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• Bilanț sărac: clntece puține și greoaie, texte for(ate • 70 000 lei 
pentru... patru piese! • Nu melodii „de concurs" ci melodii care să facă parte 
din viafa de toate zilele... ® 0 cerință de maximă urgentă: 

Marșul sportivilor români
Nu descoperim — desigur — o 

mare noutate, constatând că în 
nici un alt sector al sportului ro
mânesc situația nu se relevă atît 
de confuză și de parcimonioasă în 
satisfacții ca în acela ai cântecului. 
Cu regret, trebuie să consemnăm 
aici — așa cum am făcut-o, de alt
fel, și în alte rânduri — că traini
ca punte sufletească pe care cîn- 
tecul o întinde și o stabilește în
tre oameni, lipsește în relațiile 
dintre sportivii români, ale căror 
melodii — puține ca număr și să
răcăcioase ca tematică •— nu sînt 
cursive, se învață greu și posedă o 
expresie armonică tulbure, suferind 
deopotrivă pe planul metaforei mu
zicale cît și, mai ales, pe acela al 
metaforei poetice.

In ciuda unor realizări ale ge
nului — puține și pasagere, fără o 
reverberație deosebită în peisajul 
nostru muzical — marea majori
tate a compozitorilor români tra
tează cîntecul sportiv cu o ne jus
tificată ușurință, socotindu-1 — se 
vede — un gen facil, supus inven
ției de moment, un teritoriu pe ca
re portativele se pot completa cu 
repeziciune, găzduind melodii 
șchioape pe texte forțate.

Cu excepția cîtorva creatori de 
talent — Nicolae Kirculescu, Flo
rentin Delmar, Sile Dinicu, Elly 
Roman, George Grigoriu, Temis- 
tocle Popa sau Gelu Solomonescu 
— și a câtorva compoziții mai 
vechi — „Zboară mingea peste pla
să", „Olimpiada tinereții", „Veniți 
sportivi". „Șapte munți și șapte

văi", „Sportul Înseamnă tinerețe" 
— cîntecul sportiv prezintă ama
torilor un bilanț precar, demon- 
strînd — fără putință de contrazice
re — lipsa unor profesioniști fideli 
frumuseții spectacolului de pe sta
dion, lipsa unui filon de mare in
spirație canalizat în această direc
ție.

Intre aceste coordonate, ne fa
cem o datorie din a arăta că forul 
de conducere al sportului româ
nesc, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, a făcut — 
prin intermediul secției sale de 
propagandă — toate diligențele 
pentru atragerea compozitorii^ 
spre cîntecul sportiv, a inițiat con
cursuri și a tipărit caiete, a lansat 
comenzi directe și a oferit premii 
ademenitoare, eforturi care — ex- 
ceptînd puținele reușite, de numă
rat pe degetele unei singure mîini — 
nu și-au atins scopul.

Dincolo de patru cărți de cînte- 
ce și de două discuri, cuprinzînd 
16 piese de inspirație sportivă, 
C.N.E.F.S. a instituit premiul pen
tru cel mai bun cîntec sportiv al 
anului, care — nota bene — nu a 
putut fi distribuit, în două rînduri 
(din cauza condiției modeste a pie
selor prezentate), a finanța o serie 
de alte concursuri care — prin 
participarea redusă și calitatea 
necorespunzătoare a acesteia — au 
constituit mai de grabă eșecuri,

Ovidiu IOANIJOAIA
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JUNIORII V. BUDEA SI P. CIMPOIERU, 
CEI MAI BUNI ÎN CURSA DE FOND

BRAȘOV, 8 (prin te
lefon, de ia trimisul 
nostru). în campiona
tul național de fond, 
juniorii mari (ca și se
niorii de altfel) au a- 
vut de înfruntat 
traseu de munte și o 
căldură excesivă. ~ 
serpentinele spre Fun
data, plutonul s-a în
tins, s-a fărâmițat, și, 
apoi, la coborîre pe 
lungile linii drepte de 
la Bran spre Brașov 
s-a produs regruparea, 
un pluton masiv in
trând pe străzile orașu
lui ‘de sub Tîmpa. De
sigur, ne-am fi aștep
tat La o luptă mai cer- 
bă, dar protagoniștii, 
prudenți, au așteptat 
ultimii 10 km, urcușul 
spre Poiana Brașov. 
Pină atunci, pe stră
zile orașului, localni
cul A. Ardeleanu și H. 
Marinescu 
realizează 
destul de îndrăzneață 
care se va 2.^2
după primele serpenti
ne de pe Varte. Ur
mează un examen di
ficil — urcușul — și 
un cvasi-sprint final 
destul de numeros.

