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se numără, în mod firesc, și com
petițiile sportive, prezente 
toate localitățile Văii Jiului.

Consiliul municipal al sindi
catelor organizează la Petroșani 
tradiționalele întreceri, dotate cu 
„Cupa Minerul" la fotbal, popice, 
șah, tenis de masă și volei. Dar, 
cum fotbalul a constituit dintot- 
deauna punctul cel mai atractiv, 
și cu acest prilej întîlnirea interna
țională de fotbal dintre Jiul Pe
troșani și Stahl Riesa (din R.D.G.) 
se situează în centrul atenției. Par
tida se va desfășura pe stadionul

în
află în reparație, în vederea reluă
rii campionatului. Tot la Lupeni, 
amatorii sportului cu mănuși vor 
putea asista la întîlnirea amicală 
de box dintre echipele Minerul 
din localitate și C.I.L. Tg. Jiu.

Pentru prima dată azi. Petroșanii 
sînt martorii unui concurs de înot, 
cu care prilej se va inaugura ștran
dul asociației sportive „Utilajul", a- 
menajat prin muncă patriotică de 
către tineretul întreprinderii 
U.U.M.P., cu sprijinul efectiv al 
conducerii uzinei.

St. BALO! — coresp.

Apărătorii Progresului resping studenților.un atac al

Protagonistele seriei I a diviziei B de fotbal in avanpremieră

PROGRESUL—SPORTUL
STUDENȚESC 1-1 (1-0)

Cu opt zile înaintea începerii 
campionatului, cele două mari fa
vorite ale seriei I a diviziei B au 
ținut să-și probeze forțele într-un 
meci de verificare disputat ieri 
după-amiază, pe o căldură sufo
cantă, pe stadionul Republicii. Nici 
una dintre echipe nu a lăsat o im
presie deosebită. Ambele au făcut 
dovada unor virtuți, dar mai 
ales... a unor defecte și lacune în 
pregătire pe care antrenorii Pe
niță Moldoveanu și Nelu Motroc 
vor trebui să le înlăture 
valul de timp rămas pînă 
etapă...

Progresul — lipsită de 
„trio“-ului Dudu Georgescu, 
deanu și Cassay, înrolați în arma
tă — s-a arătat sigură în apărare, 
unde Măndoiu și Grarna, prin so
brietate și experiență, sînt greu de 
depășit. în linia de mijloc s-a re
simțit acut lipsa lui Beldeanu. Tă- 
năsescu a „navigat11 ieri pe tot te
renul. dar i-a lipsit clarviziunea 
și precizia în transmiterea balonu
lui. Atacul, condus excelent de 
Rakși, nu a contat pe Năstase, care 
în timpul primei reprize a acu
zat dureri la stomac. O surpriză 
plăcută a constituit evoluția neaș
teptat de bună a juniorului Gh. 
Georgescu, autorul golului marcat 
de bancari.

Sportul studențesc a jucat slab în 
prima repriză. După pauză formația 
lui Motroc a apărut mult schimbată 
în bine, a pus stăpînire pe joc și a 
reușit să egaleze în min. 68 prin 
Nuțu, care a reluat î,i plasă o 
minge centrată perfect de Jamai-

în inter- 
la prima

aportul 
Bel-

schi. Dumitru Nicolae continuă să 
fie omul nr. 1 al echipei ; alături 
de el, în linia de fundași, Secășa- 
nu a avut o comportare promiță
toare. Problema centrală a studen
ților o constituie rezolvarea „ecua
ției" atacului. Motroc are de ales 
între Sandu Mircea și Nuțu, între 
Kraus și Ciornoavă, între Bujor și 
Leșeanu. Rău dacă n-ai, rău dacă 
ai...

PROGRESUL: Zamfir (min. 46 
Giron) — Viorel Popescu, Măndoiu, 
Grama, Adrian Constantinescu 
(min. 46 Condurache), Tănăsescu, 
Dinu Iordan (min. 46 Ion Dinu), 
Sandu Ion, Georgescu, Năstase 
(min. 46 Ciornoavă II), Rakși.

SPORTUL STUDENȚESC : ~
Marin (min. 46 Stan) — Jurcâ (min. 
46 Gal), Dumitru Nicolae, Se- 
cășanu, Rădulescu, Damian (min. 
46 Jamaischi), Culda (min. 65 Da
mian), Bujor (min. 46 Leșeanu), 
Pană, Sandu Mircea (min. 46 Nu
țu), Kraus.

Arbitrul Marcel Hanganu a eli
minat de pe teren în min. 27, pe 
jucătorii Adrian Constantinescu și 
Jurcă pentru lovire reciprocă.

c.
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ANCA GROZA - PERFORMERA
NAȚIONALELOR" OE ÎNOT

ALTE 7 TITLURI PENTRU SPORTIVII DINAMOVIȘTI

• ANCA GEORGESCU 2:53,3 PE 200 m BRAS

9> ȘOPTEREANU VICTORIOS Șl LA 200 m

® SURPRIZA LUI COPCEALĂU

Anca Georgescu, 
campioana și re
cordmana 

sistelor

Foto: D. NEAGU
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La festiviLa- 
luat cuvîntul 
vicepreședin- 
Iată acum și 
Băieți : cio-

JUNIORI 11

înaintea ultimelor finale de astăzi se întrevede o victorie categorică a 
înotătorilor dinamoviști, care a-j recoltat ieri alte 7 titluri și recorduri 
prețioase (Anca Groza și Anca Georgescu).

(CSM Cluj) 56,6. 4. C. Kokay (Din.)
57,8, 5. Ad. Adam (Steaua) 57,8.

EUGENIA CRISTESCU

A CONFIRMAT...

și de Ia 70 m s-a distanțat 
in ciștigătoare. In urma ei, 
Cerbeanu a întrecut la sosire

...titlul de cea mai in formă crau- 
listă a țării la această oră, cîștigind 
de o manieră netă și disputa sprin
terelor (100 m). 
prima parte de 
întors cu

puternic, 
irezistibil 
Georgeta 
un pluton de înotătoare ale căror re
zultate sînt modeste.

Rezultate :

ANCA GROZA LA AL TREILEA 

TITLU (CU RECORD)

(Din.) 2:37,0 (record de senioare și 
junioare) — campioană,
Vijeu (Șc. Sp. 1) 2:42,6,
Balaban (Din.) 2:42,6. 4.
Cristescu (Din.) 2:44,3.

2. Camelia
3. Cristina 

Eugenia

CEA MAI MARE SURPRIZĂ

30,0).
Deși condusă 

clujeanca 
Cristescu

pe 
Sovago (a 
a revenit

100 m liber (f) : 1. EUGENIA 
CRISTESCU (Din.) 66,0 — campioană, 

2. Georgeta Cerbeanu (CSȘ) 66,6, 3. 
Gyongy Sovago (CSM Cluj) 67,3.

SLAVIC DIN NOU CEL MAi RAPID

tinerii săiputernic de mai
Marian Slavic, deși a por- 
de lent (26,2). și-a „intins”

Marele salt calitativ înregistrat 
delfin și craul în ultimele luni

Asaltat 
adversari, 
nit destul 
pe drum toți partenerii de întrecere, 
atingînd peretele sosirii după 55,2 
(au existat și cronometre cu 54,9, 
ceea ce ar fi însemnat un nou re
cord). Cu un finiș foarte puternic, 
Miclăuș (în vervă deosebită), a trecut

de Oprițescu în final, ocupind un 
meritat loc secund cu 56,2 — record 
personal. In orice caz. cifrele primilor 
4 clasați sînt îmbucurătoare, ele ofe- 
rindu-ne garanția 
ștafete de 4x100
100 m liber (m) 
(Steaua) 55,2 — 
clăuș (Din.) 56,2 (r.p.). 3. Z. Oprițescu

alcătuirii unei bune 
m liber. Rezultate: 
: 1. M. SLAVIC
campion, 2. I. Mi

la 
o 

anunțau pe tînăra Anca Groza (ma
rea noastră speranță la „europenele” 
de juniori) ca o învingătoare certă în 
întrecerea de 200 m a tetra donului; 
Ea a făcut o cursă aproximativ exac
tă graficului alcătuit de antrenori — 
32,4 la delfin. 1:15,0 după spate, 
2:00,6 după bras (aici a pierdut cîteva 
zecimi) și în final 2:37,0. Paradoxal, 
pe ultima lungime de craul, Groza 
a „mers” ceva mai slab decît era de 
așteptat. Cu toate acestea, ea a corec
tat vechiul record al Cristinei Ba
laban cu 1,2 sec. Posibilitățile sale 
sînt însă mult mai mari. Fosta cam
pioană și recordmană, începînd să 
dea semne de oboseală, nu a putut 
ocupa decît locul III. fiind întrecută 
în final și de Camelia Vijeu. Rezul
tate :

200 m mixt (f) : 1. ANCA GROZA

VICTORIA LUI COPCEALĂU

In absența lui'Aimer, care s-a re
zervat pentru cursa de 1500 m liber 
de astăzi, primul favorit al probei de

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

S-a încheiat turneul internațional feminin de volei
I

ECHIPA U.R.S.S. CIȘTIGĂTOARE
FORMAȚIA ROMÂNIEI PE LOCUL SECUND

CONSTANȚA, 7 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). în localitate s-a 
încheiat turneul internațional femi
nin de volei al României, care a 
reunit la start cîteva din cele mai 
valoroase formații din lume.

Programul ultimei zile a fost des- 
schis de echipele România-tineret și 
R.F. a Germaniei, care luptau pen
tru evitarea ultimului loc în clasa
mentul general. După mai mult da 
două ore de joc de factură tehnică 
modestă, tinerele noastre reprezen
tante au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (—11, 12 —12, 6, 9). Deși cu 
o zi înainte jucătoarele din repre
zentativa noastră de tineret au avut 
o evoluție ștearsă în partida cu 
Bulgaria, de data aceasta ele s-au 
străduit ceva mai mult și avînd în 
față un adversar cu un potențial 
ceva mai redus au reușit să se im
pună. Din formația învingătoare s-au 
remarcat Paula Cazangiu (cea mai 
constantă pe tot parcursul turneului)

STEAGUL ROȘU DEBUTEAZĂ ÎN CU?A BALCANICĂ
• La Brașov, începînd de la ora 17,30 va avea lce partida Steagul 

roșu — Altai Izmir (Cupa Balcanică).
® Pe stadionul Giulești sînt programate azi următoarele partide. De. 

la ora 8, Rapid — Chimistul (contînd pentru etapa a 2-a a «Cupei 
23 august" de fotbal feminin). In continuare, Rapid (tineret) 
Oltenița și Rapid — Metalul Bucu rești.

și Victoria Caranda, iar din echipa 
învinsă am reținut numai evoluția 
lui Ingrid Lorentz. Au arbitrat bine 
N. Topancev (Bulgaria) și Pan De 
Kun (R.P.D. Coreeană).

A urmat una din cele două par
tide ale turna.’lui final pentru locu
rile 1—4, în care s-au aflat față în 
față selecționatele României și Ceho
slovaciei. Voleibalistele românce, pe 
linia constant bună arătată în acest 
turneu, au făcut și de această dată 
o partidă mai mult decît mulțumi
toare. cîștigînd cu 3—1 (1, 11, —7, 1). 
încă de la început, echipa română 
s-a impus prin combinații derutante 
la fileu, prin blocaje prompte și 
impenetrabile, precum și prin atacuri 
imparabilc, efectuate de Florentina 
Itu, Mariana Popescu și Rodica Po
pa. Sportivele cehoslovace s-au re
găsit. totuși, după un început modest 
și. în setul al doilea, au dat o re
plică deosebit de puternică formației 
române, ceea ce le-a adus, pe tabela 
de marcaj un număr sporit de 
puncte. Ambiția cu care oaspetele au 
luptat în această parte a întîlnirii 
s-a concretizat în setul al treilea 
printr-o victorie, la care numerosul 
public prezent,, din nou în Sala 
sporturilor, nu credea la început. Este 
adevărat că în această perioadă an
trenorii noștri „au efectuat dese 
schimbări, cu scopul de a utiliza cît 
mai multe jucătoare. Din acest mo
tiv echilibrul echipei a fost adesea 
tulburat, lipsind acea sincronizare a 
acțiunilor, care a adus selecționatei 
noastre reușite în acest turneu. Du
pă pierderea setului însă, au fost 

de
s-au

finală. Partida a fost bine condusă 
de Rolf Andersen (R.F.G.) și Rujda 
Trhuly (Iugoslavia).

Partida centrală a zilei (și a tur- 
1 ’ •; . • ........... .........
R.P.D. Coreene, 
pentru cîștigarea 
balistele sovietice 
victoria mai ușor decît 
cu scorul de 3—1 (10, 10,

Clasament tinal : 1.
2. România 5 p, 3.
4 p, 4. Cehoslovacia 3 p ; 
turneului pentru locurile 5—7 cla-

Aurelian BHEBEANU

neului) a pus formațiile U.R.S.S. și 
într-un joc decisiv 

locului 
și-au

I. . Volei- 
adjudecat 

se credea. 
—5, 9).

U.R.S.S. 6 p, 
R.P.D. Coreeană 

în urma

(Continuare în pag. a 4-a)

800 ELEVI Al ȘCOLILOR PROFESIONALE
Șl LICEELOR DE SPECIALITATE

Sub soarele torid al acestui august se pregătesc rezultatele bune 
din toamnă

BACAU, 7 (prin telefon, <le la co
respondentul nostru), 725 de pârtiei 
panți (cifră record) s-au întîlnit la 
Bacău, pe stadionul 23 August, pen
tru a-și desemna cîștigăturii și, in 
același timp, noii purtători ai tri- 
courilor de campioni. T" 
tea de deschidere a 
tov. Dumitru Dimitriu, 
te al C.J.E.F.S. Bacău, 
campionii primei zile : , .
can — Călin Gabriș (.Șc. sp. de atle
tism Buc.) 60,58 m : prăjină — Voi- 
cu Marian (C.S.S. Buc.) 4,10 mj 110 
mg — Alexandru Sentpeteri (S.S.A 
Buc.) 15,1 — nou record de juniori 
(recordul stabilit în serii și egalai 
tot de el în finală) : 100 m plat — 
Valentin Ciurea (C.S.M. Cluj) 11,01 
400 m plat — Cristinei Bîrcă (C.A. 
Roman) 51,2; 2 000 m plat_ Nicolae 
Bunescu (Rovine " 
nou record jt. '■ 
Neagu (Lie, 35 
plusalt Bedros 
Hi-:.) 14.00 m ; 
Ioniță (Metalul 
4x100 m Șc. sp.
Ion Gheorghe (L.E.A. 
65,98; FETE: disc /

i Craiova) 5:38/5 —
II : greutate Paul 
Buc.) 14,98 m; tri- 
Bedrosian (Viitorul 
5 km marș Ștefau 

Plopeni) 24:07.4 « 
Buc. 44,2; suliță 

Cîmpulung) 
____  . Angela 

(Flacăra Suceava) 37,24 m; 
plat Adriana 
12,0 ; lungime 
rul Buc.) 5,43 
tina Lucaci 
4x100 m plat   _ ----
menționat că în proba de 100 m plat, 
Aurica Nedelcu (S.S.A. Buc.) a sta
bilit cu 12,4, un nou record de ju
nioare 111. De asemenea, la 600 in 
plat Vasilica Bocra (S.S.A. Buc.) a 
stabilit un nou record la aceeași ca- . 
tegorie de vîrstă cu 1,39.

S. NENIȚA

Gîlă
___  , 100 ni 

Surdu (Lie. 2 Iași) 
Doina Popescu (Vilto- 
m ; 600 m plat Leon- 
(C.S.M. Cluj) 1:37.2»
Lie. 2 Iași 49,7. De

Finala la volei a „Cupei tineretului de la sate"

LUPTA PENTRU
LIVADA, 7 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Stabilirea acestei 
comune din nordul țării pentru dis
putarea întrecerilor finale de volei 
din cadrul „Cupei tineretului de la 
sate” a fost, neîndoielnic, bine inspi
rată. Nu numai pentru că o aseme
nea competiție de amploare a sti
mulat tineretul comunei să iasă la 
muncă patriotică pentru amenajarea 
a 8 terenuri, dar îndeosebi pentru 
propaganda mai mult decît eficientă 
făcută cu acest, prilej sportului. Se" 
poate spune că în cele două zile de 
cind au loc meciurile băieților și ale 
fetelor, foarte multi locuitori din In
vada au devenit pentru întîia oară 
spectatori ai unei întreceri cu carac
ter republican. Și, așa cum este fi
resc. simpatia lor se îndreaptă cu 
precădere către cele două echipe re
prezentative din comună, de altfel 
destul de valoroase.

