, lotu
rile arbitrilor divizionari care vor 
conduce în sezonul viitor meciu
rile de A, B, C și juniori. Spicuim 
cîteva hotărîri de interes general.

în vederea promovării și perfec
ționării cadrelor, au fost selecțio
nate două grupe de arbitri de per
spectivă din cadrul loturilor B și 
C. care vor fi programați cu prio
ritate și urmăriți atent, în vede
rea promovării în loturile A șl 
respectiv B.

Se preconizează ca, începînd din 
acest campionat, să se delege și 
utilizeze în mod experimental la 
unele partide dintre echipele bucu- 
reștene și cele provinciale, pro
gramate în București, arbitri cu 
domiciliul în Capitală. Această mă
sură va fi adoptată numai cu asen
timentul formației oaspete.

Pentru asigurarea unei bune des
fășurări a jocurilor din cadrul di
viziei B. s-a propus să se permită, 
ca și pînă în prezent, în cazul par
tidelor importante, delegări de ar
bitri domicîliați în orașe situate la 
peste 300 de km de 
de se joacă meciul.

Campionatul de 
asimilat cu divizia 
trat de către cavaleri ai fluierului 
aparținînd lotului B.

Jocurile campionatului republi
can de juniori vor fi conduse la 
centru de către arbitri divizionari 
aparținînd tuturor loturilor (A. B 
și C). Colegiul central, 
de aceste delegări, se 
spre arbitrii domiciliați 
calități decît cele ale 
gazdă. Arbitrii de linie 
ciurile de juniori vor fi desemnați 
de către colegiile județene

Delegarea arbitrilor la jocurile

localitatea un-

tineret-rezerve, 
B, va fi arbi-

responsabil 
va orienta 
în alte lo- 

echipelor 
pentru me-

de 
Și

din străinătate va fi realizată 
către biroul colegiului central 
prezentată spre aprobare Biroului 
F. R. Fotbal.

Colegiul central va înființa pen
tru fiecare arbitru din loturile di
vizionare fișe de activitate.

Pînă la sfîrșitul acestui an vor 
fi prezentate spre aprobare proiec
tul unui regulament de organizare 
și funcționare a colegiului central 
al arbitrilor, precum și proiectul 
unui regulament privind atribuirea 
titlului de „cel mai bun arbitru 
al anului".

Publicăm, în continuare, lotul di
vizionar A, precum și grupul de 
arbitri care pot fi delegați la me
ciuri programate în străinătate în 
cursul anului competițional 1971— 
1972 (se remarcă, pe lîngă cei 7 
arbitri din lotul F.I.F.A. anunțați 
anterior, că a mai fost alcătuit un 
nucleu anexă, din interiorul căruia 
se vor face delegări la meciurile 
de peste hotare). Lotul A s C. Băr- 
bulcscu, A. Bentu M. Bică, C. Di- 
nulescu, V. Dumitrescu. K. Ghemi- 
gean, Gh. Limona. C. Niculescu, V. 
Pădurcanu, C. Petrea, N, Petricea- 
nu. Al. Pîrvu, Gh. Popovici, I. Chi- 
libar, M. Băduiescu, C. Ghiță, Tr. 
Moarcăș. T. Leca, I. Cîmpeanu, V. 
Topan, Z. Drăghici V. Liga, M. Ro
tam, I. Drăghici, P. Sotir, I. Rus, 
Z. Szecsci, N. Cursaru, E. Vlaicu- 
Icscu, O. Anderco, I. Ritter. N. 
Rainea. E. Păunescu.

Lotul de arbitri care pot fi de
legați să conducă partide progra
mate în străinătate : C. Bârbulescu. 
Al. Pîrvu. V. Pădureafiu, K, Ghe- 
migean, O. Anderco, C. Petrea, A. 
Bentu (lotul F.I.F.A.), Gh. Po
povici, N. Petriceanu, Gh. Limona, 
V. Dumitrescu, C. Dinulescu, N. 
Cursaru. Petre Sotir, N. Rainea, C. 
Ghiță, I. Cîmpeanu, I. Rus, C. Ni
culescu, V. Topai>, E Vlaiculcscu 
și Z. Drăghici.

ghe... Cojocaru cară 
și ronțăie tacticos o 
pe iarbă.

— Credeam c-o să 
tești, Cojocarule.

— Așa era vorba... 
locul Iui Olteanu... '

— Dar, ce ?
Cojocaru tace cîteva clipe, ronțăind 

mal departe, bomboana. Apoi răspunde :
— Dar... nu-i atit de ușor să schimbi 

locul peste noapte. La început ți se 
pare ușor... Dar apoi gîndurile incep să 
te macine și parcă o ață nevăzută te 
trage tot spre casă... tot spre vechil 
coechipieri...

— Crezi că anul acesta va fi... altfel ?
— Cum, adică, altfel 1
— Vreau să spun, o să dormițl 

nlștîți înaintea ultimului 
pionatului ’ Căci înainte 
U.T.A.... nu prea cred... 
ochii...

Cojocaru zîmbește larg, ___
— Să vină Soo, să se pună pe 

re „spiridușuî" (n.n. Petrescu), 
inchege cuplul Petre Gheorghe — 
și o să vedeți... Nu vreau să 
vorbe mari, dar dorim în anul 
să mai pasăm și altor echipe... 
niile noastre !

Deci, cuvînt de ordine la ceferiștii 
clujeni, optimismul. Să-i vedem în cam
pionat I

te-ntîlnesc la

Trebuia să-i 
dar...

loc

Pl
iau

11-
meci al cani
de jocul cu 
c-ețl închis
destins.

pieioa- 
să se 

Straț... 
spun 

acesta 
insom-

George MIHALACHE

Clubul piteștean F. C. Argeș e 
pe cale să-și înscrie o nouă și lău
dabilă acțiune. în dorința de a 
populariza frumoasele rezultate do- 
bîndite pe plan organizatoric și 
competițional, conducerea clubului 
a solicitat unei echipe de operatori 
din Pitești, ce lucrează sub îndru
marea subredacției Televiziunii 
realizarea unui film cu aspecte din 
viața clubului și a echipei de fot
bal.

Și iată, proiectele sînt pe cale să 
devină fapte. Pelicula realizată se 
află acum în lucru în laboratoarele 
studioului de televiziune pentru fi
nisări și sincronizare a imaginii cu 
sonorul. După cum am fost infor
mați de conducerea clubului și de 
unul dintre realizatori, filmul, cu o 
durată de trei sferturi de oră, va 
da posibilitatea iubitorilor fotbalu
lui să cunoască activitatea acestui 
club, să urmărească procesul de 
pregătire și să vadă tot ce s-a rea
lizat ca : dotări, cabinet metodic, 
medical etc.

Filmul se încheie — și nici nu 
putea fi altfel — cu secvențe de 
la jocurile susținute de F.C. Argeș 
în compania echipelor Miinchen 1880, 
Jiul, Dinamo și Rapid. Ultimele 
imagini redau plecarea echipei pi- 
teșțene spre Teheran, la turneul 
unde avea să realizeze o frumoasă 
performanță — ocuparea locului doi 
și cucerirea unui trofeu de argint.

Acum, în plin sezon estival, cînd 
turismul este la ordinea zilei, în 
coloanele ziarului nostru apar. în 
mod firesc, relatări despre bazele 
turistice și de agrement. Intr-un 
număr recent, de pildă, am publi
cat un raid-anchetă despre cam
pinguri — amenajări turistice 
căutate cu precădere de către tu
riștii automobiliști — de pe • 
rută intens circulată și anume t 
București — Ploiești — Brașov — 
Bran — Cîmpulung Muscel — Pi
tești — Tifti — București. Repor
terul a sesizat cu acest prilej, la 
unele 
agent,

din aceste locuri de agre- 
__  o seamă de neajunsuri, în 

special de ordin gospodăresc. Unii 
dintre cei vizați pentru aceste lip
suri — din păcate, nu în totali
tate — au și luat măsuri de re
mediere. Iată, de exemplu că Ia 
campingurile de la Săftica și Vlă- 
sia, nu va mai fi discrepanța în
tre ce prezintă panourile de re
clamă despre aceste unități și 
ceea ce găsește acolo. în realitate, 
turistul. Din răspunsul la critică, 
primit din partea IJECOOP Ilfov, 
reproducem doar atît: „Au fost 
luate măsuri ca situația de la 
campingurile Săftica și Vlăsia să 
corespundă cu reclama noastră"...