Clasament: 1. V.
Budea (CIBO-Brașov) 
campion național, an
trenor Martie Ștefănes- 
cu, a parcurs 72 km în 
2h04,03. Media orară : 
2. E. Imbuzan (C.S.M. 
jumătate de roată, 3. V. Hoța (C.S. 
Mureșul) 2h04,04, 4. V. Pascale 
(C.S. Brăila), 5. C. Cîrjă (Șc. sp. 1), 
6. Val. Ilie (C.S. Brăila), 7. 1. Biro 
(C.S.M. Cluj), 8. Z. Elekeș (CIBO- 
Brașov), 9. I. Cojocaru (Șc. sp. 2) 
— toți același timp.

Și juniorii mici, în cursa lor de 
58 km, au avut de înfruntat urcu
șul în serpentine spre Fundata, 
dar întrecerea lor s-a terminat în 
locul de unde s-a dat startul: co
muna Cristian. După ce starterul 
a lăsat steagul, un pluton de 69 ti
neri aspiranți la gloria ciclistă în
cep o dispută destul de dîrză. Ki
lometrii și apoi serpentinele urcu-

VI;

LA MIERCUREA CIUC, 
8 GRADE!

In aceste zile, cu adevărat fier
binți, in care cu toții urmărim 
„topiți" de căldură, cum mercurul 
face salturi acrobatice pe scara ter- 
mometrului, am auzit și oameni 
impăcați, satisfăcuți de temperatu
ră, Unde i-am găsit ? Simplu: am 
avut pentru cîteva minute la ca
pătul celălalt al firului telefonic 
mai întii pe mecanicul patinoaru
lui acoperit din Miercurea Ciuc 
(„La noi, pe patinoar, sînt acum 
abia 8 grade" — ne spune el și 
noi, vă imaginați, l-am invidiat!) 
și, apoi, pe prof. Ștefan lonescu, 
antrenorul selecționatei de juniori 
a țării la hochei.

Și astfel am aflat că la Miercu
rea Ciuc, acest „pol" al frigului — 
care nu-și dezminte numele nici 
vara, că iarna ce să mai vorbim.. 
— este o mare afluență de ho- 
cheiști. De cităva vreme, se află 
în acest pitoresc oraș lotul națio
nal de juniori, formațiile divizio
nare Steaua, Agronomia Cluj, 
l.P.G.G. și. firește, Avîntul Miercu
rea Ciuc. De mîine este așteptată 
să sosească și revelația sezonului 
trecut, Dunărea Galați. Toate se 
află acum, la început de august pe 
gheață, toate se antrenează intens,, 
în condiții specifice, într-o perioa
dă cind altădată trebuiau să se 
mulțumească doar cu monotonele 
pregătiri pe „uscat", in așteptarea 
deschiderii patinoarului bucureș- 
tean sau a plecării peste hotare 
pentru antrenamente pe gheață și 
jocuri de pregătire.

Bucurîndu-.te de avantajul folo

sirii unei moderne baze sportive 
(din păcate absența unui mijloc de 
curățire și netezire a gheții, face 
ca să existe încă nemulțumiri re
feritoare la calitatea acesteia) echi
pele stau mult pe patinoar. Lotul 
de juniori, în rindurile căruia se 
numără cîteva autentice speranțe 
ale hocheiului nostru (Curelaru, 

Moroșan, Malîhin, Olenici, Miklos, 
Gh. Florian) face zilnic antrena
mente de tehnică, avindu-l ca mo
del pe... Dumitraș, portarul echipei 
reprezentative, aflat și el în pregă
tire la M. Ciuc.

Ieri, la ora primului, Steaua, cu 
lotul complet, tocmai își încheiase 
una din ședințele de preglăire, du
pă care antrenorii Czaka și Zogra.fi 
și-au dus elevii intr-o excursie la 
Tușnad. Spre seară, urma să intre 
pe gheață echipa locală Avîntul 
Miercurea Ciuc și apoi I.P.G.G., 
din lotul căreia nu lipsește nimeni. 
.Antrenorul Șt. lonescu ne mărtu
risea că echipa sa de club (I.P.G.G.) 
va furniza anul acesta surprize 
dintre cele mai plăcute. Tot ieri 
seară și-a încheiat antrenamentele 
la Miercurea Ciuc, Agronomia Cluj, 
lotul acestei formații impărțindu-se 
în două: o grupă a plecat la mare, 
iar alta la Cluj. Deh!... Examenele 
pentru... restanțieri.