Simbătă au avut loc meciuri de 
calificare pentru locurile 1—4 și 5—8. 
Am remarcat printre echipele pre
tendente la locuri vizînd partea su
perioară a clasamentului, ■ comporta
rea excelentă a fetelor din comuna 
Gura Șuții (județul Dîmbovița). In 
jurul profesoarei de educație fizică 
Maria Badea, s-au adunat cîteva sta
tornice iubitoare ale jocului de volei,

TITLU CONTINUĂ
care au reușit în cele din urmă să 
formeze o echipă, pe care astăzi o 
întîlnim la faza finală a competiției. 
Cîteva dintre jucătoare, cum ar fi 
contabila Dumitra Apostol, educa
toarea Maria NicOlae, asistenta me
dicală Elena Labcr participă pentru 
prima oară la o competiție republi
cană de masă de o asemenea amploa
re. De altfel, trebuie să spunem că 
meritul C.C. al U.T.C este cu atit 
mai mare cu cit a reușit să adune 
la startul ediției a doua a finalelor 
de volei tineri și tinere de la sate, 
direct angrenați în activitatea pro
ductivă și pentru care sportul con
stituie un excelent mijloc de recreare. 
Cîteva din rezultatele înregistrate 
simbătă. Feminin : Progresul Miercu
rea (Sib<u)-Lehliti Gară (Ialomița) 
2—1. Cooperatorul Cristian (Brașov)- 
Ad. Mediani Mehadia (Caraș-Severin) 
2—0. Gura Șuții (Dîmbovița)-Victoria 
Livada (Satu Mare) 2—1. Masculin : 
Victoria Livada (Satu Mare)-Cerbul Al- 
bac (Alba) 2—0. Viitorul Bănia (Ca- 
raș Severin)-Măgura Bucium (Sălaj) 
2—1, Sticla Tomulești (Timiș)-Viitorul 
Dîrlos (Sibiu) 2—1. Recolta Ivești 
(Galați)-Olimpia Stănilești (Vaslui) 

2—1.
Ion GAVRILESCU

S-AU ÎNCHEIAT PISTELE DE CONTROL
ÎNAINTEA C. E. DE CANOTAJ FEMININ

La Piatra Neamț pe unde 
roasă a lacului Bîtca Doamnei 
Snagov s-au parcurs ultimele 
de control dinaintea campionatelor 
europene feminine de canotaj. Au 
fost două aprige curse contracrono- 
metr.u prin care , schifi'stele noastre 
și-au încheiat pregătirile în vederea 
acestei mari competiții, programată 
intre 12 și 15 august, in Danemarca, 
întrecerea desfășurată pe un traseu 
de 1 000 m s-au soldat cu rezultate 
record, performanțe ce confirmă. în
deosebi, valoarea a două bărci româ-

răco- 
$i la 
piste

nești. Este vorba de schiful de 1 - 1 
vîsie (de două ori campion european), 
cu echipajul alcătuit din maestrele 
emerite ale sportului Ioana Tudoran, 
Mitana Botez, Elisabeta Lazăr, Ște- 
fania Borisov. Anul acesta a fost co
optată și mai tînăra Doina Barda;, In 
carnetul de lucru (și de nădejdi) al 
antrenorului emerit Ion Bulugioiu, în 
dreptul ambarcației amintite figu
rează „aur", adică ocuparea primului 
loc in finala acestei probe. Obiectiv, 
firește, realizabil dacă avem în vede
re performanțele din ultimii ani, fap-

introduse în teren jucătoarele 
bază, care s-au concentrat și 
impus categoric, obținînd victoria

La Piatra Neamț, pe lacul Bitca Doamnei, o ultimă probă de control a schifului de 8+1 fete, 
participa la campionatele europene din Danemarca. Foto: PAUL ROMOȘAN

Dezvoltarea sportului in școlile 
feslonale șl liceele de specialitate, 
ultimii ani, este de necontestat : o masă 
tot mai mare de elevi participă cu re
gularitate la o activitate sportivă or
ganizată. pe baza unui sistem compe- 
tițional stabil. Performanțele sportive 
au crescut simțitor și, ca urmare, elevii 
din acest sector de învățămînt pot fi 
intilniți tot mai frecvent in eșaloanele 
de performanță ale competițiilor spor
tive.

Această creștere cantitativă șl de va
loare este urmarea firească a unei o- 
tienlări relativ noi în mișcarea sportivă 
din țara noastră, orientare concretizată 
într-o serie de măsuri ale Ministerului 
lnvâțămîntului. Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport și fede
rațiilor sportive. Una din aceste măsuri 
a fost înființarea școlilor sportive pen
tru elevii școlilor profesionale și liceelor 
de specialitate, orientare către fotbal, 
rugby, schi și atletică grea. sporturi 
mult îndrăgite de acești elevi.

Din programul de pregătire a elevilor 
acestor școli sportive face parte și 
instruirea în tabere centrale de pregă
tire. Anul acesta. în perioada 13—30 au
gust, în 6 tabere sportive centrale, (.00 
de elevi ai școlilor sportive, sub în
drumarea a 70 profesori cu calificare su
perioară. vor încerca să-și îmbunătă
țească pregătirea in vederea 
pârii cu mai mult succes la 
tițiile noului an școlar.

O La Cîmpulung-Argeș. la 
profesională de pe lingă Uzina 
nică, 152 de atleți și schiori, 
școli sportive vor începe lupta 
pul și cu spațiul. La Sighișoara-Mureș, 
se vor întîlni 155 de fotbaliști din 10 
școli sportive, majoritatea componenți ai 
echipelor din divizia școlară și de ju
niori. Aici se va pregăti startul pentru 
noul campionat al juniorilor șl școla
rilor.

❖ La Piatra Neamț, la Grupul școlar 
forestier își vor continua pregătirile

prof. Traian PREDEȚEANU 
inspector general în M.I.

partiei- 
compe-
Școala 
meca- 

din 9 
cu llm-

(Continuare in pag. a 3-a)

t Constantin GRIGORE
REALIZEAZĂ 0 SPLENDIDĂ VICTORIE

tul că în actualul sezon schiful Ia 
care ne referim a trecut primul linia 
de sosire în toate concursurile interne 
și internaționale ia care a participat.

Cea de a doua ambarcație româ
nească care speră să aducă aur de 
pe lacul Bagsvaerd, de lingă Copen
haga, este schiful de 4 4- 1 rame, an
trenat de prof. Ion Boieu. Adică 
„barca profesoarelor”, cum o numesc 
obișnuiții pontoanelor de ta Snagov, 
formată din Doina Bălașa (asistentă 
la catedra de educație fizică a Uni
versității din Craiova), Marioara 
Singiorzan (profesoară de educația 
fizică la Liceul nr. 2 din Bistri(a 
Năsăud), Elena Necula (profesoară "ie 
flzlcă-chimle la școala din comuna 
Scutclnlci — Buzău), Teodora Un- 
taru (profesoară de educație fizică 
în comuna Nuci — Ilfov) + Rodica 
Iordache. Neînvinse anul acesta, 
schifistele care ne vor reprezenta in 
cursele de 4 + 1 rame vor să con
firme. să-și încununeze frumoasa ac
tivitate desfășurată pînă acum, prin- 
tr-o victorie la campionatele Euro
pene.

Acestea sînt cele două bărci „de 
aur” ale schifului nostru , feminin. 
Antrenorul Ion Bulugioiu a mai pre
gătit, insă, și un scliif de 8 4- 1, 
poate cel mai tînăr. care va lua 
startul la această ediție a campio
natelor europene. El țintește să ub- 
țină o medalie de bronz cu acest 
entuziast și ambițios echipaj format 
din Ecaterina Trancioveanu, Viorica 
Lineara. Elena Oprea, Elena Nicolae, 
Florica Petru. Cristei Wiener. Mari
nara Constantin, Elena Gavliuc 4- 
Agneta Sieburg. In sfîrșit, la proba de 
schif simplu vom fi reprezentați de 
debutanta Gabriela Toader. Așadar, 
începînd de joi, start intr-una dintre 
cele mai puternice ediții ale campio
natelor europene feminine de cano
taj. Un start, pg care-,1 dorim pu
ternic. și. sperăm, de aur...

V. TOFAN

BRAȘOV, 7 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

150 de km pe traseu de m>,’.;ite 
cu urcușuri lungi și, pe 
foarte tari, cu urcușuri 
serpentine și un soare 
cruțător — iată cadrul 
desfășurat campionatul 
ruta Cristian — Rucăr, 
teiaș, înapoi spre Brașov cu sosi
rea în Poiană, în plină arșiță la 
ora 13,30. O probă „ucigătoare" care 
a măcinat necontenit plutonul. Bra
șoveanul Ștefan Suciu, foarte activ 
chiar de la plecare, fuge dincolo de 
Fundata împreună cu Nicolae An- 
dronache (Metalul Plopeni), cei doi 
fugari avînd la Rucăr un avans de 
un minut. Sînt prinși însă aproape

alocuri, 
rapide în 
arzînd ne- 
în care s-a 
de fond pe 
Vîrful Ma

de vîrful Mateiaș, unde se' desprin
de din pluton — • ~ - - —
Tg. Mureș) și 
rea din Rucăr, 
urmăritori un 
cunde. Dar pe
prins și depășit (fugarul este epui
zat) de 10 concurenți : T. Puterity, 
V. Selejan, I. Cosma, St. Szekely, 
M. Hrisoveri, Andrei Suciu, I. Cer
nea, C. Grigore și C. Tudoran. Ru
laj în pluton și cei 10 atacă urcu
șul din Brașov spre Poiana. După 
2 km, Constantin Grigore 
sec, nu-i rezistă nimeni, și se de
tașează, cîștigind în stil de auten
tic campion.

Clasamentul : 1. Constantin Gri
gore (Dinamo București), campion

Nicolae David (C.S. 
la înapoiere, la ieși- 
el are avans față de 
minut și 25 de se- 
urcușul spre Bran e

atacă

național — antrenor prof. Nicolae 
Voicu. Timpul înregistrat 4h25:02 ; 
media orară — 34 km (edificatoare, 
desigur, asupra durității cursei) ; 2. 
Ștefan Szekely (C.S.M. Cluj) 4h26:51. 
Cu timpul de 4h29:ll au sosit în 
ordine, T. Puterity (Metalul Plo
peni), T. Vasile (Dinamo), Andrei 
Suciu (C.I.B.O. Brașov), M. Hriso
veri (Dinamo), Ion Cosma (Dina
mo) și Cristian Tudoran (Dinamo). 
La distanță mai mare : V. Selejan 
(Dinamo), urmat de Ion Cernea 
(Steaua). In numărul de mîine al 
ziarului nostru — cronica probelor 
de juniori.

Azi, pe stadionul Metalul

ALERGĂTORI DE DIRT TRACK

DIN CINCI ȚĂRI

ÎN ÎNTRECERE

Laureați ai 
naționale din 
ria. Polonia :

Emil IENCEC

unor reuniuni inter- 
i Cehoslovacia, Unga- 
și R.F. a Germaniei, 

precum și cei mai buni alergători 
ai țării noastre se întîlnesc astăzi, 
pe stadionul Metalul din Capitală, 
într-un atractiv concurs de dirt- 
track. Primul start se va da la 
ora 10.
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A X-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR EUROPENE DE ATLETISM

ÎN LUPTA PENTRU NOI MEDALII!
Stadionul din Helsinki, cel care a 

găzduit Jocurile Olimpice ale anului 
1952, adăpostește pentru cinci zile în
trecerile celor mai buni atleți de pe 
continent, în cadrul ediției a X-a a 
campionatelor europene. Evenimentul, 
cel mai important desigur din acest 
sezon, este așteptat cu legitim inte
res pentru că atletismul se bucură, 
mai ales în țara gazdă. Finlanda, de 
o extraordinară popularitate. Acest 
sport, oare a cunoscut în ultimul de
ceniu un salt de-a dreptul Impresio
nant, aproape fantastic, are acum ul
timul prilej concret de verificare ge
nerală, pe planuri multiple, înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Milnchen.

Campionatele europene, urmărite 
astăzi cu atita Interes, șl care. în 
ultimii ani, grație televiziunii, au 
putut fi văzute în toate colțurile con
tinentului, au avut un... start extrem 
de dificil.

Ideea organizării acestei competi
ții, aparținînd fostului președinte al 
federației de atletism din Ungaria, 
Szilard Stankovits, exprimată pu
blic în aprilie 1926, a stîrnit, atunci, 
un puternic ecou, dar pină la mate
rializarea ei a trebuit să treacă 
multă vreme de discuții.

în cele <ftn urmă, la Berlin, In 
1932, consiliul Federației lnternațio-

clasării printre fruntași, a ocupării 
unui loc în finala vreuneia dintre 
probe.

La Drimele două ediții de după 
război, atleții români n-au luat par
te deși. Ion Moina ar fi meritat-o 
cu prisosință.

(în 1946, la concursul de la Pre
deal, Moina parcursese distanța de 
100 m în timpul record de 10,4 s, su
perior celui cu care englezul Archer 
avea să ciștige. după o zi, titlul de 
campion continental pe Bislet, la 
Oslo).

DE LA HELSINKI 1952,
LA HELSINKI 1971

lolanda Balaș, 'deținătoare a două 
titluri de campioană continentală 

fi a unei medalii de argint.

IOLY LA 17 ANI, 
VICECAMPIOANĂ

Primul succes româneso la C.E. 
este legat de numele Iolandei Balaș. 
In 1954, la Berna, loll — atunci cea 
mai tînără concurentă a întrecerilor 
— a izbutit să treacă 1,65 m la înăl
țime (nou record), obligînd-o pe en
glezoaica Thelma Hopkins (1.67 m) la 
mari eforturi pentru cucerirea meda
liei de aur. Iolandei revenindu-i ar
gintul. Deși la Berna a fost prezentă 
o delegație numeroasă de atleți ro
mâni, totuși, în afara Iolandei Ba
laș, nici un altul n-a avut „acces" în 
finală. Singurii mai aproape de lo
cul 6 au fost: Gabriel Georgescu
15.48 m la greutate (VII), Ion Baboie 
4.49:30,0 la 50 km marș (VIII). Dinu 
Cristea 2.35:07,3 la maraton (X), Con
stantin Dumitru 54,59 m. la ciocan 
(XI), Savel Ilie 53.3 s pe 400 mg (se
mifinale), Gheorghe Zîmbreșteanu 
5217 p la decatlon (XIV), Sanda Grosu
5.48 m la lungime (XI ), Melania Ve- 
licu 12,73 m la greutate (X), Lia Ma- 
noliu 43,86 m la diso (VII) Anelise 
Reimesch 41,36 m la suliță (X).

Tot Iolanda Balaș este aceea care 
a cucerit pentru România primul titlu 
de campioană în 1958, la Stockholm, 
ea schimbînd argintul cu aurul (1,77 
m). De data aceasta Iolanda n-a mai 
fost singura care a ocupat un loc în- 
tr-o finală, aruncătoarea de greutate 
Ana Roth-Sălăgean, clasîndu-se a 
șasea cu 14,55 m ; Marla Diți-Diaeo- 
nesou cu 49,03 m a fost a VII-a la 
suliță j Savel Iile, cronometrat în 
51,7 s, a fost descalificat în semifi
nalele cursei de 400 mg ; Nicolae Răș- 
cănescu al XI-lea la ciocan (58,93 m), 
iar C-tin. Grecescu al XVI-lea la 
10.000 m (30:00,2).

Campionatcle de Ia Belgrad — 1962 
au prilejuit sportivilor români succe
se in plus. în afara Iolandei Balaș 
(aflată din nou pe primul loc, de 
data aceasta cu un rezultat de 1,83 
m) și al Anei Sălăgean, iarăși a șa
sea la greutate (15.26 m), obțin me
dalii de argint Maria Diaconescu la 
suliță (52.10 m) și Zoltan Vamoș la 
3 000 m obstacole (8.37,6 — record), 
aceasta fiind a doua cursă din carie
ra sa. Un nou record național a mar
cat și C-tin Grecescu la 10.000 m 
(29:24,4) și Viorica Viscopoleanu la 
lungime (6,14 m — pentru prima 
oară dincolo de 6 metri). în schimb, 
cei mai mulți dintre atleții noștri 
n-au putut trece prin „furcile caudi
ne" ale calificărilor și să obțină, ast
fel, dreptul de a evolua în concursul 
propriu-zis.