La Dirste, în imediată aprople-

FOTBALISTICE

Pentru Steagul roșu vacanța a luat sfîrșit de mult. lată-i in Poiana Brașov, la pregătiri. Miine, 
stegarii iau startul în sezonul oficial Foto: Dragoș NEAGU

rea sa tehnică șl tactică, urmărite în 
repetările antrenamentelor, cantitățile 
de efort cheltuite în prezent nasc 
garanțiile viitoare ale calității. Preci
zia loviturilor libere executate 
și fără zid de protecție — 
încrederea tn eficacitatea, în 
tatea șl randamentul atacului.

Interesul pentru formație 
ca orașul să fie străbătut de 
neliniște cînd s-a auzit și - - __
în presă că Adamache, Pescaru șl alții 
ar urma să plece. Deruta a ajurs 
paroxistică la vestea că Anca („U“ 
Cluj), Kallo și Caraman (Farul) ar 
poposi (nu se știe cum și pentru cît 
timp) la Brașov. îngrijorarea a luat, 
proporții pentru că se simțea că tan
demul Stănescu — Dumitriu lăsase efec
tiv regrete și — poate — goluri în e- 
chipă.

A fost și mal este — credem — 
nevoie ca ochii „părinților" să se con
vingă singuri că „băieții trag, nu glu
mesc", că echipa nu s-a destrămat, 
ci dimpotrivă s-a completat — nu cu 
nume sonore — cl cu autentice talente, 
jucători de perspectivă, că munca este 
metodică și calificată, că jocul, ră- 
mînîd la fel de spectacular și de teh
nic, sporește în angajament șl dăruire.

Echipa șl brașovenii resimt nu numai 
Importanța campionatului pentru care 
și-au propus de comun acord un loc

Alergările în teren variat — de obi
cei solitare chiar pentru atleți — au 
căpătat deseori spectatori și arbitri 
cronometrori. Cursele pe stadion — pre
văzute de testul Cooper — erau urmă
rite, comentate și apreciate 
puri compacte de suporteri 
tribună sau pătrunși direct 
nul verde.

Revenirea în formă a lui 
răzbate tonic în orice discuții, 
sîndu-se chiar Ipoteza unei < 
candidaturi în clasamentul golgeterilor. 
Recenta operație de menise a lui 
Ghergheli și așteptata (dar încă necon
firmata) revenire a lui printre certi
tudinile echipei, produce suporterilor, 
ca și antrenorilor aceleași bătăi de cap.

Alcătuirea formației și. mai ales, 
structura atacului, in care prin neve- 
nirea fraților Laszlo (Odorhei) rămîne 
oarecum descoperită aripa dreaptă, 
cunoaște nenumărate formule- și va
riante.

Se fac evaluări ale forțelor proprii, se 
calculează puterile adversarilor, se în
cearcă primele adițluni de puncte pro
babile (în special în' „jocurile acasă”, 
se socotesc cele ce ar putea fi obți
nute „afară"), se gustă din plin bucu
riile primelor „sacrificări" ale divi
zionarelor oaspete , pe,, altarul fotba
lului, al jocului angajat, responsabil 
și corect.

Pregătirea fizică a echipei. îmbogățl-

de gru- 
aflați în 
pe gazo-

Florescu 
, avan- 
eventuale

cu 
restituie 
agreslvi-

a făcut 
flori de 

s-a citit

între fruntașe, între primele 6, dar șt 
responsabilitatea Cupei Balcanice lnter- 
cluburl pe care a mai cisUgat-o o 
dată... Șl antecedentele obligă.

Suporterii... ș! Adamache hu acceptă 
pentru acesta din urmă rolul de ar- 

Răducanu— 
caz, spun

bitru în duelul anunțat 
Iordache. în cel mai rău 
ei, vor fi . „trei mușchetari" 
Visătorii îl văd pe Gydrfl 
lă. Nedumeriți se întreabă 
caru nu este mal căutat 
neri. Justițiarii se întreabă 
găsească răspunsul — de 
ția nu a atribuit trofeul fair-play echi
pei care, după părerea tor. 11 cîștigase 
pe merit.

Apărarea a fost întotdeauna punc
tul forte al echipei, evaluabilă în ca
rate. Speranța tuturor, cercetată în an
trenamente și (deocamdată) în meciu
rile de verificare este că și atacul Ișt 
va înnobila alcătuirea cîștigînd în fi
nețe și forță de șoc. dînd echipei echi
librul marilor formații.

Campionatul se apropie, precedat do 
primul sfchimb de tocuri interbaiea- 
nic și însoțit de Interesul în creștere, 
sub presiune, gata să 
dioane.

Sînt bune vacanțele 
venii — dar nu cele

și nu doi.
în naționa-
de ce Pes-
de selectio-

— f'.-iru
ce federa-

irumpă pe sta-
— spun brașo- 
fotbalistice.

Mihai BîRA

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
STEAGUL ROȘU DEBUTEAZĂ TN „CUPA BALCANICĂ"

Duminică după-amiază, Brașovul 
găzduiește primul meci internațio
nal oficial al acestui sezon. După 
cum se știe, în orașul de la poa
lele Tîmpei va avea loc partida 
Steagul roșu — Altay Izmir, din 

■ cadrul „Cupei balc’arrtce" 'mterclu- 
buri, competiție în care brașovenii 
au avut, cu 10 ani în urmă, o 
comportare excelentă, înscriindu-și 
numele pe lista cîștigătorilor între
cerii echipelor din Balcani.

Așadar, duminică, brașovenii iși 
fac o nouă apariție în această în
trecere. Ei vor întîlni pe Altav. 
Izmir, formație care în drum spre

PETE PE FRONTISPICIUL UNEI
FRUMOASE ÎNTRECERI TINEREȘTI
Nu o dată a fost scos în. relief 

rolul pe care trebuie să-l aibă 
profesorul, indiferent de materia 
pe care o predă, în formarea și 

' educarea copiilor, a școlarilor, a 
tinerei generații. Nu de puține 
ori am prezentat portrete ale unor 
asemenea cadre didactice care își 
onorează profesia, dau dovadă de 
înaltă responsabilitate socială. Edu- 
catori-model, exemple de urmat. 
Recentele Documente de partid vi
zează direct această breaslă, pe oa
menii investiți cu misiunea de a 
făuri cadre de nădejde pentru so
cietatea de mîine. Educarea copii
lor, școlarilor și tineretului în spi
ritul dragostei pentru învățătură și 
muncă, al disciplinei și corectitu
dinii, în școală și în familie, efor
turile pentru a forma tinerelor 
vlăstare o personalitate complexă, 
în care noțiunile de onestitate și 
demnitate să se afle la loc de 
cinste, cad în sarcina cadrelor di
dactice. în marea lor majoritate, 
profesorii se achită ireproșabil de 
această misiune, ridică activitatea 
cultural-educativă cu copiii la alti
tudinea însemnătății sale sociale și 
patriotice.

Dar, spre regretul nostru, apar și 
excepții. Se ivesc cazuri în care 
unii profesori de educație fizică 
arată că nu-și înțeleg menirea, răs
punderea pe care o au. Cum alt
fel ' ar putea fi interpretată ten
dința de fraudă, de incorectitudine,

PE TEME
DE EDUCAȚIE

a unor dascăli prezenți la Roman, 
la finalele campionatelor republi
cane de fotbal ale școlilor generale, 
care au inclus pe tabelele institu
țiilor de învățămînt ce le repre
zentau elevi-sportivi aparținînd al
tor școli ? Ce fel de exemplu au 
putut oferi ei propriilor elevi, ca și 
altora, veniți la Roman din întrea
ga țară ?