In încheiere o știre interesantă: 
organele locale se străduiesc să 
organizeze, începînd de la 15 au
gust, o competiție cu toate forma
țiile aflate în localitate. Ar fi o 
inițiativă lăudabilă, pe care o do
rim concretizată I

O

Puterity și

34,825 km. 
Cluj) la o

CALD!

Grigore — campioni ai anului 1971.

șului, subțiază serios acest pluton 
masiv. La înapoiere se formează 
două grupuri care prilejuiesc o a- 
devărată cursă de urmărire. Cla
sament: 1. P. Cimpoieru (Șc. sp. 3) 
— campion național, antrenor C. 
Cîrjan — lh 37,22. Media orară : 
39,912 km., 2. G. Marton (C.S.M. 
Cluj), 3. C. Hîrjescu (C.S. Brăila), a- 
celași timp.

Emil IENCEC

NAȚIONALELE

vi/- Bucureștiul înfruntă 
un rar val de caniculă. 
Termometrele înregis
trează cote de record. 
Dar oamenii sînt veseli 
și mulțumiți, 
vara.,.

Ieri, locurile 
grement 
și din 
lacurile, 
rele de 
intens asaltate, 
nica a constituit prile
jul unei ieșiri în grup, 
la iarbă verde, spre ră
coare. Căldura nu i-a 
făcut totuși pe bucu- 
reșteni să uite exerci
țiul fizic, mișcarea, 
sportul.

La Herăstrău, într-o 
atmosferă de liniște a- 
parentă (nu-i 
fotoreporterei 
Th. Macarschi 
foarte matinal), 
versalele", protejîndu-și 
de soare pasagerii cu 
niște pergole... vene- 
țiene, s-au dovedit pînă 
la urmă insuficiente.

Și în timp ce noi spuneam cu 
năduf „Vai, ce cald !“, gîndul zbura 
la 300 kilometri depărtare, spre 
Miercurea Ciuc. Acolo se patinea
ză ! Formidabilă vară I l
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Așa a fost înscris primul gol în partida de la Brașov.
Foto : Dragoș NEAGU

BRAȘOVENII DE BOTEAZĂ IN „CUPA BALCANICĂ" 

CU 0 VICTORIE CATEGORICA
STEAGUL ROȘU-ALTAY IZMIR 3-0 (1-0)

Stadionul Tineretului, timp foarte 
călduros, teren excelent, spectatori 
aproximativ 10 000. Au marcat FLO- 
RESCU (min. 4). GYdR.FI (min. 62), 
GHERGHELI (min, 83). Raport de 
șuturi la poartă : 23—11, (pe spațiul 
porții 13—9) ; raport de cernere : 6—6.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — 
Ivăncescu 7, Jenei 8, Olteanu 8, Rusu 
6, Pescaru 8, C&dar 6, Necula 6, Flo- 
rescu 6, Balint 5 (min. «o GhergheU 
7), Gyorfl 7.

ALTAY IZMIR : Tanzier — Ismail, 
Enver, Necdet. '’inn ur, Ayfer, Ahmet, 
Mustafa îl. cguz, Cinat (min 33 Isa- 
mettir). Mustafa I.

A arbitrat cu unele scăpări A. 
MUNICH, ajutat la linie de C. Băr- 
bulescu și R. Stincan (toți din Bucu
rești) .

In lipsa arbitrului albanez, prin 
tragere la sorți a fost desemnat să 
conducă partida unul dintre cel doi 
tușierl delegați Inițial.