Budapesta, în 1966, nu ne-a adus 
satisfacția nici unei medalii de aur, 
singură Mihaela Peneș obținînd un 
,,argint" la suliță cu 56,94 m. Clasări 
notabile au mai avut Viorica Visco
poleanu, locul V la lungime (6,33 m), 
Ana Sălăgean locul VIII la greutate 
(15,48 m), Zoltan Vamoș VII la 3 000 
m obst. (8:34,0 actualul nostru re
cord), ȘerDan Ciochină VII la triplu 
(16,22 m). In rest, nimic deosebit !

„Europenele" din 1969 s-au desfă
șurat în Grecia, țara de baștină a 
atletismului. într-o companie foarte 
valoroasă, mai valoroasă parcă decît 
la oricare altă ediție a campionatelor 
europene, atleții români urcă de 
două ori pe podium : Viorica Visco
poleanu (looul doi la lungime) cu 
6,45 m și Leonida Caraiosifoglu al 
doilea, la 20 km marș (1.31:06,4). îa 
afara acestora, și-au cîștigat dreptul 
de a evolua în finalele probelor res
pective : Ileana Silai la 800 m — 
2:03,0 (V), Lia Manoliu la disc — 
57,38 m (IV) și Olimpia Cataramă la 
disc — 56,62 m (VI), Carol Corbu la 
triplu — 16,56 m (IV), fapt pentbu 
care, în ansamblu, participarea atle
ților români la Atena poate fi con
siderată diept cea mai rodnică pre
zență a lor la C.E.

Dintre atleții români prezenți 
acum în capitala Finlandei, Lia Ma
noliu, Viorica Viscopoleanu, Ileana 
Silai. Olimpia Cataramă, Gh. Celan, 
Carol Corbu și Vasile Sărucan au 
una sau mai multe participări ia 
C.E., în timp ce restul de 11 sînt de- 
butanți la „europenele" în aer liber.

Trăim într-o epocă deosebită a 
atletismului, caracterizată printr-o 
extraordinară sarabandă a rezul
tatelor care, vrei nu vrei, te duce 
cu gîndul la întrebarea : pînâ 
unde ? Iată, de pildă, în această 
privință, o mică situație statistică. 
Ea oglindește cîteva dintre recordu
rile mondiale existente în 1952. 
anul în care stadionul olimpic din 
Helsinki a găzduit J.O. și ...hare
murile pentru campionatele euro
pene din 1971, competiție care va 
începe marți în capitala Finlandei. 
Este vorba de acele haremuri obli
gatorii pentru ca o țară să poată 
înscrie doi sau trei atleți ori at
lete, pentru fiecare probă. Veți ve
dea niște diferențe aproape de ne
crezut...

BĂRBAȚI : 100 m 10,2—10,3 ;
200 m 20,6—21,0 ; 400 m 46,0—47,0 ; 
800 m 1 : 46,6—1 :48,0 ; 1500 m

3:43,0—3:42,0 ; 5000 m 13:58,2— 
13 : 50,0 ; 10000 ni 29 : 02,6—29 :10,0 ; 
3000 m obst. 8 :48,6 (neoficial) — 
8:40,0 : 110 mg 13,5—14,1 ; 400 mg 
50,6—51,5 ; lungime 8,13 m — 7,70 
m ; triplu 16,00 m— 16,20 m ; înăl
țime 2,108 m—2,12 m ; prăjină 
4,77 m (bambus) — 4,90 m ; greu
tate 17,95 m — 18,70 ni ; disc 56,97 
m — 58,00 m ; ciocan 59,88 m — 
66.00 m ; suliță 78,70 m — 78,00 m ;

FEMEI : 100 m 11,5 — 11,6 ;
200 m 23,4 — 24,0 ; 400 m nu 
exista record mondial — 54,2 ; 
800 m 2 :08,5 — 2 :06,0 ; 1500 m 
nu exista record mondial — 4 :25,0 ; 
100 mg nu exista record mondial
— 13,8 ; lungime 6,25 m—6,25 m ; 
înălțime 1,72 m—1,73 m ; greutate 
15,42 m — 15,50 m ; disc 57,04 m
— 53,00 m ; suliță — 53,41 m — 
53,00 m.

In vecinătatea stadionului olimpic se află statuia de bronz a celui 
mai mare atlet finlandez, fostul recordman mondial și multiplu 

campion olimpic, Paavo Nurmi.

nale de atletism amator s-a declarat, 
în principiu, de acord, cu organizarea 
acestor campionate. în același an, la 
Los Angeles, Congresul I.A.A.F. a a- 
probat organizarea competiției și doi 
ani mai tirziu orașul Torino a pri
mit pe primii competitori ai campio
natelor europene. De atunci, cu 
pauza impusă de război, campiona
tele continentale s-au desfășurat 
continuu, consemnlnd de la o ediție 
la alta un succes tot mai mare, atit 
pe plan organizatoric, cît și ca nu
măr de participanți și mai ales ca 
valoare a rezultatelor.

ATLEȚII ROMANI LA C.E.
Reprezentanții atletismului româ

nesc s-au numărat printre concuren- 
ții campionatelor europene, încă da 
la ediția lor inaugurală. Numai că 
atunci numărul lor a fost foarte re- 
strîns, iar rezultatele n-au putut de
păși mediocritatea, nicj unul dintre 
sportivii noștri neavînd satisfacția

PRINTRE
• La Helsinki, pentru prima oară 

în istoria C.E.. va fi utilizat un ordi
nator care va ajuta într-o mare mă
sură atit de complexa activitate a 
secretariatului de concurs. în afara 
faptului că prin folosirea lui va fi 
simplificată la maximum istovitoarea 
operație a dactilografierii, se va re
duce numărul greșelilor și se va ușu
ra într-o foarte mare măsură munca 
reprezentanților presei scrise și vor
bite. înaintea începerii competiției, 
numele tuturor concurenților, scrise 
corect, vor fi înregistrate pe benzi 
care, mai apoi, pe baza unui cod 
special vor fi utilizate Ia întocmirea 
foilor de concurs șl a celor cu re
zultate.

• Stadionul olimpic din Helsinki a 
fost reamenajat in vederea C.E. în 
prezent, pista are opt culoare și este 
acoperită cu tartan.

• Delegatul forului atletic european 
la C.E. este Adriaan Paulen, preșe
dintele A.E.A.

• Juriul de apel al competiției, a- 
vîndu-1 ca președinte pe J. Sir (Un-

CULOARE
garia). cuprinde pe următorii 6 mem
bri : IVI. Danz (R. F. a Germaniei), 
P. Dasriaux (Franța). F. Holder (M. 
Britanie). L. Homenkov (U.R.S.S.), 
E. Rose (Danemarca) și P. Stassano 
(Italia).

• Controlul starturilor va fi făcut 
cu ajutorul unui aparat electronic 
produs de firma elvețiană Longines. 
De altfel, acestei firme i-a fost în
credințată cronometrarea curselor, ca 
și înregistrarea sosirilor.

• La fiecare probă tehnică (sări
turi și aruncări) vor fi organizate 
întreceri preliminare de calificare. 
Toți cei care vor obține norma fi
xată vor avea dreptul să evolueze 
apoi în concursul propriu-zis. Iată a- 
ceste norme : bărbați : lungime 7,70 
m. triplu 16,20 m, înălțime 2,12 m, 
prăjină 5,00 m, greutate 18,70 m, 
disc 58,00 m, ciocan 66,00 m. suliță 
78,00 m ; femei s lungime 6,25 m, 
Înălțime 1,73 m. greutate 16,00 m, 
disc 55,00 m. suliță 55,00 m.

PENTRU EVIDENTA DV.*
I 1934 TORINO. Stadio Comunale

II 1938 PARIS, Stade de Colombes 
♦VTENA. Prater Stadion 

HI 1946 OSLO, Bislet Idrcttsplass 
IV 195(1 BRUXELLES, Stade de Hcysei

V 1954 BERNA, Neufeld Stadion.
VI 1958 STOCKHOLM. Olympiska Stadion

VII 1962 BELGRAD. Stadion JNA
VIII 1966 BUDAPESTA, Nepstadion

IX 1969 ATENA, Stadion Karaiskakis
X 1971 HELSINKI, Olympiastadion

* Primele campionate europene feminine au fost organizate la 
Viena. De atunci ele s-au desfășurat simultan cu cele masculine.

ATLEȚII DE IERI — 

OFICIALII DE AZI
Citeva foste glorii ale atletismului 

finlandez șl internațional dețin funcții 
de răspundere In angrenajul organiza
toric al campionatelor europene. Ast
fel, Kalevl Kotkas, fost recordman eu
ropean la Înălțime, este președintele 
comitetului de transporturi șl al locu
rilor de antrenament, Tolvo Sillanpăă, 
fost campion la greutate, este pre
ședintele comitetului satului atleților 
ete.

Grupaj realizat de 
Romeo VILARA

Mică istorie a unui mare sportiv: DINU CRISTEA

JUMĂTATEA DISTANTEI DINTRE PĂMINT Șl LUNĂ
O fericită coincidență : la 37 de 

ani distanță de anul în care maes
trul emerit al sportului Dinu Cris
tea încheia victorios primul său 
concurs oficial, o întrecere de cros, 
marele nostru atlet s-a aflat în 
același loc, pe stadionul de la Șo
sea... Evident, într-o cu totul altă 
ipostază. Venise să-i vadă la lu
cru, la o oră de antrenament, pe 
cei mai mici atleți ai țării, cei care 
aveau să ne reprezinte la finala 
internațională a ediției jubiliare a 
Tetratlonului, voia să le împăr
tășească acestora din îndelungata și» 
rodnica sa activitate sportivă.

...După ce copiii și-au încheiat 
antrenamentul, m-am retras cu Di
nu Cristea, undeva, sub pălăria 
unui tei uriaș, cît mai apărați de 
razele fierbinți ale soarelui de a- 
miază. Reiau ideea :

— Deci, nea Dinule, 87 de ani de 
la primul d-tale concurs oficial, 
de la prima victorie în atletism, 
totodată...

— Da, frate, în 1934, militar 
fiind, la regimentul 2 Grăniceri, 
am cerut să iau și eu parte la o 
întrecere de cros, să mă bat cu 
unul din marii sportivi de pe vre
mea aceea, cu Ion Manea. Cursa 
a fost grea, 12 kilometri nu era o 
glumă. Am stat tot timpul în plasa 
lui Manea și aproape de sosire, am 
țișnit din spatele lui.

— Erai cît de cît pregătit pentru 
acest micromaraton ?

— Chiar așa : cît de cît!... Ca să 
mă pot antrena ziua, făceam noap
tea de planton la regiment. Iar de 
mincat, mîncam la cazan, cu toată 
trupa ! Cam așa se făcea pregă
tirea sportivă pe atunci!

— Pe atunci, adică în prima ti
nerețe...

— Ai spus bine! Fiindcă — de 
ce n-aș fi sincer ? — și acum, la 
60 de ani mă simt la fel de tînăr 
ca și atunci, în 1934...

— Așadar. 1934 a însemnat pri
mul concurs. Dar ultimul ?

— In 1956, la 49 de ani încă mai 
alergam. La 16 iunie, în acel an, 
am mers 30 :59,0 pe 10 000, la 
Ploiești. N-aș vrea să mă ici drept 
un lăudăros, dar consultă puțin fi
șele cu rezultate: un asemenea 
timp nu-1 scot, din păcate, prea 
mulți tineri, astăzi...

— Spune-mi, ce concurs ți-a pri

lejuit cea mal mare satisfacție 
sportivă ?

— Au fost mai multe... De pildă, 
cel de Ia Belgrad din 1938, de la 
Balcaniadă. Cu 32 :15.0 pe 10 000 
am terminat pe locul I. Un rezul
tat apreciabil la vremea aceea. In
tenția mea era să mă revanșez a- 
supra grecului Kiriakides, care cu 
un an înainte, Ia Atena, terminase 
cursa în fața mea. Dar Kiriakides 
a concurat numai Ia maraton... 
După aceea, în 1939, Ia Atena, am 
cîștigat două probe — 3 000 obsta
cole și 10 000, întreeîndu-i pe foarte 
eunoscuții Sotnic și Boncear.. Apoi, 
cele patru victorii consecutive in 
crosul „lTIumanite", aiergînd atit 
în proba veteranilor, cît și aceea 
a consacraților...

— Ai avut curiozitatea să ții e- 
vidența tuturor concursurilor ?

— Nu, și regret mult... Am încer
cat să reconstitui filmul sportiv al 
vieții mele, activitatea atletică des
fășurată în cei peste 30 de ani... 
curați de alergător pe 3 000, 5 000. 
10 000, 20 km, maraton, cursa de o

oră contracronometru. M-a ajutat 
un... matematician. Rezultatul ? 
Suma tuturor antrenamentelor și 
concursurilor atinge jumătatea dis
tanței dintre Pămînt și Lună...

Dar, fără sport, fără mișcare, 
fără atletism, astăzi aș fi arătat cu 
totul altfel. Atletismul, probele pe 
distanțe lungi, m-au călit, mi-au 
dat vigoare. Pe de altă parte m-au 
obligat să duc o viață ordonată. 
N-am pierdut nici o noapte, n-am 
consumat niciodată alcool. Am fost 
un copil plăpind, mulți spuneau 
ărinților mei, țărani din Vasilațiî 

de Ilfov, că n-am să apuc... 20 de 
ani. Și, iată acum, mă aflu Ia 60. 
Și asta, repet, datorită sportului.

— Cu energia d-tale clocotitoare, 
te afli și acum în preajma pistei 
de atletism...

— ...Da, dar în calitate de antre
nor, Ia clubul Metalul București, 
în 6 ani <le antrenorat am scos 
cîteva elemente de mare talent, 
foști campion: ai țării ia juniori sau 
seniori — Ion Dima la 3 000, fra
tele acestuia, Cornel Dima la

1500, Constantin Pascale, Ia ace
eași probă. Pe 4 km l-am pregă
tit pe Dumitru Nicolae. Acum lu
crez cu o grupă de copii și tineri 
din care fac parte Mihai Gheorghe, 
Gheorghe Haralambie și S. Stan. 
Cu ei sper să ajung la Olimpiadă, 
într-o ediție viitoare !

...Sfertul de oră solicitat inițial 
lui Dinu Cristea a trecut de mult.

— Cîte nu sînt de povestit, inter
vine cu o reflecție marele atlet. 
Dacă vei serie ceva, amintește și 
de noua mea pasiune, bicicleta. 
Merg zilnic cam 30 de kilometri. 
Duminică plec — tot pe bicicletă 
— 1» Brașov, Ia un concurs al ve
teranilor pe distanța de 20 de ki
lometri. Participă Nicolae Ion Țapu, 
Marin Niculescu, Iulian Gociman, 
Nae Chicomban, Martie Ștefănes- 
cu.
- Și ?...
— Ce și ! Merg să-i bat. Dar 

despre asta poate te mai prind la 
o parolă, cînd mă întorc. De 
acord ? ?...

Tiberiu STAMA

EUROPENELE
PE MICUL 

ECRAN
întrecerile campionatelor eu

ropene vor putea Ii urmărite pe 
micul ecran după următorul pro
gram : MARȚI — ora 22.35 (fes
tivitatea de deschidere și 10 000 m) 
înregistrare ; MIERCURI — ora 
17,55 (800 m B semifinale, 800 m 
F semifinale, lungime B, 100 m 
F, 100 m B) în direct ; JOI — 
ora 16.55 (400 m B semifinale, 
disc F șl 400 m F) In direct, 
ora 22.15 (înălțime F, 800 m B, 
800 m F, 400 mg) Înregistrare ; 
VINERI — ora 16.55 (suliță F, 
200 m F, 200 m B. 100 mg F) In 
direct ; SIMBATA — ora 13.30 
(110 mg semifinale, ciocan, înăl
țime B, lungime F, 5 000 m, 50 
km marș) Înregistrare ; DUMINI
CA — ora 15 (triplu, 110 mg, 
4x100 m F, 3 000 m obstacole, disc 
B, 4x100 m B, 4x400 m F, 1 500 
m F, 4x400 m B, 1 500 m B, ma
raton) In direct.

NESTEMATELE DIN PETROȘANI
Cele 5 000 de insigne sportive ale inginerului Aurel DULA

Numele inginerului AUREL 
DULA din Petroșani este cunoscut 
amatorilor de fotbal, datorită foto
grafiilor făcute la meciurile Jiului 
și cu care... aprovizionează redacții
le publicațiilor sportive din Capi
tală.