Iată faptele : Pe tabelul înaintat 
organizatorilor competiției de către 
profesorul de educație fizică 
George Avăcăriței. de Ia Școala ge
nerală nr. 2 din Dorolioi, erau tre-

re de Brașov, s-au semnalat unele 
deficiențe privind grupul sanitar 
al campingului, la care Oficiu) ju
dețean de turism Brașov ne răs
punde î „Pentru campingul Dirste 
avem în proiect amenajarea unui 
nou grup sanitar". Iar noi ne per
mitem să întrebăm : cînd va fi 
realizat acest proiect, thtruett mai

munal privind organizarea activi
tății sportive 
bal (cel din 
dezafectat în 
altul (pe cel 
iarba așa de 
mingea în ea : 
tov. D Pădurarii, n-a 
nerilor să cosească iarba,

i un teren de fot- 
satul Bogza) a fost 

primăvară.’ iar pe un 
din Sihlea) a crescut 
mare îneît se pierde 

primarul comunei, 
permis ti- 

ba mai

prin V. Buzoi, preșe- 
angajat ca pînă la 1 

să reamenajeze terenul
care se află acum un

La semnalele ziarului
e puțin și se termină 
ristic de vară ?...

Ne-au rămas datoare 
puns unitățile I.H.R. 
București (pentru cele 
campingul Băneasa) 
Prahova (popasurile 
Azuga).

sezonul tu

cu un răs- 
Ambasador 
sesizate la 

și IJECOOP 
Cernica și

★
asociației 
comuna

sportive Re 
Sihlea (jud. 

la cunoștin

Consiliul 
colta din 
Vrancea) ne-a adus 
ță greutățile pe care le întîmpină 
din partea consiliului popular co-

mult, i-a amenințat că le va lua 
terenul.

La intervenția ziarului nostru, 
organele județene — Consiliul 
popular județean Vrancea. Comi
tetul județean Vrancea al U.T.C. — 
au intervenit punînd în drepturi 
asociația sportivă din comună. Dar 
iată cum s-au rezolvat lucrurile: 
„Conducerea C.A.P. Bogza — ni 
se arată în scrisoarea Comitetu
lui județean Vrancea al U.T.C. — 
a încălca legea 29'1967 dezafectînd 
o bază sportivă fără aprobarea 
organului sportiv județean și fără 
a asigura un alt loc corespunză-

tor. Conducerea C.A.P. Bogza, re
prezentată 
dinte, s-a 
octombrie 
sportiv pe
lan de tutun, iar pînă la I martie 
anul viitor să-l și împrejmuiască".

Tn privința terenului de fotbal 
din Sihlea anomalia s a remediat, 
de asemenea, datorită intervenției 
prompte, în spiritul legii, a Consi
liului popular județean. Din a- 
dresa primită spicuim : 
tul executiv al 
comunal Sihlea 
nr. 13'1971 prin 
renuri sportive 
se dau în folosință asociației spor
tive Recolta Sihlea: s-a 
primarului comunei cit și 
laiți salariați ai consiliului popu
lar comunal să studieze și 
însușească actele normative 
vind activitatea de educație fizi
că și sport precum și circularele 
primite în acest sens de la județ; 
i s-a atras atenția tov. D. Pădu 
raru, primarul comunei, 
comportării necorespunzăfoare 
de unii tineri și 
ciației sportive".

Măsuri prompte 
nu mai necesită

câți și elevii Nicolae Pitrigal și Vir
gil Avăcăriței, care nu figurează 
în evidența acestei școli. Un alt 
profesor de educație fizică Dorel 
Stoica, de la Liceul nr. 1 din Lu
duș — județul Mureș, a introdus 
pe lista prezentată oficialilor, un 
elev străin de școala sa. Alțl doi 
elevi, Constantin Mihai și Toma 
Mareu au apărut în lotul echipei 
Scolii generale nr. 10 din Galați, 
din „inițiativa" profesorului de edu
cație fizică Nicolae Dordea.

Evident, comisia de organizare a 
luat măsurile cuvenite, sancționînd 
echipele școlilor susmenționate cu 
pierderea jocurilor în care ele au 
folosit alți elevi decît cei aflați în 
evidență. Astfel,
nr.
««a 
lăți 
ției 
hoi

Oare aceste sancțiuni dictate de 
regulamentul competiției sînt sufi
ciente ? Pierderea unor meciuri să 
însemne singura pedeapsă cuvenită 
celor vinovați ? Se impun, fără dis
cuție, și alte măsuri, în primul 
rînd o analiză severă a faptelor 
petrecute la Roman. Socotim că 
nu numai profesorii menționați 
poartă vina, ci și conducerile șco
lilor respective.

Considerăm 
țămîntului. prin direcția 
trebuie să întreprindă o 
anchetă în legătură cu 
semnalate sancționîndu-i 
pe cei vinovați.

echipa Liceului 
1 din Luduș a pierdut un joc, 
a Școlii generale nr. 10 din Ga- 
trei jocuri. în timp ce forma- 
Școlii generale nr. 2 din Doro- 
i s-au anulat 4 jocuri.

că Ministerul Inva
de resort, 
riguroasă 

cazurile 
exemplar

T. BRADEȚEANU

Din 
„Comit e- 

consiliului popular 
a adoptat decizia 
care cele trei le- 
din raza comunei

indicat 
celor-

să-și 
pri-

conducerea

asupra 
față 
aso-

careși legale 
alte comentarii.

Astăzi este ULTIMA ZI in care 
vă mai puteți depune buletinele 
pentru concursul Pronosport de du
minică 8 august 1971.

întrucît programul acestui con
curs este alcătuit în întregime cu 
meciuri din „Cupa de vară", vă 
recomandăm ca înainte de a vă 
completa buletinele să consultați 
„Programul LOTO-PRONOSPORT" 
din această săptămînă, care cu
prinde amărunte asupra echipelor 
incluse în concurs.

Publicăm programul concursului 
Pronosport de duminică 15 august 
a.c. care ojprinde meciuri din pri
ma etapă a campionatului de fot
bal divizia B ;

Brașov, a întîlnit joi, pe Rapid, 
în fața căreia a pierdut cu 2—0, 
dovedind, totuși, o excelentă pu
tere de luptă.

De miercuri Steagul roșu se a- 
flă la Poiana Brașov, unde și-a 
continuat antrenamentele stib con
ducerea cuplului de antrenori 
Proca—Meszaros. „Fotbaliștii bra
șoveni — a declarat antrenorul fî. 
Proca — sînt dornici să debuteze 
in competiție cu

Meciul se va 
nul Tineretului,

De menționat 
nut cele două jocuri cu Panionios 
(Atena), cea de a treia echipă din 
grupa respectivă, în fața căreia a 
realizat următoarele 
la Izmir și 1—2

o victorie". 
disputa pe stadio- 
de la ora 17.
că Altay a susțî-

DINAMO 
JOI SEARA

I

Au făcut deplasarea 17 jucători: 
Constantinescu, Cavai, Cheran, 
Nunweiller III, Sătmăreanu ÎI, Sto- 
enescu. Sandu Gabriel, Deleanu, 
Dobrău, Dinu. Radu Nunweiller. 
Sălceanu, Mustățea. Doru Popescu, 
Lucescu, Dumitrache și Florian Du
mitrescu.

La plecare, antrenorul Dumitru 
Nicolae-Nicușor ne-a informat că 
primul meci al turneul/î este pro
gramat azi, la Malaga, în compa
nia unei selecționate a orașului.

STEAUA EVOLUEAZĂ 
TN BULGARIA

la
rezultate: 2—1
Atena.

C. GRUIA

PLECATA
ÎN SPANIA

Echipa campioană, Dinamo Bucu
rești, a plecat joi seara în Spania, 
pe ruta Berlin-Frankfurt pe Main- 
Madrid.

Azi urmează să plece în Bulga
ria, cu autocarul, echipa Steaua. 
Antrenorul Valentin Stănescu ne-a 
comunicat lotul care face deplasa
rea i Haidu, Coman, Sătmăreanu, 
Hălmăgeanu, Negrea. Cristache, 
Smarandache, Naom, Vigu, Mircea 
Savu, Pantea, Tătaru, lordănescu. 
Ion Constantin, Mareu, Aelenei, Du- 
mitriu III. Ciugarin și Ștefănescu 
sînt indisponibili, aflîndu-se de
ocamdată în atenția... medicilor.

Primul meci al turneului — 
minică, la Ruse, cu Dunav.