BRAȘOV, 8 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Steagul roșu a 
inaugurat sezonul oficial interna
țional susținînd în compania for
mației turce Altay Izmir meciul 
său de debut în noua ediție a „Cu
pei Balcanice" inter-cluburi. Bra
șovenii au făcut primul pas cu 
dreptul, înscriindu-și în palmares 
o victorie categorică: 3—0 (1—0). 
Ambițioasa formație turcă, cu . ju
cători arțăgoși, practicanți ai unui 
fotbal în forță, dar mâi modești 
sub raport tehnico-țactic nu au 
pus probleme deosebite ' gazdelor, 
care, deși aflate la începutul unui 
sezon competițional, s-au detașat 
categoric. Prima repriză a oferit un 
fotbal agreabil, datorită în primul 
rînd Steagului roșu, care a avut în 
Pescaru un bun coordonator. Ple
cați în start destul de furtunos,

brașovenii deschid scorul chiar în 
min. 4. La capătul unui dribling 
reușit, Necula îl pune în poziție 
favorabilă pe Florescu, care din a- 
propiere, șutează ușor pe lingă 
portar. Un sfert de oră brașovenii 
nu lasă nici o speranță oaspeților. 
Aceștia inițiază prima acțiune mai 
periculoasă în min. 22, cînd șutul 
lui Mustafa II este reținut cu di
ficultate de către Adamache. Apă
rarea gazdelor este la post, reușește 
să îndepărteze pericolul, anihilînd 
din fașă orice intenție de atac a 
oaspeților. In partea cealaltă a te
renului, Pescaru realizează o serie 
de șuturi puternice (min. 29, 40, 
42), dar mingea ocolește butur'le 
unSi portar bun și inspirat în cî
teva situații. ‘ '

Vrînd parcă să ne arate că echipa 
nu este în maximum de formă, că 
se află doar la începutul activității 
oficiale, formația locală are mo
mente de derută, înaintașii nu prea

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)

® 41 de corecturi in tabelele de recorduri ® 19 titluri 
pentru sportivii dinamoviști ® Anca Groza, Eugenia 
Cristescu și Lavinia Donia

Campionatele naționale de înot 
din acest an s-au încheiat cu o 
recoltă bogată pentru natația ro
mânească — 13 recorduri de se
niori, 23 de juniori și 5 de copii — 
și pentru clubul Dinamo Bucu
rești, ai cărui sportivi au învins 
în 19 din

SLAVIC,

Disputa 
ța de 200 
ria previzibilă a 
Marian Slavic, care-și adjudecă 
astfel cel de al treilea titlu de cam
pion. Condus de Oprițescu pe lun
gimea de delfin (29,5), Slavic a re
venit la spate și bras (porțiuni pe 
care le-a parcurs, totuși, prea încet 
pentru a realiza o performanță de 
valoare), învingînd clar 
craului său eficace. Pentru 
secund s-a dat o luptă interesan
tă între, Oprițescu și Wetterneck 
(al doilea reprezentant al țării la 
„europenele" de juniori), clujeanul 
obținînd decizia pe 
Rezultate :

200 m mixt (m)': 
(Steaua) 2:21,0, 2. 
(CSM Cluj) 2:23,9, 3. D. 
neck (Șc. Sp. Reș.) 2:24,4, 4. 
Copcealău (Din.) 2:25,1 ;

cele 29 de probe.
LA AL TREILEA TITLU

tetratloniștilor pe distan- 
m s-a încheiat cu victo- 

bucureșteanului 
care-și

prin 
locul

ultimii metri.

1. M. SLAVIC 
Z. Oprițescu 

Wetter- 
L.

Poate că, avînd în vedere parti
ciparea sa la Rotterdam în această 
săptămînă, într-o competiție inter
națională de mare anvergură, an
trenorii ar fi putut s-o scutească 
pe talentata înotătoare dinamovis- 
tă de marile eforturi pretinse de 
o cursă de 400 m mixt. Dar perfor
mera actualei ediții, a „naționalelor" 
nici nu a vrut să audă de 
eventual forfait, considerînd 
și ca un excelent mijloc de 
nament pentru „europene", 
înotat ca atare, lăsîndu-și 
sarele la multe lungimi în 
1:13,5 (delfin) 
te) — 4:19,4 (după bras) și în final 
5:33,1, timp superior cu 6,3 sec ve
chiului record național. Rezultate :

400 m mixt (f) : ANCA GROZA 
(Dinamo) 5:33,1 (record de seni
oare și junioare), 2. Camelia Vîjeu

vreun 
proba 
antre- 
Și a 

adver- 
urmă : 

2:44,5 (după spa-

Ad'/cin VASILIU

(Continuare in pag. a 2 ai

Concursul internațional de dirt-frack din Capitală

JUNIORUL POLONEZ G. KUZNIAR

ANCA GROZA, INEPUIZABILA

Cursa de 1500 m a fost cîștigată 
de E. Aimer (Ol. Reșița) 17:13,8, 
urmat de Copcsalău (Din.) 18:47,7 
și Casjan (CSM Cluj) 18 :51,0.