Dar Aurel Bula nu este numai 
un pasionat fotograf amator, iar o 
vizită făcută de curînd la el acasă, 
la Petroșani, m-a pus în fața unei 
imagini de-a dreptul uluitoare i pe
reții biroului său sînt pur și simplu 
capitonați cu panouri plușate, cu 
grijă montate în rame de lemn și 
acoperite cu geamuri, de sub care 
strălucesc mii și mii de insigne ! 
Prin sertarele bibliotecii — alte 
zeci și zeci de panouri mici, cu alte 
insigne. Toate catalogate, înseriate. 
Dubletele -pentru schimb — și ele 
ordonat așezate pe țări și tematici, 
pe evenimentele ce le comemorea
ză. Alături — cataloagele. Pentru 
că, asemenea filateliștilor, și ama
torii de insigne au cataloagele lor, 
poartă corespondență, fac schimb.

— Ce insigne primează în colec
ția dumitale ?

— Firește, cele de sport. In spe
cial de fotbal.

Și prin fața noastră au început 
să defileze mai întîi cele lansate 
cu prilejul campionatelor mondiale 
de fotbal. Apoi cele ale marilor e- 
chipe din lume : Real Madrid, F.C. 
Santos, Estudiantes, Internazionale, 
A.C. Milan, Manchester United, Di
namo Moscova, Benfica, Honved, 
Arsenal, Legia Varșovia, Partizan 
Belgrad, Ț.S.K.A. Sofia... Pe un 
alt panou admirăm cele 16 insigne 
ale cluburilor românești participan
te la campionatul divizionar A, pe 
un al treilea — cluburile din tre
cut, în frunte cu Ripensia, Chine
zul, Unirea Tricolor, Amefa, Venus, 
Juventus. Apoi insignele participan
telor la flecare ediție a campiona
telor mondiale de fotbal, insignele 
olimpiadelor moderne etc. etc.

Mai vizitasem o astfel de colecție 
Ia Arad, în casa antrenorului eme
rit CoIoman Braun-Bogdan, ai că
rui pereți sînt tapetați cu fanioane 
ale marilor echipe din lume, mul
te cu o vechime ce se apropie de

jumătatea de secol, cu zeci și zeci 
de cutii și cutiuțe pline de insigne, 
catalogate și acestea. Dar replica 
inginerului Dula din Petroșani este 
de același calibru. Mai ales că nici 
acestuia nu-i lipsesc fanioanele sau 
ecusoanele, colecție completată și 
cu una de medalii sooase tot cu 
prilejul marilor competiții sau în
tâlniri internaționale și cu una fila
telică, aproape la fel de bogată, 
tema fiind tot sportul și în special 
fotbalul i zeci și sute de serii scoase 
în lumea întreagă stau frumos rin- 
dulte în clasoare. In mijlocul lor, 
timbrul scos în Brazilia cu prilejul 
golului o mie marcat anul trecut 
de Pele.

— Cum au ajuns atâtea nestemate 
la dumneata ?

— Pe cele mai diferite căi. Prima 
mi-a adus-o un frate, Mircea Dula 
(care a jucat la Jiul, în divizia A, 
la fel ca un alt frate, Puiu), din 
Bulgaria, unde fusese cu echipa. 
Am fost tentat ca lingă ea să pun 
alta, lingă cele două o a treia și așa 
pînă am pus vreo 5 000 din 70 de 
țări 1 Am cumpărat destule, apoi 
am făcut schimburi pentru că in
signele noastre sînt foarte căutate 
în străinătate. în sfîrșit, altele le-am 
primit personal de la sportivi ce
lebri, ca fotbaliștii Gento, Bobby 
Charlton, Facchetti, Eusebio etc. 
sau de la Dennis Fallaws, secretarul 
Federației engleze de fotbal.

Să notăm — în final — că Aurel 
Du-la descinde dintr-o familie de 
mineri, că a absolvit Institutul de 
mine din Petroșani, că are doi fe
ciori, Dragoș și Șerban, cărora vrea 
să le insufle pasiunea sa. Și pen
tru că lucrează aci, în cel mai mare 
bazin carbonifer al țării, nu se pu
tea să nu-și organizeze și un colț 
minier: „Am aci și însemnele unor 
foste societăți sau actuale întreprin
deri din Valea Jiului, de la Brad, 
Miercurea Ciuc, ca și din mari ba
zine carbonifere din străinătate î 
Donbas, Scoția, Silezia, Ruhr etc.“, 
ne spune posesorul atîtor rarități.

O expoziție a nestematelor din 
colecția Inginerului Aurel Dula, 
fost fotbalist la Minerul Aninoasa, 
nu ar fi decît de aplaudat.

Mircea TUDORAN

MICII FOTBALIȘTI DIN BĂIUȚ

în corespondența primită In ultimele 
zile de Ion Poștașu, figurează șl o mică 
scrisoare pornită din comuna Băluț, 
județul Maramureș. Ea cuprinde o fo
tografie șl citeva rîndurl : „Cu respect 
vin a vă ruga, dacă este posibil, să 
publicați fotografia celor doi frați — 
Slmoes Petrușca, In vlrstă de 5 ani, 
șl Lorandt Petrușca, tn etate de 3 ani 
— viitori fotbaliști mineri maramureșeni. 
Cu mulțumiri, tatăl lor".

Ne-ar bucura să ne ofere, clndva, 
prilejul de a face să apară din nou 
fotografia celor doi frați, pentru suc
cesele obținute la Învățătură șl pe te
renurile de fotbal.

REFLECȚII FOTBALISTICE

I
I
I
I
I

BIRO ZOLTAN, GHEORGHTENI. 1) 
Ați constatat că din lotul atleților 
ce ne vor reprezenta la C.E. de la 
Helsinki lipsesc clțtva sportivi cars 
au realizat standardurile stabilite. Șl 
ne Întrebați : de ce I Lăslnd la o 
parte cazul sullțașel Marion Becker, 
care este accidentată șl, ded, in 
afara oricărei discuții. In alte si
tuații este vorba de atleți care au 
„răspuns" slab la ultimele... extem
porale. Credeți că ar fl fost logla 
să se acționeze mecanic, nețlnîndu-se 
seama de forma sportivă ? Nu ts 
poți prezenta la Helsinki cu... ates
tate vechi. Certificatul de absolvl-e 
se obține acolo, ln condiții de luptă, 
de excepțională formă sportivă. 2) 
Dincolo de obiecțiile pe care le-ațl
ridicat, reținem, oricum, urarea a- 
dresată atieților noștri : „cit mal
multe medalii la Helsinki și 
Milnchen". Ați uitat să precizați :I

I
I
I
I
I
I
I
I
L

la 
nu

C Că fotbalul este sportul-rege nu mal încape nici o îndoială : deciziile ar
bitrului nu sînt... suverane ?! ...

❖ Nu întîmplător pe unele stadioane goale nu vedem... goluri !
O Plonjonul la picioarele adversarului implică, totuși, un rise : dacă adver

sarul confundă capul portarului cu balonul și... nu ratează ? 1

Steaua" 
frumoase.
Par, cum supor- 

" ■ să
___ pre- 

■ă faceți griji !

refuzăm nici pe cele de arglnt, 
aur I
După 

criză de

le ___
dar le preferăm pe cele de

V. ȚEPELUȘ, BUCUREȘTI, 
cum constat, nu stntețl In 
timp ! Noi, da. Șl-apol, rostul 
cestel rubrici nu este să 
tească nesfîrșlte șl sterile 
eplgramatice.

TITI MOTOC Șl TUDOREL 
TOPRAISAR. „Neavind altă 
bilitate, ne limităm Ia această coală 
de hîrtie, care ne ajută să ne apro
piem, cit de cit, de fotbaliștii pe care

a- 
adăpos- 
dueluri

AUREL, 
posi-

II Iubim : cel a>u 
duriie sînt foarts 
șurile, mal /uțln. 
terilor nu 11 se c«:e neapărat 
scrie poezii în cinstea echipei 
ferate, nu trebuie să 1 7 .1 L .

ALEXANDRU LEFTE.-i, MANGALIA. 
F.I.F.A. = Federația internațională 
de fotbal asociație. Aceasta este tra
ducerea romanească a denumirii or
ganismului suprem al fotbalului 
mondial, exprimată cel mal des 
prin patru inițiale devenite celebre: 
F.I.F.A.

NICOLAE MACOVEI, BUCUREȘTI. 
„Cine a fost antrenorul echipei noas
tre naționale de fotbal, atunci cfnd 
Elveția ne-a învins cu 7—1, la Zu
rich ?“. Iile Oană șl Ștefan Covaci. 
Dar să nu le spuneți că știți de 
la mine I

MIHAI LEIBOVICI, RODNA VE
CHE. „Vă rog să precizați cite serii 
au fost in divizia C, In ediția 1965- 
1966. Numai așa pot termina contra
zicerile pe care le am cu niște prie
teni". înțeleg : vreți »ă le terminați 
pe acestea, pentru a putea Începe 
altele I Oricum, în acest prim „con
flict", dreptatea este de partea dv„ 
în sus-amlntlta ediție echipele fiind 
împărțite In 4 grupe : EST, VEST, 
NORD. SUD.

NICOLAE MORAR, COMUNA ERTU. 
„Ce trebuie r ~ fac pentru a deveni 
corespondent principal al ziarului 
„Sportul ?“. Să începeți cu... începu
tul : prin a ne scrie. Presupun că'

activitatea sportivă din comuna dv. 
vă oferă suficiente aspecte pozi- 
,lve și negative. Poate că șl alții 
^or să le cunoască...

OCTAVIAN ȘENCHEA, CIMPINA. 
Atleta nr. 1 a anului 1970 a fost 
Valeria Bufanu. Iată șl proba la 
tare a reușit să se apropie la o 
zecime de secundă de recordul mon
dial : 200 m garduri.

ATILA DEMETER, PEȘTIȘUL MA
RE. Federațiile noastre sportive 1Ș1 
au sediul în clădirea Consiliului 
Național pentru Educație Fizică șl 
Sport. Ded : București, strada Va
sile Conta nr. 16, sectorul 1.

L. M., SIBIU. Desenele dv. ml le 
amintesc pe cele pe care le făceam 
eu, tn clasele primare. Dar cit am 
pătimit pentru ele I Trebuie să mal 
exersați mult, înainte de a aspira 
Ia onoarea tiparului.

CORNEL PETRUȚESCU, LUGOJ. 
„Prima semifinală a Cupei Româ
niei dintre Universitatea Cluj șl Steaua 
s-a terminat cu rezultatul de 2—2. 
Dacă tn ccl de al doilea meci, la 
București, rezultatul ar fi fost 9—3, 
nu e așa că s-ar fi calificat Uni
versitatea Cluj ?“ De dragul echipei 
dv. favorite, sîntețl gata, după cite 
văd, să elaborați un regulament pro
priu 1 In eventualitatea la care vă 
referiți dv. s-ar fi jucat prelungiri : 
2 reprize a cîte 15 minute. Dacă 
egalitatea ar fl persistat, s-ar 
recurs la soluția celor 5 lovituri 
ta 11 metri. în ipoteza 
Celui acesta cele două

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

că nici 
echipe

fi departajat, se continua 
de la 11

i-ar
executarea de lovituri_ _  _
tri pînă la victoria, tn acest 
a uneia dintre echipe. Interesam 
este că unii continuă să pună pro
blema Iul „dacă", intr-un meci pe 
care Steaua l-a cîștigat cu 4—0 1

ilustrații: N. CLAUDIU
I
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CU UN REZULTAT PROMIȚĂTOR: 0-0 CU BULGARIA

ora 
Di- 
Am

„CUPA PRIETENIA"

VELODROMUL TREBUIE SA FIE IN VACANȚA?

Zadarnice au fost eforturile noas
tre — consumate vineri seara, tirziu 
— de a lua legătura cu reprezenta
tiva de juniori a României, aflată 
In R. D. Germană, la Halle.

între Gera. locul unde echipa ro
mână susținuse prima partidă din 
cadrul .Cupei Prietenia”. In compa
nia selecționatei similare bulgare, 
și Halle, „cartierul general" al com
petiției. telefoanele au sunat fără În
cetare. nereușind să intre în contact 
cu delegația română. într-un târziu, 
secretariatul întrecerii ne-a comuni
cat — din holul hotelului „Interna
țional" din Halle — rezultatul parti
dei : 0—0, un „egal” promițător pen
tru elevii antrenorilor Ardeleanu și 
Zavoda. pentru o formație aflată la 
primul ei meci internațional.

Sîmbătă dimineață, ne-am reluat 
tentativele ți, spre prins, am auzit 
la celălalt capăt al firului vocea 
profesorului Constantin ARDELEANU.

— Așadar. 0—8...
— O partidă frumoasă, desfășurată 

Pc un timp călduros, tn prezența a 
4 000 de spectatori. Bulgarii ău do
minat copios prima repriză, cînd bă
ieții noștri s-au dovedit neașteptat 
dc timizi. Au revenit după pauză, 
fiind la un pas de cîștlgarea partidei.

— Ce garnitură ați aliniat 7
— Ciurea-Angheiinl, Naghi, Bedea, 

Enache, Ion Ion, Dumitriu. Crișan, 
Luchcscu, Minculescu (min. 41 Sandu

0 POVESTE DESPRE FOTBAL CU NIȘTE AMENZI
CAPITOLUL 1. De mal bine de 20 

de ani, tinerii din satul Căllneștl, 
orașul BrezoJ. jud. Vîlcea, joacă fot
bal pe terenul amenajat pe Islazul 
comunal. Greu, dacă nu Imposibil, 
s-ar găsi, Intr-un sat de munte ca 
al lor, un teren cît de cît plat. Așa 
că nimeni nu le face greutăți. ei 
participă, periodic sau ocazional, Ia 
compețitiile locale sau județene. Au 
știut să treacă șl prin momentele 
grele de anul trecut. în luna mai. 
cînd baza sportivă a fost distrusă de 
apele revărsate ale Oltului, refăcîn- 
du-șl. prin muncă patriotică, terenul. 
Se părea, așadar, că nimeni șl nimic 
nu va mai tulbura Pe tinerii fotbaliști 
din satul Călinești, să-șl continue 
nestingheritl, în timpul liber, activita
tea sportivă.

CAPITOLUL 2. Pe data de 10 Iu
nie 1971. întreprinderea de îmbună
tățire și exploatare a pajiștilor^ — 
Vîlcea Intervine, fără... “**
discernămint. orientare sau 
voință, și scoate pur și simplu barele 
porților de pe teren. Scurt ! Călines- 
tenii vor să joace, insă, fotbal, au de 
susținut meciuri, si de aceea (pentru 
că noua suprafață de teren — sin
gura existentă ! — pusă la dispoziHe 
pentru a-și amenaja lin nou teren, 
se află In zona de protecție a căii 
ferate), repun barele terenului și-și 
Încep din nou activitatea.

CAPITOLUL 3. întreprinderea 
numită nu stă însă, cu mîinile 
șîn. Apare din nou reprezentantul 
său. care, cu operativitatea deja cu
noscută. întocmește pe loc președin
telui asociației sportive din Călinești, 
un... frumos ' proces-verbal de con
travenție, în valoare totală tie 1500 
lei ! Evenimentele se precipiți. Ur
mează contestația... inculpatului. I se 
răspunde că contestația va fi discu
tată fără a fi Insă specificat în noul

aet numărul de Înregistrare al pri
mului proces-verbal de amendă (ceea 
ce, tn cei mat bun cm, trimite la 
neglijență I). Au Ioc discuții la dife
rite nivele, explicații. Intervenții din 
partea forurilor Jocale, pe lingă 

I.I.E.P.-Vîlcea. Și se soluționează 
problema 1 Cum 7 Nu-1 mal amendăm 
pe președintele asociației sportive din 
Călinești cu suma de 1500 lei. Dar o 
amendă tot trebuie să-I dăm 1 Așa 
că, să plătească 100...

★
Ultimele intimplărl s-au petrecut 

pe data de 26 iulie. Nu dorim să 
continuăm povestea acestui teren in 
următoarele săptămîni. cu alte capito
le la care să mai adăugăm, tn scris, 
și morala povestirii, care rămîne, 
totuși, destul de străvezie.»