MECIURi AMICALE
TRACTORUL BRAȘOV — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 1—1. 
— Studenții craioveni au jucat la 
Brașov, dar nu cu Steagul roșu, 
cum era preconizat, ci cu Trac
torul, cu care au terminat la ega
litate, 1..............
marcate 
respectiv

—1 (1—1), prin Roiurile
de Oblenienco (min. 19), 
Vătav (min. 36).

E BOGDAN

METAN — PETROLUL 
Divizionara A a susținut 
de verificare la Mediaș, 
pe terenul Sparta, de cu-

du-

dar
reu-

Jocul a avut tin ritm alert, 
nici una dintre formații n-a 
șit să înscrie. în min. 69. N. lo- 
nescu (Petrolul) a fost eliminat de- 
pe teren pentru atitudine nespor
tivă față de arbitru.

Z. RÎȘNOVEANU

GAZ
0—0. —
un meci
întîlnind, 
rînd refăcut, echipa Gaz metan.

CHIMIA FAGARAS — STAUL 
RIESA (R D G.) 2—2 (2—1). — Au 
marcat I Dumitrescu (min 5) și Lon- 
cear (min. 7), pentru Chimia res
pectiv Weismann (min. 25) și Mei- 
ner (min 50)

T. LONCEA

Tragerea la sorți 
în „Cupa municipiului București"

• STEAUA JOACĂ CU DINAMO, RAPID CU POLITEHNICA IAȘI
Ieri, la ora prînzului. a avut 

loc tragerea la sorți a meciurilor 
semifinale din „Cupa municipiu
lui București". In ziua de sîmbătă 
14 august se vor disputa — în 
plaj, pe stadionul Republicii 
următoarele jocuri: Steaua — 
namo. în deschidere de la 
17,30 (o revanșă a finalei ..Clipei 
României"!) și Rapid — Politehnica 
Iași (ora 19,30). A doua zi. dumi
nică, tot pc „Republicii" învingă
toarele se vor întîlni în finala

cu-

Di- 
ora

competiției (ora 19.30) iar învin
sele în meciul 
3—4 (ora 17.30).

Două prevederi de regulament! 
echipele pot schimba cinci jucători: 
în caz de egalitate după 90 de mi
nute de joc se va proceda — pen; 
tru departajare — la executarea a 
cite cinci lovituri de la lt m.

Sîmbătă, 14 august. în deschi
dere la meciul Steana-^Dinamo <e 
va disputa finala .-Cupei 23 Au
gust" la fotbal feminin.

pentru locurile

L O T O
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 6 AUGUST 1971
I: Poiana— Progresul București; 

II ■ Metalul București — F, C. Ga
lați : UI : Metalul Tîrgoviște — 
Sportul studențesc ; IV : Știință 
Bacău — Portul ; V : Metalul Plo- 
peni — S. N. Oltenița ; VI : Poli
tehnica Galați — Ceahlăul ; VII : 
Chimia Rm. V. — C.F.R. Pașcani ; 
Vili : Olimpia Satu Mare — C.F.R. 
Timișoara ; IX : Politehnica Tim.
- C.S.M. Reșița ; X : C.S.M. Sibiu
— Electroputere Craiova ; XI : Gaz 
metan — Metalurgistul Cugir; XII: 
Chimia Făgăraș — Minerul Baia 
Mare ; XIII : Vulturii Lugoj — Mi
nerul Anina.

FOND GENERAL DE CJSTIGURT: 
1.140.190 lei din care 208 885 lei report.

EXTRAGEREA I : 26 16 2 51 54 
24 55 57 19

Fond de clștiguri : 515.607 
care 64 057 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a II a : 21 
72 42 70

Fond de cîștiguri : 624.583 
care 144.828 lei report cat. A.

Plata cîșligurilot de la, această tra
gere se vțt. face astfel : in Capitală 
de la 14 august oină la 20 septembue 
1971 ; în țară de la 17 august pînă 
la 20 septembrie 1971 inclusiv.

Rubrică redactată de LOTO PRO
NOSPORT.

tei din

49 69 15 I
lei din



POLOIȘTII ROMANI AU CÎȘTIGAT
LA VARNATURNEUL DE

RADU DIACONESCU,
CEL MAI TEHNIC BASCHETBALIST 

IN TURNEU DE LA CATANIA

G. ANGHEL și RIZAOV ERDlCl (Iugoslavia) au susținut un meci 
pasionant, cu numeroase procedee tehnice finalizate — In limitele 

categoriei 52 kg — Foto: THEO MACARSCHI

Ieri, Ia Snagov, a luat sfîrșit
turneul internațional de lupte

al juniorilor
Patru sportivi români pe primul loc

VARNA 6 (prin telefon). — E 
chipa națională de polo a Româ
niei a cîștigat turneul Internațio
nal (al 3-lea în acest an), care a 
reunit 5 formații reprezentative. In 
partida decisivă ce urma să de
cidă pe ocupanta locului I, spor
tivii noștri au întîlnit reprezenta
tiva Bulgariei, care s-a dovedit un 
adversar extrem de incomod.

Jucătorii români au început 
foarte bine partida și după două 
reprize conduceau cu 4—1, în ciu
da faptului că au ratat 3 situații 
de superioritate numerică. Cornel 
Rusu a deschis scorul,, bulgarul 
Spritzer a egalat și apoi, Novac și 
Claudiu Rusu (de două ori) au o- 
ferit echipei noastre un avantaj 
de 3 goluri. Crezînd meciul în
cheiat, poloiștii români și-au per
mis momente de relaxare (D. Po
pescu a mai ratat o dată la 
în plus1*), fapt de care au ] 
tat adversarii. Aceștia au

l „om 
profi- 
redus

f
' Frumosul complex sportiv de la 
Snagov a găzduit timp de cîteva 
săptămîni pe luptătorii juniori 
(greco-romane și libere) în tabăra 
de vară organizată de F.R.L. Așa 
cum se obișnuiește la încheierea a- 
cestor tabere, și la Snagov au a- 
vut loc concursuri pentru desem
narea celor mai buni. De astă 
dată, juniorii de la libere au avut 
de susținut un 
ticipînd la un turneu internațio
nal.

Pe salteaua
nul unuia dintre terenurile de fot
bal, aproape 50 de tineri luptători 
din Iugoslavia, Polonia și țara 
noastră și-au disputat joi și vineri 
întîietatea. Sulițele de foc ale soa
relui de august neîntîlnind nici un 
nor în cale, au încins plasticul sal
telei la o temperatură greu de su
portat. Cu toate acestea tinerii, 
în majoritate, au realizat partide 
dinamice, finalizînd spectaculos 

multe procedee tehnice. Cele mai 
frumoase comportări dintre ju
niorii români le-au avut Gh. Ște
fan (cat. 48 kg), Gh. Ieremia (56 
kg), Șt. Lotreanu (60 kg), I. Cor
nuta (87 kg), care au și ocupat 
primele locuri la categoriile respec
tive. Gh. Ștefan, după ce l-a în
trecut net la puncte pe T. Kudelski 
(Pqlonia) a dispus înainte de li
mită de V. Tomescu. Gh. Iere
mia a obținut victoria înainte de 
limită atît în fața lui B. Alecsov 
(Iugoslavia), cît și a lui T. Lu- 
ciova (Polonia). Șt. Lotreanu l-a 
învins prin tuș pe A. Buhala (Po
lonia) și pe L. Benedek. I. Cornuța 
l-a fixat cu umerii pe saltea pe 
I. Lup și apoi a fost descalificat 
împreună cu K. Kolev (Iugoslavia), 
în finală, Cornuta a dispus la 
puncte de T. Poșenik (Polonia).

La celelalte categorii au învins 
oaspeții: 52 kg — L. Zaobni (Po
lonia): 65 kg — A. Iordanov (Iugo
slavia): 70 kg — M. Stoilov — (Iu
goslavia); 75 kg — O. Nesov (Iugo
slavia); 81 kg — C. Mazur (Po
lonia).

examen sever, par-

instalată pe gazo-

U.R.S.S. și Cehoslo vacia

domina C. E.

de baschet junioare

BELGRAD. 6 (Agerpres). — în ziua 
a patra a campionatelor europene de 
baschet, rezervate echipelor de ju
nioare. s-au înregistrat următoarele 
rezultate : grupa A (la Backa To- 
pola) : U.R.S.S.-Italia 89—37 (43—13) ; 
Polonia-Israel 76—14 (31—23) ; Bel-
gia-Scotia 62—45 (25—17) ; grupa B 
(Ia Subotica) Cehoslovacia-Elveția 
87—15 (39—4) ; Bulgaria-Olanda 86— 
44 (39—16) ; Iugoslavia-Ungaria 59—
54 (28_ 24).