Radu T1MOFTE

prea mult 
bună-

sus- 
în

MECI AMICAL’
LA CLUJ

DE CE AM AJUNS
Orice s-ar spune, plecarea unui ju

cător din divizia A spre un eșalon 
inferior, surprinde. Iar atunci cînd 
e vorba și de un fost internațional 
— recte Al. Badea — iar echipa la 
care se duce activează în divizia C 
(e vorba de Gloria Buzău), rocada 
respectivă atrage și mai mult aten
ția. Mulți se întreabă, cu justificată 
uimire, cum de s-a putut realiza o 
astfel de trecere de .la Farul la... Glo
ria Buzău 7 întîmplarea ni l-a scos 
pe Badea în cale, acum două zile, la 
București, și nu puteam scăpa oca
zia de a avea o explicație :

— De ce am ajuns Ia Gloria Bu
zău ? ț A existat o mică neînțelegere 
Intre mine și Farul. Și rn-am decis 
să mă retrag spre casă. Sînt născut 
și crescut lîngă Ploiești. Vreau să 
rețineți că eu am plecat, nu Farul 
mi-a dat ,.vînt“, după cum am auzit 
pe unii zicînd.

— In virtutea „locurilor natale", 
Petrolul era, parcă, o soluție mai 
rezonabilă...

Ion), Szabados (min. 12 Șumulanschi). 
Cei mai buni : Ion Ion, Dumitriu și 
Luchescu.

— Șl cei mai slabi 7
— în general, sînt nemulțumit de 

atacan(i, care — deși au ciștigat due
lurile cu apărarea adversă 
tras suficient la poartă, 
doilea meci al turneului, 
duminică la Nordhausen_ ____ ,a doua a R.I). Germane, intenționez 
să-l utilizez pe Blejușcă în locul lui 
Minculescu.

n-au 
Pentru al 
programai 
cu echipa

— Vineri seara, secretariatul „Cu
pei” ne-a informat că meciul de la 
Gera a fost arbitrat de Rudi Glock- 
ner. același care a condus finala ul
timului campionat mondial !

— Intr-adevăr, a arbitrat Gldckner 
și — spre surprinderea noastră — 
a arbitrat slab, avantajind uneori e- 
chipa bulgară. Acesteia i-a acordat 
un penalty in prima repriză, ratat. în 
timp ce jucătorilor români Ie-a re
fuzat unul, mult mai clar, ca un 
hcnt In careu, comis la o centrare a 
lui Szabados, spre sfîrșitul intîlnirii.

Săptănuna trecută, vineri, la 
17, am poposit pe velodromul 
natno. Nici picior de ciclist, 
socotit că era prea devreme 
acum, pe zilele astea toride, 
întîrzie puțin băieții...

în așteptarea cicliștilor, căci nu 
ne imaginam că poate să treacă o 
după-amiază fără rulaj (cel puțin 
așa știam noi că se petrec sau ar 
trebui să se petreacă lucrurile pe 
un velodrom), am făcut per pedes 
un tur de pistă. Pe unele porți
uni, betonul și-a pierdut „glazura" 
necesară unei piste „rapide", cum 
se spune — devenind grunțuros. 
Au apărut numeroase fisuri din 
care ies foarte mici pietricele, în 
fant foarte mari inamici ai 
emmîncurilor subțiri (utilizate de 
pistarzi), ce se sparg astfel într-o 
măsură îngrijorătoare. Se impune 
o neîntîrziată refacere a „tenului" 
acestei singure piste cicliste de la 
noi.

Am urcat 
foarte multe din șipcile băncilor 
sînt putrezite 
ani în urmă, 
vreme slab populată, 
campionate) era neîncăpătoare. Ne 
referim la epoca de glorie a velo
dromului — între 1953 și 1960 — 
cînd evolua un masiv pluton de 
veritabili șl constanți ași ai pistei 
în frunte cu Ion loniță, Tache 
Petre, Constantin Voicu, Vasile 
Oprea, Ștefan Lemîndroiu, Gheor
ghe Navrea, C. Reinhardt, Mihai 
Voinescu și încă mulți alții, ale 
căror dispute ridicau spectatorii

în tribună. Multe.

sau... 
tribuna

absente. Cu 
(în ultima 

chiar și la

în picioare; cînd exista un valoros 
buchet de protagoniste In frunte 
cu Venera Vasilescu. Aurelia Dră- 
ghici, Silvia Iosif șl altele, care 
au obținut rezultate de valoare în 
ierarhia internațională.

Dar, iată, a trecut de ora 18 și 
velodromul... tot pustiu. Ne-am 
surprins zîmbind amar. Ne veni
seră în minte aprinsele discuții ale 
antrenorilor pentru fixarea oraru
lui de antrenamente pe velodrom, 
fiecare dintre ei cerînd cit mai 
mult „spațiu”.

La ora 19, aceeași situație: ni
meni, absolut nimeni pe velodrom, 
afară de noi care ne ambiționam 
să... populăm tribuna. Cînd am pă
răsit parcul sportiv, pe ale cărui 
terenuri activitatea continua cu 
mai mult sîrg decît la ora 17, 
cînd venisem, ne-am întîlnît cu un 
arbitru care ne-a Informat: „Azi 
nu e nimic. Au fost ieri după-a- 
mtază două antrenamente-con- 
cursuri, unul pe 20 de ture si altul 
pe 30, cu puțini concurenți".

Și dacă ieri au fost antrena- 
mente-concursuri (din acelea care 
sînt programate joia și sîmbăta) a 
doua zi trebuie să fie pauză ? Nu 
prea înțelegem, cînd știut este că, 
într-un tur ciclist, fondiștii, chiar 
dacă după o etapă de 180—200 km 
au repaus, ei rulează totuși și în 
acea zi 40 sau 50 de km.

N-am descurajat, după o singură 
vizită pe velodrom și ne-am pre
zentat și a doua zi, sîmbătă, la 
ora 10. De data asta am avut no
roc i am văzut rulînd pe ovalul 
de beton un monom de cicliști. 
Erau dinamoviștil, In frunte cu 
Laibner, loniță șl Roșu, îndrumați 
de pe margine de antrenorul Mir-

trecut 
nimeni

— Intr-un cuvînt, sîntețl satisfăcut 
de randamentul echipei 7

— Nu mă pot pronunța încă. Aș
tept ca și celelalte meciuri să con
firme rezultatul de vineri.

REP.

Iată și celelalte rezultate ale primei 
etape a competiției : R. D. Germană- 
Polonia 2—0. R. P. Ungară-Cuba 3—0 
(seria I) ; R.P.D. Coreeană-R.D.G. II 
0—0. Formațiile U.R.S.S. și Cehoslo
vaciei au avut zi liberă.

LA GLORIA BUZĂU?!u

am luat această hotărîre și din alte 
motive. Aici e antrenor Petre Dra- 
gomir, fostul meu coechipier de la 
Petrolul cu care am cîștigat, cîndva, 
încă un campionat. Voi încerca să-1 
ajut pe Petrică Dragomir și în mun
ca de antrenor. Dar. în primul rînd, 
voi fi jucător. „Atacant retras" — 
postul meu preferat — sau mijlocaș, 
ca la Farul. La Buzău am fost primit 
foarte bine.

— Care sînt perspectivele Gloriei 
Buzău, după opinia unui fost inter
național 7

—- Avem un lot tînăr, un antrenor 
priceput, entuziast. Echipa face parte 
din Clubul sportiv municipal, și este 
alcătuită pc scheletul fostei divizio
nare C, Metalul. Avem și ceva 
nume : Coman stonerul <ta altădată 
al Sidcrurgistului Galați. Etern, Fie
rea III. Dar, in primul rind, cu toții 
avem ginduri mari. De fapt, bucuria 
mea ar fi ca Gloria Buzău să pro
moveze la primăvară în divizia 
Aștept această primăvară...".

M. IONESCU

Turneul internațional

TINERII JUCĂTORI

Învingători In

al speranțelor

ROMÂNI

4 PROBE

cea Mihăilescu. Șl a mai 
vreme, dar n-a mal venit 
să pedaleze. Către ora 12. cînd vă
paia era în toi și antrenamentul 
dinamoviștilor luase sfîrșit, l-am 
întrebat pe antrenorul Mihăilescu ! 
„Unde sînt pistarzii de la „Steaua” 
și de la celelalte cluburi?" „La munte
— ni s-a răspuns — se pregătesc 
pentru concursurile de fond de la 
Brașov".

Fără îndoială, sîntem întru totul 
de acord cu principiul metodic că 
activitatea pe velodrom folosește 
rutierilor pentru dezvoltarea vite
zei și a agerimii în pluton, iar 
cursele de fond sînt utile pistar- 
zilor pentru mărirea rezistenței ; 
dar, să nu uităm, această dublă 
nctivitate este indicată — în spe
cial — la începutul sezonului. Așa 
că nu putem fi de acord cu trans
ferul — ca să nu spunem „fuga"
— celor de pe velodrom (cicliști și 
antrenori) la șosea, lăsînd velo
dromul, săptămîni în șir, într-un 
cvasi-relâche. Căci, altminteri, ce 
ne facem cu migăloasa muncă de 
specializare și șlefuire permanen
tă, absolut necesară în concursurile 
importante pentru pistarzi ? Cum 
o sprijinim ? Cu pauze 7

Desigur, cu un program compe- 
tițional avînd multe goluri și doar cu 
antrenamente-concurs (e drept, efi
ciente. dar numai într-o oarecare 
măsură) la care participă uneori 
după buna dispoziție (a se citi ca
pricii), ale sportivilor și chiar ale 
unor antrenori, nu se poate men
ține — necum îmbunătăți — nive
lul atins de pistarzii noștri frun
tași. Nivel bun, pe care l-au de
monstrat recent pe pista de la So
fia, în „Cupa Serdika" — fapt sa
lutar, pe care l-am subliniat la 
timp.

Am venit șl sîmbătă la ora 18 
pe velodrom, gîndind că vom ve
dea cicliști rulînd sau vom urmări 
un antrenament-concurs din acelea 
programate joia și sîmbăta. Dar 
ne-am înșelat. Din nou ovalul de 
beton era pustiu.

în încăperea rezervată clubului 
„Olimpia" l-am găsit pe fostul in
ternațional Ștefan Poreceanu, ac-

tualul antrenor pentru grupul de 
pistarzi. ai clubului de mai sus. 
„Azi nu faceți antrenament ?“ 
„Nu, pentru că am rulat de dimi
neață, pe șosea. Pe șosea ? Da, ne 
pregătim pentru campionatele de 
fond. Și nu mai vine nimeni azi 
pe velodrom ? Nu cred, mai toți 
sînt plecați la Brașov. A fost pînă 
adineaurea doar Dede Negoeșcti 
(n.n. antrenor la Școala sportivă 
nr. 2), cu echipa lui, care și-a în
cheiat antrenamentul pe la cinci 
și jumătate (desigur, în cadrul 
mult disputatului „spațiu") și a 
plecat.

Nu am mai avut nevoie de nici 
o altă explicație (credem că 
nici dv.) și cum totul era... clar, 
am plecat și noi gîndind că, pen
tru redresarea ciclismului pe velo
drom, trebuie întreprins neapărat 
ceva temeinic. Ce anume, vom 
încerca să expunem într-un mate
rial viitor, bineînțeles și cu spri
jinul unor antrenori și specialist'. 
Nu putem însă încheia reportajul 
nostru fără a nu vă reda o foarte 
grăitoare notiță apărută într-o re
vistă din preajma anului 19091 
„Luminată de curtnd cu electrici
tate, arena Cazzav’llan fixează 
din ce în ce mai mult atențiunea 
onor publicului". Rezultă, 
că la 
avea” loc și 
turnă" pe 
cum i se mai spunea — construit 
din lemn și situat în preajma lo
cului pe care se află astăzi Arcul 
de triumf.

Și cînd te gîndești 
șapte decenii, în epoca 
lor minuni ale tehnicii, 
blicul" din zilele
— mult, puțin, atît
— nu are plăcerea 
„fixeze din ce în ce mai mult 
tențiunea", prin organizări de reu
niuni în nocturnă pe modernul 
velodrom Dinamo (din păcate, uni
cul din țară).

Orice s-ar spune, este multă 
tristete în toată povestea asta cu 
velodromul...

așadar, 
sfîrșitul veacului trecut 

concursuri ,4n noc- 
„velodromul român —

că. după 
adevărate- 
„onor pu- 

noastre 
cît este 

să i se
a-

Em. L

STEAUA A ÎNTRECUT PE DUKLA PRAGA

(Construcții buc.), 'Valeria Bala?Kun
(Steaua) — Veronica Koch, Peplna Bor- 
kert (R.D.G.) 6—4, 2—6. 6—1; dublu mixt: 
I. Santel, Agneta Kun — E. Thomas, 
Veronica Koch (R.D.G.) 8—10. 6—4,
0—1.

CLUJ, 7 (prin telefon, de Ia cores
pondentul nostru). Sîmbătă seara s-au 
încheiat întrecerile turneului Internațio
nal de tenis al speranțelor, care a re
unit sportivi din cinci țări.

Primele finale disputate au fost ace
lea ale fetelor. La junioare s-au întîl- 
nit Elena Takacs (Progresul Buc.) șl 
Katalin Fagyas (Ungaria). Scăpată ca
prin urechile acului de înfringere în 
semifinală ■ (în meciul cu Virginia Ru- 
zici). sportiva maghiară a cîștigat însă 
partida decisivă. datorită faptului că 
tenismana româncă, excesiv de ner
voasă. a greșit chiar șl la mingi sim
ple. Scor final : 6—3, 6—3 pentru Ka
talin Fagyas.

La senioare, meciul pentru primul loc 
a opus pe Veronica Koch (R.D.G.) și 
Agnes Graczol (Unsarig). Posesoare a 
unui joc variat, venind des la fileu, 
reprezentanta R.D. Germane a contro
lat tot meciul, învingîndu-și adversara 
cu 6—2. 6—3.

Trecînd la meciurile masculine, vom 
sublinia faptul că tn probele rezervate 
seniorilor, patru sportivi români au a- 
juns în semifinale. Rezultatele : S. Mu
reșan (Progresul Buc.) — T. OVici (Pro
gresul Buc.) 6—4. 2—6, 6—4 ; I. Sântei 
(C.S.U. Construcții Buc.) — V. Marcu 
(Dinamo Buc.) 6—2, 6—3. In finală : I. 
Sântei — S. Mureșan 6—2, 6—4.

Victoria finală la juniori a revenit 
lui E. Thomas (R.D.G.) care l-a învins 
In finală pe Traian Marcu (steagul roșu 
Brașov) cu 6—3, 7—5.

Iată rezultatele din finalele probelor 
de dublu :

băieți : I. Santel. S. Mureșan — T. Ci
vici, V. Marcu 6—4, 6—4 ; fete : Agneta

Paul RADVANI

CALENDARUL VINATORULUI

Șl PESCARULUI SPORTIV

VÎ- 
po- 
co-

4,00,8. Cil 000 m: 1. Ctvrtecka 
(Dukla Praga) 4,21,6, 2. I. Sevastian 
(Steaua) 4,23,6, 3. P. Manolai (Stea
ua) 4,26,4. /< 1 500 m (f): 1. Valen
tina Serghei (Steaua) 2,05,5, 2. Na
talia Mangea (Steaua) 2,07,0, 3.
Florica Ditcov (Steaua) 2,09,4. K 2 
1 000 m: 1. Șt. Pocora — H. Iva
nov (Steaua) 3,30,6, 2. M. Patrichi
— I. Sidorenco (Dinamo) 3,35,6, 3.
1. Terente — R. Vartolomeu (Stea
ua) 3,38,0. C 2 1000 m: 1. & Ne
meș — E. Nemeș (Dinamo) 3,52,0,
2. T. Ditcov — I. Nichitor (Steaua) 
3,54,5, 3. C. Avram — Cornenco 
(Steaua) 3,55,8. K 2 500 rn (f): 1. 
P. Maftei — N. Mangea (Steaua) 
1,54,2, 2. F. Ditcov — D. Angelescu 
(Steaua) 1,56,2, 3. P. Cuciuc — L. 
Larion (Steaua) 1,58,7. K. 4 1 000 tn: 
1. Pocora — Ivanov — Timofan — 
Terente (Steaua) 3,07,3, 2. Artimov
— Ilievici — Mitra — Terente 
(Steaua) 3,08,5, 3. Sidorenco — Pa
trichi — Rujan — Simionenco (Di
namo) 3,10,4.

Ieri, pe o vreme splendidă șl o 
pistă excelentă, a avut loc pe lacul 
Snagov o interesantă întrecere in
ternațională de caiac-canoe la care 
au participat sportivi și sportive de 
la Dukla Praga, Steaua, Dinamo și 
C.N.U. București, precum și o se
lecționată spaniolă.