In clasamentele celor două grupe 
conduc U.R.S.S. cu 8 puncte, respec
tiv, Cehoslovacia cu 8 puncte.

de Vasile 
ecusonului 
excelente, 

de Gh. A-

Arbitrajele conduse 
Toth, purtător al 
F.I.L.A. cat. I, au fost 
El a fost bine ajutat și 
tanasov și I. Traianov (Iugoslavia)
și I. Krzernien (Polonia), V. Dona 
și V. Carasiniu (România)

Astăzi, la ștrandul Floreasca II 
din Capitală, echipa țării noastre 
de juniori 7 ‘ 
tr-un meci amical reprezentativa 
Iugoslaviei, iar mîine, la Ploiești, 
pe cea a Poloniei.

(libere) va întîlni în-

Costin CHIRIAC

Rapid pe locul

la Pescara

///

ROMA 6 (Agerpres). — Turneul 
internațional de polo pe apă de la 
Pescara (Italia) a fost cîștigat de 
cunoscuta echipă Pro Reco, care a 
întrecut în meciul final formația 
Marinei militare (Moscova) cu sco
rul de 9—5 în partida pentru de
semnarea locului trei, Rapid Bucu
rești a învins cu 11—8 (3—1, 1—1, 
3—3, 4—3) selecționata Barcelonei.

Turneul international feminin de volei
(Urmare din pag. 1)

ria în prelungiri. Astfel că echipa 
R.P.D. Coreene a ajuns să conducă 
cu 2—1 la seturi, lăsînd impresia 
că nu va scăpa nici victoria finală. 
La reluare selecționata română a- 
bordează întîlnirea cu mai multă 
siguranță, acționînd hotărît în atac 
și în linia a doua și cîștigînd cel 
de-ai patrulea set după ce a con
dus tot timpul, uneori la diferențe 
mari : 7—0, 13—1. Setul decisiv a 
debutat cu un ușor avantaj de par
tea oaspetelor (0—2, 1—3, 3—5).
De la scorul de 3—5 echipa română

își revine, egalează (5—5) și preia 
conducerea pe care n-o mai ce
dează pînă la sfîrșit.

în acest meci eu fost folosite ur
mătoarele formații : ROMÂNIA i 
Rebac, Ițu, Ichim Rodica Popa, 
Baga, Zaharescu, Popescu, Hatură, 
Gabriela Popa, Chirițescu și Klein ; 
R.P.D; COREEANĂ : Kan Ok Sui, 
Kim In Za, Kim Su De, Kim Gion 
Bok, Gen Ok Gin. Cian Ok Gin, 
Han Den Suk, Lu Ciun Ok. Kim 
Men Suk. Au arbitrat Rujda Trhuly 
(Iugoslavia) și Rolf 
a

UN SET
JANKO JANKOV

„Este fără nici un dubiu cel mai 
puternic turneu dinaintea europe
nelor. Forțele principale ale între
cerii sînt, după mine, echipele 
R.P.D. Coreene și Uniunii Sovietice 
urmate de celelalte finaliste ale 
C.M. de la Varya, printre care se
lecționata României m-a fascinat 
pur și simplu. Dacă joacă și la 
Campionatul european la fel de 
bine, ea va obține cu . siguranță 
calificarea pentru Jocurile Olimpi-

Germaniei).
Andresen (R.F.

CU

țării noastre, 
timp de apor- 
Boneva, Go- 
toate trei in- 

sub

(BULGARIA)

ce. Reprezentativa 
lipsită de mai mult 
tul a trei titulare: 
gova și Stahceva —
disponibile — s-a comportat 
posibilități. Dacă nu le recuperăm 
pînă la C.E. nu putem spera la 
prea mult, deși ne vom califica in 
turneul final, beneficiind de avan
tajul evoluției într-o serie mai 
șoară".

...Șl CU... JOZEF KUKULA (CEHOSLOVACIA)

mă refer neapărat la rezultate 
selecționata română, care văd 
a adoptat un joc ceva mai în vite
ză. Pentru acest motiv am așteptat 
cu interes partida România — 
R.P.D. Coreeană. Cred totuși că. 
deopotrivă de atractivă, va fi și 
întîlnirea dintre. R.P.D. Coreeană 
și selecționata Uniunii Sovietice".

u-

„Trebuie mai întîi să apreciez 
că ’ și din punct de vedere organi
zatoric turneul poate primi cali
ficativul excelent, fiindcă de va
loarea sa ridicată nu se mai poa
te îndoi nimeni. Cred că ceilalți 
antrenori care nu sînt prezenți la 
Constanța au de ce să ne invidie
ze pe noi. cei ce urmărim dispu
tele la fața locului: In privința e- 
voluției de pînă în prezent a echi
pelor, o impresie deosebită mi-a 
făcut reprezentativa R.P.D. Coree
ne, pe care am văzut-o pentru pri
ma oară. în schimb, formația 
Uniunii Sovietice nu s-a arătat a 
fi în cea mai bună formă. Volei
balistele celei dinții formații au 
evoluat pînă acum cu o poftă deo
sebită. în timp ce sovieticele s-au 
comportat numai, să zicem, 
mal. Iată de ce aș situa pe 
secund în ierarhia valorilor — nu

că

din handicap în repriza a treia 
prin T. Tomov și Hristov, iar în 
ultimul „sfert“, deși echipa ro
mână se afla în superioritate, 
Hristov a reușit să egaleze: 4—4 (!).

Finalul partidei a fost extrem de 
disputat. Ambele echipe au mai 
avut șanse de a marca, dar vic
toria a surîs în cele din urmă ro
mânilor. Cu 5 secunde înainte de 
sfîrșit, Novac a pasat foarte bine 
lui Dinu Popescu și acesta din 
voie a reluat imparabil. Scor fi
nal : 5—4 (2—1, 2—0, 0—2, 1—1) 
pentru selecționata țării noastre.

N. Lebedev (U.R.S.S.) a condus 
foarte bine formațiile : ROMÂNIA: 
Huber (Slăvei) — Zamfirescu (a 
jucat cel de al 100-lea meci in
ternațional), Mihăilescu, Novac, 
M. Popescu, D. Popescu, C. Rusu, 
CI. Rusu, Frîncu ; BULGARIA : 
Runtov — Kovacev, Spritzer, T 
Tomov, Brankov, Hristov, Boșkov, 
V. Tomov, Popov, Iordanov, Fili- 
pov.

în cealaltă partidă a programu
lui : Cehoslovacia — Polonia 8—2 
(1—0, 2—1, 1—1, 4—0).
1. România
2. Bulgaria
3. Cehoslovacia
4. Polonia
5. Suedia

C.M. DE ȘAH PENTRU JUNIORI
ATENA 6 (Agerpres). — Parti

dele din cea de-a treia rundă a 
turneului final al campionatului 
mondial de șah pentru juniori s-au 
soldat cu următoarele rezultate : 
Vaganian (U.R.S.S.) — Hausner 
(Cehoslovacia) 1—0; Rogoff (S.U.A.) 
— Ribly (Ungaria) 1—0 ; Haik 
(Franța) — Pinal (Cuba) remiză ; 
Borngaser (R.F.G.) — Barie (Iugo
slavia) remiză.

CATANIA, 6 (prin telefon). în 
ultima zi a turneului internațional 
disputat în sala de sport din loca
litate, la o temperatură foarte ri
dicată (+34 de grade), echipa Ro
mâniei a învins selecționata se
cundă a țării gazdă cu scorul de 
67—64 (35—38). întrecerea a fost 
extrem de echilibrată. Sportivii ro
mâni își datorează victoria unui 
presing insistent bine aplicat. Ca și 
în celelalte meciuri, pivoții nu au 
dat satisfacție. întîlnirea a fost con
dusă de arbitrii italieni G. Coglit- 
tore și C. Filippone.

în altă partidă, selecționata nord- 
americană AU Stars-Gillette a cîști
gat în fața formației Poloniei cu

96—87 (46—47). Franklin (27 p) și 
Jurkiewicz (33 p) au fost cei mai 
buni jucători ai acestor echipe.

Pe primul loc s-a clasat AII 
Stars-Gillette, neînvinsă, urmată de 
Italia B, România și Polonia, în 
această ordine, fiind departajate de 
coșaverajul direct (Italia B -ț-4 p, 
România 0 p, Polonia —4 P).

La sfîrșitul turneului, Radu Dia- 
conescu a primit cupa oferită ce
lui mai tehnic jucător. Coșgeterul 
întrecerii a fost polonezul Jurkie
wicz cu 108 p, urmat de america
nul Gray cu 105 p.

Aceleași echipe vor participa la 
un nou turneu, Ia Messina.

KARIN BALZER (R. D. G.)
■ 12,6 pe 100 m garduri ■
NOU RECORD MONDIAL

La 33 de ani. Karin Balzer nu 
încetează de a uimi lumea atletică, 
dovedind că nu a atins încă plafo
nul performantelor sale. Campioană 
olimpică la Tokio (la 80 m g), cam
pioană europeană în 1966 (80 mg) și 
1969 (100 mg), prima atletă care a 
alergat noua distanță de garduri a 
fetelor (100 m), Ce i se potrivește 
de minune, în maj puțin de 13 se
cunde, Balzer își continuă formi
dabila serie a recordurilor. După 
ce anul trecut, performanțele sta
bilite de ea fuseseră de fiecare dată 
egalate de atleta poloneză Tereza 
Sukniewicz (12,8 și 12,7). Karin își 
repetă în acest sezon cel mai bun 
rezultat. Ca apoi, în cadrul concursului 
desfășurat la Berlin să parcurgă dis
tanta de 100 mg in perfor-

mantă ce constituie un nou record 
al lumii, și care face din atleta din 
R. D. Germană principala favorită 
a probei la 
europene de 
mai bune 
europene în

12,6 "
12,7
12.9
12.9
13,0

apropiatele campionate 
la Helsinki. Iată cele 

rezultate ale atletelor 
acest sezon :
Balzer (R.D.G.)Karin

Annelie Erhard (R.D.G.) 
Tereza Nowak (Polonia) 
Danuta Straszinska (Polonia) 
VALERIA BUFANU (ROMA
NIA)
Margrit 
Tereza 
Grazyna

13.2
13.2
13.2
13.3 Burglinde
13,3 Valentina

(U.R.S.S.)
13,3 Meta Antenen (Elveția).

Herbst
Sukniewicz

Rabsztvn 
Pollak 
Tihomirova

(R.D.G.)
(Polonia) 

(Polonia) 
(R.D.G.)

RENATE STECHER

11,0

Șl 22,7

MARE

(100 m)

(200 m)
FAVORITĂ

LA „EUROPENELE11

DE LA HELSINKI
în cadrul concursului de la Ber

lin, unde Karin Balzer a stabilit 
un nou record mondial (12,6) în 
cursa de 100 m g Anneliese Er- 
hardț (R.l’.G.) a ocupat locul II cu 
12,7, performanță ce egalează ve
chiul record. în aceeași reuniune, 
sprintera Renate Stecher a parcurs 
distanța de 100 m în excepționalul 
timp de 11,0, cu care egalează pen
tru a doua oară recordul lumii de
ținut de Wyomia Tyus (S.U.A.). 
Stecher a stabilit și un nou record 
al R. D. Germane pe distanța de 
200 m cu rezultatul de 22,7. O per
formanță remarcabilă a 
campioana 
greutății, 
20,03 m.

din Oslo a 
internațional

20—16 8
27—24 6
23—19 4
16—24 2
14—23 0

obținut 
olimpică la aruncarea 
Margitta

★
tadionul Bislet 

loc un concurs

Gummel:

KARIN BALZER (X.) prima

EXCELENTE REZULTATE ATLETICE LA JOCURILE PANAMERICANE

candidată la titlul european în proba 
de 100 mg.

avut
la care au participat și cîțiva spor
tivi americani. Iată cîteva din re
zultatele înregistrate : Juri* Luzins 
(S.U.A.) 1:45,2 pe 800 m — cea mai 
bună performanță mondială a se
zonului ; Reynaldo Brown (S.U.A.) 
2,21 m la înălțime ; Korica (Iugo
slavia) 13:45,0, Risa (Norvegia) 
13:45,2, Haro (Spania) 13:46,0 la 
5 000 m ; Frederiksson (Suedia) 47,1 
pe 400 m ; W. Turner (S.U.A.) 21,1 
pe 200 m ; Debernardi (S.U.A.) 
19,30 m la greutate; Blomquist 
(Suedia) 5 05 m la prăjină ; Fischer 
(S.U.A.) 3:39,5 pe 1500 m.

CUBANEZUL PEDRO PEREZ DUENAS
ESTE NOUL RECORDMAN MONDIAL

LA TRIPLUSALT
(Agerpres). — 1
atletic din cadrul 
panamericane de la 
i de performanța 

cubanez

Ultima zi 
Jocuri- 

i Caii 
excep- 
Pedro 

stabilit 
de trl- 

spec- 
a reu- 
o să-

BOGOTA, 6 
a concursului 
lor sportive E; 
a fost marcată 
țională a sportivului 
Perez Duenas (20 ani), care a 
un nou record mondial în proba 
plusalt. In fața celor 45 000 de 
tatori prezenți în tribune, Perez 
șit din cea de-a doua încercare 
ritură de 17,40 m, rezultat superior cu 
1 cm recordului mondial oficial deținut 
din anul 1968 (de la Jocurile Olimpice 
din Mexic) de atletul sovietic Viktor 
Saneev. El a fost urmat de Pondencio 
(Brazilia) 16,82 m.

CAMPIONII ANGLIEI S-AU REVANȘAT

nor- 
locul

Valsul recordurilor continuă
(Urmare din pag. 1)

CONFIRMATANCA GROZA A

în care se află
medalia

■

CU 17,40 m!
Alte rezultate din ultima zi a 

cursului de atletism : masculin : 
m obstacole : Manley (S.U.A.) . .
săritura cu prăjina : Johnson (S.U.A.) 
5,30 m ; aruncarea ciocanului : Hali 
(S.U.A.) 65,84 m ; 110 m garduri : Mil
burn (S.U.A.) 13,4 ; maraton : 
(S.U.A.) 2h 22:40 ; ștafeta 4x100 
maica 39,2 ; ștafeta 4x400 m : 
3:00,6 ; feminin : aruncarea
Tomasa Numez (Cuba) 54,02 m 
carea greutății : Vlynn Graham , 
15,76 m ; pentatlon : Debbie Kickebelt 
(S.U.A.) 4 290 p ; ștafeta 4x100 m : 
S.U.A. 44,5 ; ștafeta 4x400 m : S.U.A.
3:32,4.

în concursul feminin de gimnastică, 
la bîrnă pe primul loc s-a clasat ame
ricanca Himbarley Chase. Medalia de ar
gint a revenit Vivianei Garcia (Cuba).

A început și turneul de box. La ca
tegoria semimuscă, pugilistul 
Carbonnel l-a învins la 
Hernandez (Costa Rica), iar 
Velasquez a dispus la puncte 
ricanul Griffin.