Concursul a dat naștere la dis
pute pasionante, în care învingă
torii au fost stabiliți, uneori, pe 
linia de sosire. întrecerea dintre 
echipele Steaua și Dukla Praga s-a 
soldat cu succesul categoric al 
bucureștenilor, care au acumulat 
34 de puncte, față de numai 18 
cîte au înregistrat oaspeții.

Caiaciștii și canoiștii spanioli, 
deși au făcut totul pentru o com
portare cit mai bună, nu au reu
șit, deocamdată, să se apropie de 
valoarea recunoscută a sportivilor 
români. REZULTATELE TEHNICE: 
K 1 1000 m: 1. R. 
(Steaua) 4,00,3, 2. 
ua) 4,00,6, 3. L.

în luna august este permisă 
nătoarea de becaține, duble, 
rumbei sălbatici, turturele șl 
coșari. De la 15 august este permi
să vînătoarea la prepelițe, cîrstei, 
cocori, gîște și rațe sălbatice. De 
asemenea, pot fi vînați toți dăună
torii vînatului, în afara celor ocro
tiți de lege. Cu autorizație specia
lă — urși carnivori și căpriori. A- 
ceste specii se vînează numai cu 
armă cu glonț unic. Este recoman
dabil ca atît la căprior cît și la 
urs, posesorul autorizației să mear
gă în teren numai însoțit de paz
nicul sau pădurarul respectiv.

Pentru vînătoarea la gîște și 
rațe sălbatice trebuie pregătite 
din vreme, la locuri potrivite, adă
posturi de pîndă. Pentru aceasta 
trebuie identificate dinainte locu
rile lor de hrănire și de dormit, 
căile de trecere etc.

MATINEU

pro-
de

Radu 
Bojln- 

NI- 
C 1 : 

4:10,0,

Vartolomeu 
S. Timofan (Stea- 
Serghei (Steaua)

Cluj meciul de verificare 
divizionarele A C.F.R. și

Au învins arădenii cu 4—2

găzduit, ieri, o 
internațională de 

start s-au 
Olimpia

Sîmbătă după-amlază s-a dispu
tat la 
dintre 
U.T.A.
(1-2).

2. 
3. 
K 
I.■ la 

a- 
șes.

NAUTIC PE

COMPORTARE NECORESPUNZATOARE A JUNIORILOR NOȘTRI

vom vedea mai tîrziu

800 ELEVI Al ȘCOLILOR PROFESIONALE

SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

In tabere în 
le-a 

jucătorilor că a fost surprins

In Imaginea realizată de fotorepor
terul nostru Theo Macarschi — atelie
rul modeliștllor din Pucioasa.

Deși s-a atras atenția jucătorilor 
asupra importanței competiției,

LACUL HERĂSTRĂU

Dldlna Vasile (Olimpia) 2:2>.7, 
(Trakia) 2:32,4, 

gcuuiia ivianu țUiiuipîă) 2:35,4 l 
— băieți : 1. olimpia (N. Victor, 

Olimpia
3.

sport ; 
trâsă- 

în

Șl LICEELOR DE SPECIALITATE

„EXTERRA ’71“

3 ECHIPAJE ROMÂNEȘTI ÎN RALIUL DUNĂRII
La tradiționalul Raliu al Dunării — 

ELAN organizat de automobil—clubu
rile din Austria (OAMTC) șl România 
(ACR). sprjinite de astă dată de auto
mobil—clubul iugos.av, vor participa șl 
trei echipaje românești. Reprezentanți’ 
A.C.R. în cursă — folosind toți mașini 
de grupa a Il-a Renault 8 Gordini _
sînt cuplurile : Ion Răuță — Ion Hîr- 
joabă, petre Vezeanu — Dumitru No
vac -t Ștefan Iancovici — Gheorghe 
Ficiu. Acestora 11 se adaugă un echi-

elevilor va fi axată pe următoarele 
obiective :

— asigurarea Unei pregătiri fizice ge
nerale și specifice fiecărui sport și 
pe această bază creșterea capacității 
de efort ;

— însușirea elementelor de tehnică 
și tactică specifice fiecărui

— formarea la elevi a unor - 
turi morale și de voință necesare 
lupta sportivă șl în viață ;

— la sporturile de echipă se
verificarea

— Să știți că am vrut să mă în
torc la echipa care m-a lansat și pe 
care am slujit-o. destui ani, cu dra
goste. Se pare însă că acum nu am 
prezentat prea mult interes pentru 
Petrolul. Șj atunci, am ales echipa 
din Buzău. Pare surprinzător,

PREGĂTIRILE DIVIZIONAREI B 
OLIMPIA SATU MARE

Noul antrenor al echipei din 
Sa tu Mare, Gheorghe Staicu (fost 
în sezonul trecut la Ș. N. Olteni
ța), a condus primul antrenament 
în ziua de 20 iulie, la Livada, o 
mică stațiune din apropierea Mun
ților Oașului. Aici, fotbaliștii de 
la Olimpia au rămas timp de două 
săptămîni, participînd la cîte trei 
antrenamente pe zi, cu unul mai 
puțin — observați — decît Ajax 
Amsterdam (!). S-a lucrat mult și 
conștiincios pentru desăvîrșirea 
unei bune pregătiri fizice, fără de 
care nu poți emite mari pretenții...

Revenită acasă, echipa a susți-

nut două meciuri amicale inter
naționale : 2—0 cu V.S.C. Debrețin 
și 0—0 cu Honved din Budapesta.

în lot au fost promovați trei ju
niori din pepiniera proprie.

Este vorba de Kaizer Lazăr și 
Iosif Bothori. Absentează, în con
tinuare, de la antrenamente, jucă
torul Cincses, care a suferit un grav 
accident, astă-primăvară, în me
ciul de campionat de la Anina.

Obiectivul echipei pentru noul 
campionat: „să venim pe unul din 
primele locuri”. Care anume — ră- 
mîne de văzut...

A. VERBA-coresp.

Este permis pescuitul sportiv 
toate speciile de pește, atît în 
pele de munte cît și în cele de i,_ 
Pescuitul în Dunăre dă cele mai 
bune rezultate în această lună.

Se pot organiza frumoase 
excursii pescărești la Dunăre și în 
Deltă.

Lacul Herăstrău a 
interesantă reuniune 
caiac-canoe, la al cărui 
aliniat sportivii cluburilor 
București și Trakia Plovdiv. Evoluînd 
bine, caiaciștii șl canoiștii bucureșteni 
au cîștigat întrecerea rezervată 
belor de 1 000 m, totalizînd 33 
puncte, față de 35 p realizate de spor
tivii bulgari. Astăzi, tradiționalul con
curs amical va continua — lnceplnd 
de la ora 9 — cu probele pe dis
tanța de 500 m.

Rezultate : K 1 — băieți : 1.
Zamflrescu (Olimpia) 3:31,0, 2. 
dar Mlienkov (Trakia) 3:33,4. 3. 
cușor Ieșeanu (Olimpia) 3:33,5 ; 
1. Caramfll Duholnikov (Trakia)

3.2. Agop Sopagian (Trakia) 4:21.3. 
Dinu George (Olimpia) 4:31.4 ; K 1 
fete : 1. " ~~ ~ ~

Dragana Iakimova
Argentina Marin (Olimpia)

2 • ..
Munteanu) 3:25,1, 2. Olimpia (C. 

Valeriu, N. Ieșeanu) 3:28,4, 3. Trakia
(S. Solakov, M. Stoicev) 3:40.1 ; C 2 :
1. Trakia (N. Nikolov, B. T°lov) 3:33.1,
2. Trakia (C. Duholnikov, A. Sopagian)
4:01,1, 3. Olimpia (D. George, 1. Pre
da) 4:04,8 : K 2 fete : 1. Olimpia (U- 
liana Suditu. Vasile Didina) 2:19,6. 2. 
Trakia (Roseta Tralkova, Dragaaa 
Iakimova) 2:22.1 ; K 4 băieți : 1. O- 
limpia 3:09.0, 2. Olimpia II 3:15,6, 3.
Trakia 3:20,1.

La Balcaniada de volei

Schimb de experiență . Rezultatele le

fn Parcul Herăstrău au Început în
trecerile celei de a IV-a ediții a fi
nalei concursului „Ex-terra ’71", or
ganizat de Radlotelevlziunea română, 
In colaborare cu Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport. La această atractivă întrecere 
au luat startul peste 200 de construc
tori modellști din întreaga țară. Ei 
au prezentat diferite machete de ae- 
romodele, automodele, navomodele șl 
rachetomodele, foarte apreciate de că
tre specialiști. De un frumos succes 
s-au bucurat automodelul „Dacia-1300" 
cu motor electric de 4,5/3 volțl, aero- 
modelul „T.A.R.-822" (motor Diesel de 
2,5 cmc c), navomodelul „Galați" cu 
motor electric de 4.5 volțl, precum și 
alte machete care — cum sună marșul 
sportiv dedicat acestui concurs — 
„Tot ce azi în fantezie J e un zbor 
Înaripat / Mîlne ar putea fie /
prototip adevărat”.

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

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

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

127 handbaliști și voleibaliști. Printre 
aceștia, se vor găsi și elevii care au 
făcut parte din reprezentativa școlilor 
profesionale, care la Ostrava tn R.S.C., 
in luna iunie a.c., a ocupat locul întîi 
Ia Olimpiada elevilor. Tot aici vor veni 
și elevii școlilor sportive „Olimpia" — 
Craiova și ..Brașovla” — recent pro
movate in divizia școlară și de juniori. 
Tabăra de la Piatra Neamț are și un 
caracter internațional : aici vor veni 
pentru 7 zile, în schimb de experiență, 
elevi cehoslovaci, răspunzind vizitei 
noastre in tara lor. în programul taberei 
vor fi incluse tin turneu ihter-șeoll 
sportive, cu participarea elevilor din 
Cehoslovacia, precum șl un meci între 
aceștia și reprezentativa taberei,

❖ La Sibiu, în două tabere, una la 
Liceul agricol (box și haltere) șl alta 
la Școala profesională „Independența" 
(lupte și judo) se vor întîlnl 292 elevi 
pasionați ai „atleticii grele". Aici vor 
predomina forța și agilitatea, lupta 
directă cu adversarul si cu „greutățile".

❖ La Curtea de Argeș, la Liceul 
agricol va fi prezent sportul cu balonul 
oval. 90 tineri rugbyști vor pătrunde 
tainele acestui sport bărbătesc pentru 
ca tn noul campionat să mînuiaseă 
mal bine acest „dificil balon".

In toate aceste tabere, pregătirea

Evoluția juniorilor noștri la actua
la ediție a Jocurilor Balcanice de 
volei poate fi apreciată ca nesatis
făcătoare. Aceasta, privind atît re
zultatele înregistrate în cele patru 
partide susținute, cît și din punc
tul de vedere al comportării pe 
parcursul întrecerii.

în acest sens vom preciza, din 
capul, locului, că echipa noastră 
s-a prezentat slab chiar și în jo
cul pe care l-a cîștigat cu repre
zentativa Turciei...

totuși aceștia au evoluat în ansam
blu fără hotărîre, nu au respectat 
întotdeauna indicațiile date de an
trenori, au arătat lipsă de interes 
și nu au făcut dovada dorinței de 
a obține victoria. în majoritatea 
timpului, echipa a acționat lent, 
fără orizont, jucătorii nereușind 
să se concentreze în momentele 
importante ale întilnirilor. Aceas
ta în opoziție cu celelalte echipe 
prezente la întrecere, care au de
pus eforturi deosebite pentru ob
ținerea victoriei. Trebuie scoasă 
în evidență dăruirea cu care au 
evoluat echipele Bulgariei și Iugo
slaviei în întâlnirea directă pentru 
ocuparea locului I în clasamentul 
final — cînd am luptat pînă la e- 
puizare pentru fiecare minge — 
precum și ambiția cu care au evo
luat jucătorii Greciei în partida 
cu România. Deși conduși cu 2—1 
la seturi și 13—7 în cel de al pa
trulea (românii avînd de cinci ori 
la rînd mecibol), adversarii n-au 
demobilizat nici Un moment, au 
luptat cu o deosebită ambiție și, 
vădit inferiori sub aspect tehnic, 
au reușit totuși să răstoarne rezul
tatul1 în favoarea lor și să obțină 
o nesperată medalie de bronz. Că 
juniorii noștri n-au știut să se 
concentreze în situațiile cînd 
aceasta era necesar, o dovedește 
și setul doi din partida cu Bulga
ria, în care, deși au avut avantaj 
substanțial (10—3 și 11—7), totuși 
au pierdut setul. Trebuie arătat că

în toate jocurile susținute de echi
pa noastră, arbitrajele au fost 
corecte. Din cei 10 jucători folosiți 
pe parcursul Balcaniadei (Ionescu, 
Iuhasz, Mocuța. Vasile, Păușescu, 
Băroiu. Tudose, Marinescti, Rebe- 
dea, Macavei) singurii care au co
respuns, într-o oarecare măsură, 
au fost Iuhasz și Păușescu.

Cauzele care au dus la evoluția 
nesatisfăcătoare a juniorilor noștri 
trebuie analizate temeinic de Co
legiul central al antrenorilor și de 
antrenorul federal. Aceasta pentru 
că pe undeva s-a greșit fie în pre
gătire, fie în programul pe care 
l-a urmat lotul în timpul desfășu
rării Balcaniadei.

Avem juniori cu frumoase cali
tăți și perspective. Acestea au fost 
remarcate, de altfel, și de cei pre- 
zenți la întrecerile de la Lukovit. 
Ar fi păcat ca aceste calități să nu 
fie valorificate. De altfel, după 
consumarea jocului cu Grecia, an
trenorul \ Ștefan Roman, care fi 
condusese pe adversarii noștri de 
pe margine, a venit în mijlocul 
delegației române și le-a arătat 
, ---- ~..t---- j de
lipsa de ambiție cu care au evo
luat. fată de posibilitățile pe câte

* pele au. De aceea, credem că pc 
viitor este necesar să se pună ac
centul pe educația jucătorilor, să 
li se insufle ardoare pentru a a- 
păra culorile pe care le repre
zintă.

...--------- — ---- ______ va
urmări formarea nucleelor de bază aJe 
formațiilor și verificarea diferitelor 
„cupluri" etc.

In afara obiectivelor tehnice de spe
cialitate șl nu separat de acestea, ac
tivitatea în tabere va mal urmări :

— odihna șl recrearea elevilor, attt 
de necesare după un an de școală ;

— cunoașterea orașelor, a împrejuri
milor lor, a trecutului lor Istoric ;

— participarea la munca de Înfrumu
sețare a orașelor sau pe diferite șan
tiere ale tineretului din aceste locali
tăți ;

— asigurarea unei activități cultu
ral—sportive—distractive Interne în
fiecare tabără.

Organizarea judicioasă a întregii ac
tivități din tabere, realizarea integrală 
a obiectivelor propuse vor contribui la 
Îmbunătățirea pregătirii sportive a aces
tor elevi, la ridicarea nivelului per
formanțelor, la creșterea prestigiului 
sportiv al acestor școli.

N. MATEESCU

tn care brașoveanul Horst 
face tandem cu vest-germa- 

” " 6nel

paj mixt 
Graef va ___ _____ _
nui Dieter Ebermayer, pe un' ’ bnel 
Commodore special. Selecționata ACR 
— ,d- care ,jpsesc cel mai buni auioî mobiliști români — nu se prezintă cu 
șanse deosebite la acest raliu care 
începe în seara de 12 august la Viena 
și se încheie în aeara de 14 august Ia 
Poiana Brașov, cu o pasionantă probă 
specială.

nu se prezintă cu



ORAȘUL1—1
OXFORD: ȘAHIȘTII ROMANI

CEI MAI IUBIȚI
PE PRIMELE LOCURI SPORTIVI DIN ALBANIA

Comitetul Uniunii de educație fi
zică și sport din Iugoslavia, a decla
rat orașul Split ca~ fiind localitatea 
sportivă nr. 1 a țării. Intr-adevăr, 
bilanțul cu care se mîndresc locui-

h. Dorobanțu, într-o intrare la coapsă, fr» meciul cu A. Iordanov, cîștigat 
la puncte de luptătorul român Fotoi T. MACARSCHI

0 frumoasă gală internațională de lupte libere (juniori)

ROMANIA - IUGOSLAVIA 5-2

Participarea șahiștilor români la 
primul turneu internațional orga
nizat în cetatea universitară en
gleză, Oxford, s-a încheiat cu un 
succes frumoszpentru reprezentanții 
țării noastre.