Rezultate din alte discipline 
volei masculin : Canada Z___
Cuba — Argentina 3—0 : S.U.A. — ( 
lumbia 3—0 ; volei feminin : Canada 
Bahamas 3—0 : S.U.A. — Mexic 3—0; 
hochei pe iarbă : Canada — S.U.A. 
5—1 ; Chile — Mexic 2—0.

con-
3 000 

8:42,2 ;

Shorter 
m : Ja- 
S.U.A. : 
suliței : 
; arun- 
(S.U.A.)

cubanez 
puncte pe 

chilianul 
de ame-

sportive:
Haiti 3—0; 

Co-

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE TENIS

reșteanul a pornit cu avans datori
tă startului său mai bun și a întors 
cu 32,2, înaintea timișoreanului. Si
tuația s-a menținut pînă la 75 m, 
unde Costa a plasat un atac decisiv. 
Talonat de Resler, recordmanul, țării 
s-a apropiat de lider, ajungîndu-1 
chiar pe ultimul metru. Sosire de 
fotografie, arbitrii decțzînd victoria 
lui Șoptereanu. Ambii înotători au 
realizat cele mai bune cifre din a- 
cest an. Rezultate :

100 m bras (m) : A. ȘOPTEREA
NU (Din.) 69,9 — campion, 2. V. 
Costa (Ind. lînei Timiș.) 70,0, 3. O- 
Resler (Steaua) 71,3, 4. Gr. Săruleanu 
(Rapid) 73,5 ;

VICTORIE CU RECORD 
PENTRU ANCA GEORGESCU

Debutul întrecerii ni-1 arată pe timi
șoreanul Rolic într-o poziție avansa
tă, pornind prea rapid (64,0 la 100 m) 
pentru posibilitățile sale. Ne-am conr 
vins de acest lucru în final, unde 
a fost depășit clar de A. Petelei (ca
re și-a luat astfel o frumoasă re
vanșă) și ajuns pe linia de sosire de 
tînărul Teodor Nicolae. Rezultate:

200 m delfin (m) : 1. A. PETELEI 
(Din.) 2:18,4 — campion, 2. C. Rolic 
(Șc. Sp. Timiș.) 2:20,4 (r. p.), 3. T. 
Nicolae (Din.) 2:20,4 ' 
mici).

(rec. de Juniori

6 (Agerpres). 
desfășoară

O mai veche rivalitate sportivă 
leagă pe cele două tinere brasiste 
ale clubului Dinamo, Anca Georges
cu și Liliana Burlacu. Anul trecut, 
Burlacu a cîștigat „suta“, dar recor
dul țării aparținea adversarei sale. 

................ • — confruntare 
s-a dovedit 

însă,

...forma excelentă
aceste zile, dublîndu-și medalia 
aur și recordul de ieri, în cursa 
200 m delfin. Ea a avut inițiativa 
permanență, un timp intermediar 
100 m (1:10,8) excelent, ' ’
ar fi luat o gură de

(așa ne-a 
timpul

LUXEMBURG, 
Luxemburg se 
rile campionatului european de 
nis pentru amatori. Iată 
rezultate : simplu bărbați : ______
(Ungaria)-Acaimo (Italia) 7—5. 6—1; 
Leyus (U.R.S.S.)-Gasiorek (Polonia) 
7—5. 6—0 ; Ghenov (Bulgaria)- Gon- 
drella (Franța) 11—9, 6—1 ; Metre- 
veli 
6—2. 
etret (Monaco) 6—1, 6—1 ; ' simplu 
feminin : Morozova (U.R.S.S.)-Skulj 
(Iugoslavia) 6—2, 7—5 ; Szoreny (Un
garia)-Dibar (România) 6—4 4—6,
6—3 ; Kroscina (U.R.S.S.)-Kral (Po
lonia) 6—1. 6—3 ; Ciakîrova (Bulga- 
ria)-Van Haver (Belgia) 6—1, 6—0 ; 
Jansone (U.R.S.S.)-de Roubin (Fran
ța) 6—3, 6—2.

La 
întrece- 

te- 
primele 
Machan

I 
I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I 
I
I
I 
I

Lecția de box a lui Cuțov

Ecourile campionatelor europene de la 
Madrid nu s-au stins încă. Diversele fa
țete ale frămîntatel competiții apar 
încă în comentariile specialiștilor de pre
tutindeni. Dacă revenim asupra lor, o 
facem pentru că, Intr-un fel sau altul, 
boxerii români și performanțele lor stau 
în centrul atenției.

în revista „Boxe Ring” din Roma, al 
cărei cunoscut redactor de specialitate 
este, Giuliano Orlando face următoarele 
aprecieri generale : „Știam că României 
îi va fi greu să biseze performanța de 
la București. Dar credeam că își vor 
adjudeca măcar două titluri. Din păcate, 
prietenii români nu au obținut nici o 
medalie de aur, dar verdictul este cu 
totul nejust. Pugiliștilor Vasile șl Năstac 
li s-au refuzat două decizii pe deplin 
meritate, în timp ce Cuțov a cedat unui 
puternic Beyer, demonstrînd totuși că 
este un boxer de clasă, probabil cel mai 
dotat dintre cei prozeliți la aceste cam-

pionate. Cuțov a avut un program teri
bil, aproape prohibitiv. In timp ce Beyer 
a ajuns in finală cu minimă osteneală... 
Toate acestea nu pot firește șterge im
presia colectivă optimă pe care cel 11 
români au lăsat-o spectatorilor din Ma
drid”.

Trecind în revistă diversele categorii, 
același comentator italian spune printre 
altele : „In finală, românul Vasile l-a 
învins pe Szczepanskl, administrîndu-i 
mai mulțl pumni valabili. Dar. după 
cum era scris în stele, pe podium s-a 
urcat învinsul... Categoria ușorilor a cu
noscut o tragere la sorți ingrată și un 
adevărat campion care cedează la obo
seală. Acesta e românul Cuțov, fără 
îndoială, in mod absolut, unul dintre cel 
mai bun) combatanți ai turneului. Clasa 
sa amintește de marii boxeri de altă
dată. Dar drumul său a fost greu, cît 
o sută de bătălii la un loc... In aceste 
bătălii, Cuțov a arătat publicului că arta 
boxului, cînd e dată pe miini bune, de
vine o lecție de grație, de stil, de abili
tate... Așadar, lui Beyer titlul, iar lui 
Cuțov — satisfacția de a fi, totuși, cel 
mai bun... Românul Gydrffl a fost sin
gurul în stare să reziste ritmului impus 
de Tregubov campionul continental... 
Deși, într-un fel, victime ale turneului, 
boxerii români au cucerit • • • -
dalii".

Aproape în același sens 
comentatorul apreciatului 
țian „Sport" din Ztirich : , 
și permanentă așteptare, i 
obținut în fața lui Vasile _ ____ _
cutabilă, contestată de public... Românul 
Cuțov s-a impus prin eschive excepțio
nale și prin mijloace de apărare splen
dide".

l totuși 9 me

se exprimă și 
cotidian elve- 
„Cu pasivitate 
Szczepanski a 
o decizie dis-

SPORTURI VECHI - MOR A VURI NOI

(U.R.S.S.)-Hutka (Cehoslovacia)
6—3 ; Szoke (Ungaria)-Balle-

B

I
I
I
I
I

Ziarul „SPORT" din ZUrich se ocupă 
de un caz de doping, depistat la recen
tele C. E. de călărie de la Aachen (RFG):

Fiecare sport are Imaginea lut specifi
că. Ea este stabilită de atlsții care îl 
practică, de aparatele și mijloacele aju
tătoare, dar șl de spiritul și tradițiile 
lui. Hotărîtor pentru imaginea despre 
un sport oarecare este șt sinceritatea, 
stilul deschis în care se desfășoară, de
oarece el face parte din bunurile unei 
epoci, care ulterior se vor topi in Istorie.

Asistăm la fenomenul ciudat al reîn
vierii unor vechi și tradiționale mijloace 
de luptă și apărare ale omului, apărute 
in anii noștri sub formă de sporturi cu 
largă arie de răspîndire. E vorba înain
te de toate de călărie, un sport modern 
asupra căruia vechile tradiții cavalerești 
cu legile tor de onoare ar trebui să-și 
fluture încă stindardele.

Calul și călărețul,' prieteni și tovarăși 
de luptă, au însuflețit o întreagă litera
tură populară șl cultă, reprezenttnd un 
simbol ce strălucește prin veacuri multe. 
Iată însă că în strînsa dispută a campio
natelor europene de la Aachen, mora
vuri ciudate șl-au făcut apariția. Noi

„metode" șl „tratamente" speciale apli
cate în îngrijirea cailor1 au fost de na
tură a denatura In mod grosolan rezul
tatele. „Nobila fațadă" a unui sport stră
vechi nu poate accepta procedeele apli
cate — de pildă — de d. Harveg Smith, 
în pregătirea pentru concurs a calului 
său.

Apare în mod clar necesitatea de a 
prelua un sport cu Imaginea care ne-am 
făurit-o despre acesta, de a nu-i dena
tura conținutul prin meschine combina
ții, care nu pot duce nicăieri, mai ales 
cind imaginea lui este cunoscută șl dra
gă tuturor. Să lăsăm caii să alerge. In 
aer curat.