în turneul feminin, care a în
trunit 10 participante, dintre care 
5 maestre internaționale, Elisabeta 
Pclihroniade a cîștigat ușor, per- 
mițîndu-și chiar să remizeze ulti
mele 2 partide. De remarcat vic
toria înregistrată în partida direc
tă cu campioana Angliei, Jana 
Malypetrova-Hartston.

Turneul masculin s-a jucat sis
tem elvețian, cu 14 participant și 
9 runde. Tragerile la sorți, cum se 
întîmplă uneori la astfel de con
cursuri, l-au dezavantajat Pe cam
pionul nostru, Victor 
care a ocupat II (fără 
fiind depășit cu jumătate 
de englezul Botterill.

Ambele rezultate sînt

Ciocâltea, 
pierdere), 
de punct

de bună

valoare și continuă afirmarea de 
prestigiu a șahiștilor .noștri în are
na internațională.

Rezultatele complete ale concur
surilor au fost următoarele :

Turneul feminin : Elisabeta Po- 
lihroniade 6‘/2 puncte, Jana Maly- 
petrova-Hartston (Anglia) 5V2, Irina 
Cohn (R.F.G.) și Gordana Jovano- 
vici (Iugoslavia) 5, Fanny Heems- 
kerk (Olanda), Rowena Bruce (An
glia), Van der Giessen (Olanda), 
Weichert (R.F.G.) 4, Diana Dobson 
(Anglia) și Eileen Tranmer (Anglia) 
3V2.

Turneul masculin : Bottcrill (An
glia) 6Vt puncte, Ciocâltea 6, Mark- 
land (Anglia) 5l/2, Wright, Smith, 
Witheley (toți Anglia), Elsson (Sue
dia) 5, Glicksman (Iugoslavia) 41/», 
Durao (Portugalia), Weichert 
(R.F.G.) 4. Pohm, Riechbiet (R.F.G.) 
3%, Parr (Anglia) 3, From (Anglia) 
2‘/2-

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Sondajul de opinie făcut anual de 
ziarul de sport din Tirana a adus 
în acest sezon rezultate cu totul ne
așteptate. Deși în preferințele iubi
torilor de sport din R. P. Albania un 
loc de seamă îl ocupă fotbalul, to
tuși nici un fotbalist nu s-a clasat 
pe primele locuri. Majoritatea votu
rilor au indicat pe Marieta Pronjari 
ca cea mai populară sportivă alba
neză. Ea este o valoroasă săritoare 
în înălțime, de stil ..flop”, creditată 
cu o performanță de 1.73 m. Pe locul 
secund s-a clasat baschetbalistul Azim 
Fagu, component al echipei Partizan 
din Tirana'. Al treilea a fost preferat 
halterofilul Faruk Kaleshi. care la 
categoria sa (52 kg) deține frumoase 
performante.

Stelele fotbalului albanez Ceco 51 
Pano, atacanți ai echipei naționale, 
au trebuit să se mulțumească cu 
locuri mai modeste, deși în mod 
paradoxal, ultima perioadă a prilejuit 
frumoase afirmări internaționale fot
balului albanez.

SPORTURILOR"
torii acestui frumos port dalmatln, 
este impresionant. Echipa de fotbal 
Hajduk a reușit să readucă în acest 
an titlul de campioană a țării. După 
fotbal. în Iugoslavia baschetul ocupă 
locul 2 ca popularitate. In țara cam
pionilor mondiali, echipa „Jugoplas- 
tica” — tot din Split' — reușește un 
sezon excepțional, terminind învin
gătoare înaintea marilor favorite. 
Olimpja Ljubljana și Lokomotiv Za
greb. Rugbyul nu este practicat în 
țara vecină la nivel european, dar 
există totuși o ligă de amatori, iar 
jocurile cunosc un succes tot mal

mare Ia public. Și la acest sport, e- 
chipa „Split" este campioana țării.

Așii tenisului mondial. Zeliko Fra- 
nulovici și Nikola Pilici sînt originari 
din Split, iar echipele masculină și 
feminină ale acestui oraș sînt cam
pioane ale Iugoslaviei. Locuitorii ora
șului se mîndresc cu rezultatele lui 
Giurgita Bjedov —• campioana olim
pică — Si Mirjana Segrt. înotătoare» 
de argint a Europei, de departe ceie 
mai valoroase elemente pe care le-a 
dai natația iugoslavă.

La toate aceste performanțe se a- 
daugă echipele de polo, echipajele 
de caiac-canoe ce au îu rîndul loc 
componenți ai loturilor reprezentative. 
Și totuși. Splitul nu are decît 100 000 
de locuitori 1

t Aseară, Ia ștrandul Floreasca II 
a avut loc întîlnirea internațională 

hde lupte libere dintre echipele re
prezentative de Juniori ale Româ
niei și Iugoslaviei. Numeroșii spec
tatori prezenți la această reuniune 
'au urmărit multe partide frumoase 
și foarte interesante. Gala a început 
cu meciul de categoria 48 kg din
tre Gh. Ștefan și VI. Anghelov. 
Chiar din primele minute luptătorul 
nostru a inițiat mai multe proce
dee tehnice, conducînd după pri
ma repriză cu 11—0. în repriza se
cundă Ștefan a intrat decis și nu
mai după un minut a reușit să-și 
fixeze adversarul cu umerii pe sal
tea. Un alt duel deosebit de pasio
nant a avut loc la cat. următoare 
(52 kg), unde A. Voicu și R. Erdici 
au fost egali pînă la sfîrșitul ulti
mei reprize cînd luptătorul român 
a obținut un punct prețios și tot
odată victoria (6—5 p.). în conti
nuare, au intrat pe saltea Gh. Ere-

mia și B. Aleksov în limitele cat. 
56 kg. Deși la turneul de la Sna- 
gov, încheiat vineri, Eremia a ocu
pat primul loc la această categorie, 
el nu a reușit să dispună de spor
tivul iugoslav, acesta din urmă a- 
ducînd prima victorie echipei sale. 
N. Dorobanțu a început spectaculos 
partida sa cu A. Iordanov (cat. 65 
kg) și a acumulat, printr-o intrare 
Ia coapsă mult aplaudată, două 
puncte chiar din primele secunde. 
Meciul a fost echilibrat în conti
nuare dar pînă la sfîrșit luptătorul 
oaspete a cedat i N. Dorobanțu b.p. 
A. Iordanov. Celelalte rezultate i 
cat. 60 kg. Șt. Lotreanu b.p. B. Da
vidov, cat. 70 kg T. Seregheli și M. 
Stoilov dese., cat. 75 kg V. Mihăilă 
p. tuș (min. 2) D. Neșev, cat. 81 kg 
I. Lup și K. Kolev dese., cat. 87 kg 
I. Cornuta b.t. (min. 1) N. Hrîstev. 
Rezultat final i România — Iugo
slavia 5—2.

C. D. NEGREA

TURNEUL DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

samentul arată astfel î 1. Bulgaria 
4 p, 2. România — tineret 3 p, 3. 
R.F. a Germaniei 2 f>.

UN SET CU GHIVI
AHVLEDIANI (U.R.S.S.),,.
„Două sînt rațiunile pentru care 

am considerat important acest tur
neu : mai întîi pentru că sa dispută 
înaintea C.E. și apoi, pentru că la 
el participă echipe de valoare certă, 
cum sînt cele ale R.P.D. Coreene, 
U.R.S.S. și României, ultima mani- 
Cestînd progrese deosebit de rapide. 
Nu am făcut această precizare pen

tru simplul motiv că turneul are 
loc la dv., ci fiindcă — o mărtu
risesc cu toată sinceritatea — for
mația română mi se pare acum ma
tură, inteligentă, dispunînd de un 
arsenal tehnic și tactic modern. De 
altfel, acest lucru s-a văzut și în 
confruntările selecționatei române cu 
echipele R.P.D. Coreene șl Uniunii 
Sovietice.

Referitor la echipa noastră tre
buie să subliniez faptul că jucătoa
rele au venit aci după o solicitare 
extremă, care a durat de la înce
putul anului și pînă în prezent, prin 
participarea la diferite competiții. 
Echipa a arătat deci, la Constanța 
doar 60 Ia sută din potențialul ei 
obișnuit. Aceasta și datorită faptului 
că am ținut să încerc aci cîteva ti
nere jucătoare cu mari perspec
tive".

ANCA GROZA - PERFORMERA „NAȚIONALELOR" DE ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

400 m mixt era coechipierul său Diet- 
mar Wetterneck. Dar de la început 
s-a văzut că tinărul elev al prof. 
Schuster nu se află în apele sale 
și, în orice caz. departe de forma 
manifestată în primăvară. După „suta” 
de delfin, unde primul a întors T. 
Nicolae, dinamovistul Liviu Copcea- 
lău a preluat conducerea. El a re
zistat cu succes atacurilor lui Wetter
neck la spate si maj ales la bras 
(unde reșițeanul este mai bun), por
nind în ultimele două lungimi de craul 
cu un avantaj suficient pentru a a- 
junge primul la sosire- Spectaculoasă 
revenirea veteranului Naghi, care a 
„smuls” in extremis, lui Wetterneck, 
medalia de argint. Rezultate :

400 m mixt (m) : 1. L. COPCEA- 
LAU (Din.) 5:03,6 (rec. personal) — 
campion, 2. D. Naghi (Mureșul)

o

5:05,7, 3. D. Wetterneck (Șc. Sp. Reș) 
5:06.8 ;

ANCA GEORGESCU 
CA UN METRONOM

Cu succesul de ieri realizat de
manieră categorică în cursa de 200 
m. Anca Georgescu a confirmat tutu
ror că este cea mai bună brasistă 
din țară. Și, lucru meritoriu, că de 
la un sezon la altul, avansează spre 
performanțele de valoare europeană. 
Ieri, eleva Sandei Grințescu a pornit 
în cursă cu 1:25.0 și a încheiat-o. ca 
un veritabil metronom cu 1:28,3 (di
ferența se datorează startului), rea- 
lizînd un timp final de 2:53.3. supe
rior cu 1,8 sec vechiului record na
țional de senioare și junioare ce-i a- 
partinea. Rezultate :

200 m bras (f) : 1. ANCA GEOR
GESCU (Din.) 2:53,3 (rec. de senioare 
și junjoare) — campioană. 2. Liliana

AU FOST DESEMNATE FINALISTELE

C. E. DE BASCHET (junioare)
BELGRAD, 7 (Agerpres). — In 

grupa A (la Backa Topola), din ca
drul campionatelor europene de 
baschet pentru echipele de ju
nioare, selecționata U.R.S.S. a reali
zat un scor record, învingînd cu 
168—25 (82—10) formația Scoției. 
Alte rezultate: Italia — Polonia 
62—55 (34—28) ; Israel — Belgia
68—54 (33—33). în grupa B (la Su- 
botica) s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Bulgaria — Iugoslavia 
58—55 (30—20); Olanda — Elveția 
76—37 (36—18); Cehoslovacia —
Ungaria 83—43 (43—19).

Acestea au fost ultimele meciuri

din cadrul grupelor preliminare, 
clasamentele finale fiind următoa
rele : grupa A : 1. U.R.S.S. — 10 
puncte; 2. Italia — 8 puncte; 3. 
Polonia — 6 puncte; 4. Israel — 
4 puncte; 5. Belgia — 2 puncte; 
6. Scoția — 0 puncte ; grupa B: 1. 
Cehoslovacia — 10 puncte ; 2. Bul
garia — 8 puncte ; 3. Iugoslavia — 
6 puncte ; 4. Ungaria — 4 puncte; 
5. Olanda — 2 puncte; 6. Elveția 
— 0 puncte.

Pentru turneul final al competi
ției, care se va disputa la Subo- 
tica. s-au calificat echipele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Bulgariei și Italiei.

ATLETISMUL EUROPEAN LA ORA HELSINKI
Pe stadionul olimpic din Helsinki 

■ vor începe marți întrecerile celei 
de-a X-a ediții a campionatelor eu
ropene de atletism. Pentru a vă 
introduce în atmosfera concursului,

pentru a urmări mai bine desfă
șurarea disputelor la fiecare probă, 
am considerat utilă alcătuirea ta
belului da mai jos, ale cărei ru
brici sînt — în afara ultimei —

„exacte". In ceea ce privește nu
mele din ultima coloană, ele con
stituie o opinie personală — care 
nu poate fi, desigur, generală —, 
avînd la ba2ă totuși criterii logice:

cele mai bune rezultate din acest 
an ale respectivilor atleți, forma de 
moment, rezultatele directe în pre
cedentele întîlniri.

Proba Recordul european
I

Recordul camp, europene Cea mai bună performanță 
(europeană 1971) favoriți

FEMININ

100 m 11,0 Stecher (R.D.G.)

200 m 22,5 Kirszenstein (Polonia)
400 m 51,7 Duclos (Franța) 

Besson (Franța)
800 m 1:58,3* Falck (R.F.Q.)

1500 m 4:10,7 Jehlickova (Ceh.)

100 m g 12,6* Balzer (R.D.G.)

lungime 6,84 Rosendahl (R.F.G.)
Înălțime 1,91 BALAS (ROMANIA)

greutate 20,42 Cijova (U.R.S.S.)
disc 63,96 Westermann (R.F.G.)
suliță 62,54 Gorceakova (U.R.S.S.)

pentatlon 5406 Pollak (R.D.G.)

11,4 Heine (R.F.G.) 1962 
Klobukowska (Polonia)

23,0 Kirszenstein 1966
51,7 Duclos 1969 

Besson 1969
2:01,4 Board (Anglia) 1969

4:10,7 Jehlickova 1969

13,3 Balzer 1969

6,55 Kirszenstein 1966
1,83 BALAȘ 1962 

Rezkova (Ceh.) 1969 
Lazareva (U.R.S.S.) 1969 
Schmid (R.D.G.) 1969

20,43 Cijova 1969
59,28 Danilova (U.R.S.S.) 1969
59,76 Nemeth (Ungaria) 1969

5030 Prokop (Austria) 1969

11,0 Stecher (R.DG.)
22,7 Stecher (R.D.G.)
52,2 Seidler (R.D.G.)

1:58,3 Falck (R.F.G.)

4:10,9 Kleinau (R.D.G.)

12,6 Balzer (R.D.G.)

6,81 Herbst (R.D.G.), Antenen
1,90 Gusenbauer (Austria)

20,03 Gummel (R.D.G.)
62,90 Melnik (U.R.S.S.)
62,10 Grzyecka (Polonia)

5371 Pollak (R.D.G.)

• — Recorduri stabilite anul acesta, încă neomologate de I.A.A F.

MASCULIN

100 m 10,0 Hary (R.F.G.)
Bambuck (Franța)
Borzov (U.R.S.S.)
Sapeja (U.R.S.S.)
Metz (R.F.G.)

* Kokot (R.D.G.)

10,3 Hary 1958 
Folk (Polonia) 1962 
Gamper (R.F.G.) 1962 
Hebauf (R.F.G.) 1962

10,0 Kokot. Borzov

200 m 20,2* Borzov 20,6 Clerc (Elveția) 1969 20,2 Borzov
400 m 44,9 Kaufman (R.F.G.)

Jeliinghaus (R.F.G.)
45,7 Werner (Polonia) 1969 45,5 Fiasconaro (Italia)

800 m 1:44,9 Kemper (R.F.G.)
Adams (R.F.G.)

1:45,9 Matuschewski (R.D.G.) 
1966
Fromm (R.D G.) 19G9

1:45,8 Arzanov (U.R.S.S.)

1500 m 3:34,0 Wadoux (Franța) 3:39,4 Whetton (Anglia) 1969 3:36,3 Arese (Italia)

5000 m 13:22,2* Bedford (Anglia) 13:42,8 Jazy (Franța) 1966 13:22,2 Bedford
10 000 m 27:47,0* Bedford 28:26,0 Haase (R.D.G.) 1966 27:47,0 Bedford

110 m g 13,2 Lauer (R.F.G.) 13,5 Ottoz (Italia) 1969 13,4 Siebeck (R.D.G.)

400 m g 48,1 Hemery (Anglia) 49,2 Morale (Italia) 1962 49,4 Nallet
3000 m ob 8:22,2 Dudin (U.R.S.S.) 8:25,0 Jelev (Bulgaria) 1969 8:25,4 Verlan (U.R.S.S.)

lungime 8,35 Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) 
Schwarz (R.F.G.)