și dacă 
apă pe a 

declarat 
ei ar fi 
a trebuit

Chiar și la ultima lor 
din acest an, Burlacu 
mai rapidă. De data aceasta
Ancă Georgescu a reușit repede să 
refacă avansul inițial, cu care 
coechipiera sa pleacă mai întotdeau
na din start, a parcurs constant cele 
două lungimi și a terminat victorioa
să cu un timp ce reprezintă un nou 
record național de senioare și juni- 
oare

100 m bras (f) : 1. ANCA GEOR
GESCU (Din.) 1:20,5 (record de se
nioare și junioare) — campioană, 2. 
Liliana Burlacu (Din.) " ‘ " ”*
dica Petruică (Șc. Sp.

1:22,1, 3. Ro- 
Reș.) 1:23,2.

REVANȘA LUI PETELEI

proba de 200înaintea startului în .
m delfin era foarte greu de Întrevă
zut un cîștigător, mai mulțl concu- 
renți pornind cu șanse egale la titlu-

în 
de 
de 
în 
la 
nu
treia lungime 
noua campioană), 
fost sub 2:30,0. Așa însă, 
să se mulțumească cu numai 2:32,2. 
Rezultate :

200 m delfin (f) : 1. ANCA GRO
ZA (Din.) 2:32,2 (record de senioare 
si junioare) — campioană, 2. Agneta 
Șterner (Steaua) 2:36,2, 3. Camelia 
Vîjeu (Șc. Sp. 1) 2 :45,5.

In ultimele finale ale zilei, Gh. 
Lupu s-a dovedit cel mai bun spa- 
tist al țării, cîștigînd și la 200 m, iar 
întrecerea spatistelor pe distanța de 
100 m s-a Încheiat cu un frumos 
succes al reșițencei Lavinia Donla, 
în continuu progres. Rezultate:

200 m spate (m) : 1. GH. LUPU
(C.S.Ș.) 2:19,5 (rec. de seniori și ju
niori) — campion, 2. M. Hoholu (Ol. 
Reș.) 2:20,4, 3. L. Copcealău (Din.) 
2:22.5 (r.p.) 100 m spate (f) : 1. LA
VINIA DONXA (Șc. Sp. Reș.) 1:12,8, 
(rec. fete) — campioană. 2. Cr. Ba- 
laban (Din.) 1:13,2, 3. Dana 
(Din.) 1:13,7.

întrecerile continuă astăzi: 
de la ora 10 și finale la ora 18.

Joi seara, pe stadionul Highbury 
din Londra a avut loc meciul ami
cal dintre campionii Angliei, Arse
nal, și cei ai Portugaliei, Benfica 
Lisabona. Victoria a revenit gaz
delor cu 6—2. în primul joc des
fășurat la Lisabona. Benfica a cîș-

tigat cu 2—0. în fotografie, o fază 
din meci : doi dintre cei mai va
loroși jucători ai celor două echi
pe : Eusebio (dreapta) și Radford.

Telefoto: AP. AGERPRES.

FOTBALIȘTI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI

Pop
seri!

INTERNAȚIONALE
• CONSTANȚA, 8 (prin telefon). 

Debutul în țara noastră al campioa
nei Libanului, Racing Club Beirut, a 
constituit o plăcută surpriză, oaspe
ții practicînd un joc în viteză și 
dovedind o bună pregătire tehnică. 
Farul, învingătoare cu 4—1 (3—0), a 
izbutit să-și valorifice plusul de ex
periență. Au înscris Caraman (min- 
10), Oprea (min. 14, 32 și 62) pentru 
Farul, respectiv Mantouvâ (min. 51)

A arbitrat Z. Drăghici (Constanța). 
(C. POPA — coresp).
• In cadrul turneului de pregătire 

P" care îl susține în Ungaria, A.S.A. 
Tg. Mureș a obținut două victorii : 
4—3 cu Dozsa Eger (promovată în 
divizia A) și 4—0 cu Vasas Debrețin 
(div. B). (C. ALBU — coresp.)
• La Gera (R.D. Germană), în ca

drul „Cupei Prietenia", România — 
Bulgaria (juniori) 0—0.

TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX
POLONIA S.U.A. 16—6 LA BOX

tn- 
de 
joi 
cu

VARȘOVIA, 6 (prin telefon). 
In cadrul turneului pe care-1 
treprinde prin Polonia, echipa 
box a Statelor Unite a susținut 
seara, aici, prima sa întîlnire
echipa reprezentativă poloneză. Me
ciul s-a încheiat cu scorul de 16—6 
în favoarea gazdelor. Menționăm re
zultatele. în ordinea categoriilor (pri
mii fiind gazdele) : Rozek a pierdut 
la puncte (0:3) în fața tînărului de
16 ani Tim Dement ; Skrzypczak cîș- 
tigă ta puncte (2:1) în fața Iul Gre
gory Lewis ; Selin învinge la punc
te (3:0) pe Jackie Stillwell : doar
17 secunde i-au trebuit lui Ryszard 
Tomczyk. pentru a-1 face k.o. teh
nic pe Ricky Boudreaux ; încă în

prima repriză, fiind rănit, 
panski a trebuit să abandoneze 
fața lui Goins ; același lucru 
îz.tîmplat în meciul următor, 
care Jakubowski l-a silit la abandon 
pe rănitul Javier Muniz ; Sobczak a 
învins la puncte (2:1) pe Freddie 
Washington ; Rudkowski a învins 
detașat la puncte pe Billy Daniels ; 
Hebei a fost învins la puncte (1:2) 
de un as al victoriilor prin k.o., 
Marvin Johnson : Lucjan Treia a în
cheiat seria victoriilor poloneze, în- 
trecîndu-I la puncte (3:0) pe Nick 
Wells. Meciul următor va avea loc 
Ia 7 august, în orașul Sosnowiec. 
Echipa poloneză va fi complet re
maniată.

Szcze- 
in 

s-a 
în

hoslovacă Dukla Jihlava a 
scorul de 6—4 ( 
mația italiană S. 
Dukla Jihlava se 
Dinamo Moscova.
■

Cursa ciclistă de .............
in Suedia, a revenit lui Gosia Petter- 
sson, urmat de danezii Mortensen șl 
Ritter. Ultima etapă. desfășurată la 
Malmoe, pe distanța de 72 km, a reve
nit lui Ole Ritter, cu timpul de th 42:29. 
In același timp au sosit G. Pettersson, 
Mortensen. S. Pettersson, T. Pettersson, 
Pijnen și Erlk Pettersson. al 4-lea mem
bru ai celebrei familii de cicliști suedezi.

Învins eu
(4-1, 1-1, 1—2) for- 

C. Cortina. In finală, 
va întilni cu echipa

trei zile, desfășurată

Echipa de fotbal Chemle Halle (R. D. 
Germană), aflată In turneu in Polonia, 
a jucat la Katowice cu formația Gor- 
nlk. întîlnirea s-a încheiat la egalitate: 
0-0.

Formafia Iugoslavă de fotbal Zelezniciar
Sarajevo șl-a început turneul în U.R.S.S.,

jucînd la Moscova cu formația locală 
Lokomotiv. Fotbaliștii iugoslavi au ter
minat învingători cu scorul de 3—1 
(1-0).■
La Cortina d'Ampezzo, In ultimul meci 
al semifinalelor Cupei campionilor eu
ropeni la hochei pe gheață, echipa ce-

Turneul internațional de tenis de la 
Cincinatl (Ohio) a continuat cu disputa
rea partidelor din cadrul sferturilor 
de finală ale probelor de simplu. Per
formerul zilei a fost tînărul jucător 
american Harold Solomon, care l-a e- 
llmlnat In trei seturi : 6—7, 6—4, 6—2
pe compatriotul său Cliff Richey. Alte 
rezultate : Smith (S.U.A.) — Dlbley
(Australia) 7—6, 6—4 ; Gorman (S.U.A.) 
— Faulk (S.U.A.) 6—3, 6—2. In tur
neul feminin, tenismana engleză Winnie 
Shaw a învins-o cu 6—2, 6—1 pe ame
ricanca Marjorie Gelinger.
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