8,19 Ter-Ovanesian 1962 8,12 Kobusiewicz (Pol.).

înălțime 2,28 Brumei (U.R.S.S.) 2,21 Brumei 1962 2,23 Ahmetov (U.R.S.S.)

triplusalt 17,39 Saneev (U R.S.S.) 17,34 Saneev 1969 17,16 Saneev
prăjină 5,49 Papanicolau (Grecia) 5,40 Nordwig 1969 5,42 Isaksson (Suedia)
greutate 21,00* Briesenick (R.D.G.) 20,12 Hoffman (R D.G.) 1969 21,00 Briesenick

disc 68,08 Bruch (Suedia) 61,82 Losch (R.D.G.) 1969 68,32 Bruch

suliță 92.70 Kinnunen (Finlanda) 91,52 Lusis (U.R.S.S.) 1969 89,33 Donins (U.R.S.S.)
ciocan 74,90* Bayer (R.F.G.) 74,68 Bondarciuk (U.R.S.S.) 

1969
74,90 Bayer

decatlon 8357 p Bendlin (R.F.G.) 8041 p Kirst (R.D.G.) 1969 8244 p Bendlin

Stecher, Kirszenstein, Balogh (Ung.)
Stecher, Kirszenstein, Balogh
Seidler, Besson, Bodding (R.F.G.)

Falck, Nikolici (Iugoslavia), SILAI
(ROMANIA)

Hoffmeister (R.D.G.), Kleinau,
Panghelova (U.R.S.S.)

Balzer, Sukniewicz, BUFANU
(ROMANIA)

Herbst, Antenen (Elveția), Rosendahl
Gusenbauer, POPESCU (ROMANIA), 

Hrepevnik (Iugoslavia)

Cijova, Gummel, Ivanova (U.R.S.S.)
Melnik. Tllgen (R.D.G.). Westermann
Grzyecka, Fuchs (R.D.G.), Urbanclci 

(Iugoslavia)
Pollak, Herbst, Rosendahl

Borzov, Klotz (R.F.G.), Kokot

Borzov, Fenouil (Franța), Pfeifer (RDG)
Jeliinghaus (R.F.G.), Fiasconaro, 

Werner
Arzanov, Fromm, Kupczyk (Polonia)

Arese, Szordykowski (Polonia), Vasala
(Finlanda)

Wadoux, Arese, Sarafetdinov (U.R.S.S.) 
Bedford. Haase, Vaatainen (Finlanda) 
Siebeck, Drut (Franța). Nadenicek

(Cehoslovacia)
Nallet, Skomorohov, Salin (Finlanda) 
Villain (Franța), Morozov, Bitte

(U.R.S.S.)
Pani (Franța), Schwarz (R.F.G.),

Ter-Ovanesian
Ahmetov, Sapka (U.R.S.S.) Dahlgren

(Suedia)
saneev, CORBU. Drehme) (R.D.G.) 
Nordwig, Isaksson, Papanicolau 
Briesenick, Rothenburg,.Hoffman

(R.D.G.)
Fejer (Ungaria), Danek (Cehoslovacia), 

Bruch
Donins, Lusis, Siitonen (Finlanda) 
Sayer, Bondarciuk, Zsivotzky

(Ungaria)
Bendlin, Kirst (R.D.G.), Wessel

(R.D.G.)

Tabele întocmite de Vladimir MORARU

Burlacu (Din.) 2:59,3. 3. Rodica Pe- 
truică (Sc. Sp. Reș) 2:59,6 ;

Spectaculoasă și plină de nepre
văzut a fost întrecerea brasiștilor 
pe distanța de 200 m. Toată atenția 
era îndreptată spre culoarele din 
centru, unde Resler. Hempel și Săru- 
leanu înotau cot la cot. Nimeni nu 
l-a văzut însă pe Șoptereanu. aflat 
pe linia nr. 1, care a făcut o cursă 
solitară, echilibrată, cîștigînd clar pe 
ultima lungime. Rezultate :

200 m bras (m) : 1. A. ȘOPTEKEA- 
NU (Din.) 2:36,1, 2. G. Săruleanu
(Rap.) 2:39,5 (r.p.), 3. O. Resler (St.) 
2:42,2 (Hempel 2:38,3 a fost descalifi
cat pentru „bătaie delfin" la întoar
cere).

Cursele de ștafetă au revenit tot 
sportivilor dinamoviști : 4X100 m li
ber (f) : 1. DINAMO (A. Groza 65,9, 
L. Dan, D. Pop. C. Balaban) 4:34,7 
(record) — campioană, 2. Sc. Sp. Re
șița 4:39,5, 3. Dinamo II 4:41,3)4X100 
m mixt (m) : 1. DINAMO (Nuteanu, 
Șoptereanu, Miclăuș, Kokay) 4:20,0 — 
campioană. 2. Dinamo II 4:31,0.

întrecerile se încheie astăzi : serii 
(ora 10) și finale (ora 18).

Tînăra sportivă din R.P.D. Coreeană, Tsoi Mol Chim, executînd cu multă 
grație un exercițiu cu mingea în cursul unui concurs de gimnastică 

modernă, desfășurat recent la Sofia.
Feto 1 B.T.A.-Sofia ,i.

ȘCOALA SPORTIVA DIN HAVANA•>
într-unul din cele mai pitorești 

cartiere ale Havanei — Cubanacan — 
se află Școala sportivă (E.S.P.A.) 
frecventată de 800 de elevi (clasele 
VII—XII) și 
plex sportiv ultramodern : bazin de 
înot, terenuri de golf și base-ball, 
săli de sport _

După ce termină cele patru ore de 
curs, elevii acestei școli au program 
liber între orele 12 și 15, cînd încep 
activitatea sportivă. La E.S.P.A. exis
tă 20 de secții pe ramură de sport, 
în care lucrează 50 de antrenori Și 
instructori calificați. Admiterea în 
această școală este foarte dificilă, 
candidați! trebuind să dovedească 
reale aptitudini pentru sport și, în 
același timp, să aibă bune rezultate

înzestrată cu un com-

de golf și base-ball, 
etc.

la învățătură.
Sub atenta supraveghere a antre

norilor (să amintim că în cadrul șco
lii lu&rează și cîțiva specialiști străini 
ca. de exemplu, antrenorul de baschet 
bulgar Ivan Todorov) elevii își de- 
săvîrșesc măiestria, pe grupe de 
vîrstă. Mai bine de jumătate din 
absolvenții acestei școli au fost selec
ționați în loturile naționale cubaneze. 
Dintre ei remarcăm pe jucătorul de 
base-ball Pablo Dias Galindo. pe 
campioana Jocurilor Americii Centrale 
aruncătoarea de suliță Tomasa Nuie 
Avkel. gimnasta Sulema Bregado ș a.

E.S.P.A. constituie doar un început, 
în Cuba vor lua ființă mai multe 
școli sportive de genul celei de la 
Havana.

Iată-l pe excelentul atlet cubanez Pedro Perez, pe stadionul de la 
Caii (Columbia), în timpul săriturii care i-a adus un nou record mondial 
la triplusalt: 17,40 m I Telefoto : A. P. Agerpres

PERFORMANȚE DE VALOARE 
ÎN CONCURSUL ATLETIC 

DE LA VARȘOVIA
9

VARȘOVIA, 7 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs internațional 
atletic desfășurat la Varșovia, la 
startul căruia au fost prezenți 
sportivi din Bulgaria, Coasta de 
Fildeș, Senegal, Noua Zeelandă și 
Polonia, s-au înregistrat cîteva per
formanțe de valoare.

Astfel, în proba feminină de 100 
m garduri, poloneza Danuta Stras- 
zynska a fost cronometrată în 12,8, 
în timp ce compatriotul ei Wladys- 
law Komar a stabilit un nou re
cord național în proba de arunca
rea greutății cu 20,55 m. Cunoscuta 
sprinteră poloneză Irena Szewinska 
a cîștigat proba de 100 m plat cu 
timpul de 11,4, iar Daniela Ja- 
worska a ocupat primul loc în 
proba de aruncarea suliței cu 58,28 
m. în cursa masculină de 100 m, 
victoria a revenit polonezului No- 
wosz cu 10,3. Pe locul secund s-a

situat Kone (Coasta de Fildeș) — 
10,5.

Sportivul neozeelandez Polihill a 
trecut primul linia de sosire în 
proba de 1 500 m cu 3:42,7. Aite re
zultate i 110 m garduri — Wod- 
zynski (Polonia) 13,6; 400 m
femei — Krystina Hryhiewika (Po
lonia) 54,0.

JOCURILE SPORTIVE 
PANAMERICANE

• Reprezentanții Cubei se afirmă in 
concursul de gimnastică & Au început 

întrecerile de natație
BOGOTA. 7 (Agerpres). — După 

încheierea concursului de atletism 
din cadrul Jocurilor sportive Pan
americane, atenția iubitorilor de sport 
din Caii este îndreptată spre compe
tiția de gimnastică care prilejuiește 
noi afirmări ale sportivilor cubanezi. 
Ei au cucerit. în cadrul concursului 
pe aparate, trei medalii de aur prin 
Jorge Rodriguez — Ia cal cu mînere 
și bară — și Jeorge Cuervo — la să
rituri.

Concursul de haltere a continuat 
cu desfășurarea întrecerilor de la ca
tegoria semimijlocie, în care victoria 
a revenit americanului Michael Kar- 
chut cu un total de 472,500 kg. Pe 
locul doi s-a clasat cubanezul Juan 
Curbelo — 460 kg.

In turneul masculin de baschet au 
fost înregistrate din nou scoruri mari. 
Astfel, echipa Mexicului a dlspn« cu 
126—24 de formația Haiti, iar repre
zentativa SUA a întrecut cu 128 — 
48 echipa Surnam. Alte rezultate 1 
Panama-Columbia 70 63 ; Canada- 
Insulele Virgine 72— 67.

Rezultate din alte discipline spor
tive: volei masculin: Columbia-Haiti 
3—0 ; Cuba-Brazilia 3—1 : volei femi
nin : Venezuela-Bahamas 3—0 : Chile- 
Porto Rico 3—1 ; Brazilia-Mexic 3—0; 
baschet feminin : Brazilia-Mexic 65— 
61 : SUA-Canada 54—50 : fotbal : Ca
nada-Bahamas 5—0 : Trinidad-Jamaica 
1—0 1 Argentina-Haiti 1-1.

A început și concursul de înot In 
seriile probei de 200 m liber bărbați 
cele mai bune rezultate au fost obți
nute de Hutton (Canada) 1:49.1 și 
lîcckl (SUA) 2:01,3. In prima serie 
a probei de 100 m bras bărbați. 
Brian Job (SUA) a realizat timpul de 
1:07,7.

I

A 71-a SESIUNE C.I.O.
LAUSANNE, 7 (Agerpres). — în

tre 14 și 18 septembrie la Luxem
burg se vor desfășura lucrările ce
lei de-a 71-a sesiuni a Comitetului 
internațional olimpic. Pe ordinea 
de zi figurează programul viitoa
relor Jocuri Olimpice de iarnă și 
de vară, noul statut al amatoris
mului, probleme legate de contro
lul anti-doping. De asemenea, se

vor examina cererile de primire în 
C.I.O. a noi comitete olimpice na
ționale în curs de formare (Insu
lele Mauritius, Yemen, Lesotho, 
Swazilland etc.).

Congresul de la Luxemburg va 
fi precedat de reuniuni ale Comi
siei executive a C.I.O. și comite
telor olimpice naționale.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In prima zi a turneului internațional 
feminin de handbal ce se desfășoată 
în localitatea Glogovec (cu participarea 
a 5 formații), echipa Universitatea Ti
mișoara a învins cu scorul de 9—a 
(3—5) echipa „Zora“ Olomouc.

La Travemiinde (R.F.G.) se desfășoară 
Întrecerile pentru „Cupa Mării Baltice" 
la haltere. Iată primii cîștigători : ca
tegoria muscă : Adam Gnatov (U.R.S.S) 
315 kg ; cat. cocoș : Rafail Belenkov 
(U.R.S.S.) 345 kg ; cat. pană : Henrik
Treblcki (Polonia) 382,5 kg : cat. ușoară: 
Mihail Kisinov (U.R.S.S.) 422,5 kg: cat. 
semimijlocie : Leit Jensen (Norvegia) 
442.5 kg. Polonezul Waldemar Baszano- 
wskl a ocupat locul doi cu 440 kg.

Cunoscutul tenisman australian Rod 
Laver a fost eliminat în sferturile de 
finală ale turneului International de 
la Brooklln (Massachusetts), pierzînd 
cu 6—1, 4—6, 6—7 în fața americanului 
Marty Riessen. Alte rezultate : John
Newcombe (Australia) — John Alexan
der (Australia) 7—5, 6—4 ; Cliff Drys
dale (R.S.A.) — Tom Okker (Olanda) 
6—4. 4—6, 6—4.

Concursul internațional de schi de Ia 
Falls Creek (Australia) a programat 
cursa de slalom special. cîștigată de 
Christian Neureuther (R.F.G.) — 1:17 
(două manșe). Pe locurile următoare

s-au clasat Rolando Thoenl șl Max 
Rieger.
«

Revista americană de box „Ring Maga
zine” l-a desemnat pe fostul campion 
mondial Cassius Clay cel mai bun 
pugilist al lunii iulie, ca urmare a vic
toriei asupra lui Jimmy Ellis. Astfel, 
clasamentul boxerilor de categoria 
grea (al cărui titlu mondial este de
ținut de Joe Frazier), arată astfel : 1. 
Cassius Clay ; 2. George Foreman ; 3. 
Jerry Quarry ; 4. Oscar Bona vena etc.■
Concursul international de călărie de 
la Dublin a programat o nouă probă 
de obstacole în care victoria a reve
nit sportivului vest-german Hartwih 
Steenken pe calul „Der Lord". învin
gătorul a parcurs traseul în 56,9. și 0 
puncte penalizare, fiind urmat de V. 
Orlandl (Italia) pe „Adaggio" — 68,7, 
W. Steinkraus (S.U.A.) pe ..San Lucas" 
și Vallejo (Spania) pe „Chubasco".■
In sferturile de finală ale probe! de 
simplu din cadrul turneului Internațio
nal, feminin de tenis de la Houston, 
cunoscuta campioană americană Blllie 
Jean King a eliminat-o cu 6—3, 6—3 
pe jucătoarea engleză Nell Truman, 
iar Franțolse Durr (Franța) a dispus 
cu 6—3, 6—7, 6—4 de Jill Cooper 
(S.U.A.). în celelalte două partide s-au 
înregistrat rezultatele ; Nancy Richey 
(S.U.A.) — Valerie Ziegenfuss (S.U.A.) 
6—1, 6—4 : Mary Ann Curtis (S.U.A.) — 
Wendy Overton (Anglia) 7—5, 6—7, 6—4.

Etapa a 2?-a a Turului ciclist al Por
tugaliei, desfășurată pe distanta Alca- 
ins—Badaloz, a fost cîștigată de ru
tierul francez Serge Guillaume, crono
metrat pe 181 km cu timpul de 41i 
32:39 . Pe locul doi. la două secunde, 
a sosit portughezul Eusebio Pereira. 
In clasamentul genera! individual con
tinuă să conducă Joaquim Agostinho 
(Portugalia), uimat de Alain Santy 
(Franța) — la 6:53,0 etc.

în turneul de fotbal „Ciudarta de la 
Linea", echipa Rapid Vlena și formația 
spaniolă Malaga au terminat nedeeis 
(2—2) cele 90 de minute reglementare de 
Joc. Victoria a fost atribuită aeiup-l 
austriece, care a transformat mai multe 
lovituri de la 11 m. executate după ter
minarea partidei tn finala Rapid Vle
na va Int.ilni pe oîștlgătoarea meelulul 
dintre Dinamo București și Cella vigo.
■
In tuna Iunie a anului viitor. Brazilia 
va găzdui un mare turneu internațional 
de fotbal la care ver lua parte chine 
reprezentative din 20 de țări, In urma 
tragerii la sorti, 15 echipe vor parti
cipa la jocuri preliminare în trei eruue, 
după cum urmează : GRUPA 1 : Ar
gentina, Franța, Mexic. Columbia șl -> 
echipă din Asia ; GRUPA A II A : 
U.R.S.S., Portugalia, Chile. Fcuador și 
o formație din Africa ; GRUPA A III-At 
Iugoslavia, Paraguay, Venezuela. Peru. 
Bolivia
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