campioanele „noului val

Eugenia Cnstescu (3 titluri) — cea mai tînără campioană a țării

ÎNVINGĂTOR ÎNTR-O COMPANIE DE ELITĂ
Se știe că în reuniunile de dirt- 

trak, curajul piloților este dublat 
de indemînarea în manevrarea mo
tocicletei, așii vitezei pistelor de 
zgură oferind dispute mult gustate 
de public. La primul concurs inter
național din acest an, desfășurat 
joia trecută la Sibiu, aproape 10 000 
de spectatori au asistat la între
cerile unor valoroși alergători din 
Cehoslavacia, Ungaria, Polonia, 
R. F. a Germaniei și România, 
care și-au onorat pe deplin cartea 
de vizită. Se pare însă că bucureș- 
tenii iubesc mai puțin dirt-track-ul, 
deoarece întilnirea revanșă a ace
lorași concurenți, desfășurată ieri 
dimineața în Capitală, a fost ur
mărită de un număr mult mai re
dus de spectatori (ceva peste 2 000). 
Păcat, pentru că iubitorii sportului 
cu motor din Capitală au pierdut 
cel mai frumos concurs 
mii ani.

In cele 20 de manșe au 
tul 7 alergători străini, 
reați ai unor confruntări interna
ționale, sau foști și actuali cam
pioni ai țărilor respective, precum 
și 9 spotrivi români, (campionul 
republican Ion Bobîlneanu a ab
sentat din motive de boală). Fap
tul că reuniunea de la Sibiu a fost 
cîștigată de sportivul cehoslovac,

Jan Klokocka, i-a îndîrjit pe aler
gătorii cu vechi ștate în arena in
ternațională și.
au abordat 
București cu 
fiecare manșă 
viu disputată.

., în consecință, ei 
întrecerile de la 
mai multă decizie, 

fiind deosebit de 
S-au detașat, grație

unui plus în tehnica startului și a- 
lergării în turnantă .Mariam Kra- 
jevchi, Gregors Kuzniar (Poloni^),

Tr. IOANIȚESCU

din

luat 
toți

ulti-
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CAMPIONI
FĂRĂ MATURITATE

Natația 
impart 
pe patrNatația asta de azi ne imbătrinește înainte de vreme. Dacă ar fi să-mi 
impart Ia patru virsta de bărbat iri plină maturitate — și încă ar ieși aproa
pe patru campioni naționali de... seniori 1 Natația asta modernă, cu pan
taloni scurți, a ajuns un fel de Ieapșă pe ouate a tinereții noastre, 

adică un fel de joacă de copii, la care ți-e rușine să mai intri in horă cinil 
ți-au mijit tuleele. In natația asta a zilelor noastre, la 2 ani incepi să dai 
din miini și din picioare, Ia 5 — faci exerciții de stil, la 8 — ești campion al 
generației (intr-una din categoriile pe care federația le-e distins cu aproape 
toate literele alfabetului), la 11 — tratezi cu antrenorul beneficiul, fire,le. 
moral, al recordului, iar de Ia 12 în sus, in funcție de paralelă sau de meri
dian — ești campion național sau recordman mondial. In orice caz, la 17 ani 
parcurgi bazinul in lungimi „de adio“, pentru ca la 18 să te poți înscrie m 
clubul veteranilor. La 24 de ani, cu două olimpiade la activ, cu multe medalii 
de aur in vitrină, Don Schollander este membru marcant și influent, al Co
mitetului olimpic al Statelor Unite.

Dacă socotiți că am exagerat, vă propun să ne întoarcem, in amurgul 
blind și tropical al zilei de ieri, la bazinul Dinamo, unde s-au consumat si 
s-au încheiat patru matinee și tot atîtea spectacole de gală, sub palidele 
lumini de felinar. Palmaresul întrecerilor cunoaște acum o mulțime de nume 
și foarte multe recorduri. Campionii șl posesorii dc recorduri sint puberi sau 
adolescenți (cu multă bunăvoință), cărora nici nu-ți vine să le zici cum 
obișnuiesc, atit de plastic, gazetarii : tritoni și naiade. Multipla campioană 
Eugenia Cristescu, cu ochi de cărbune și genele lungi, fiică a unei munci
toare din Otopeni, abia a Împlinit zilele trecute 13 ani. Lavinia Donia, blondă 
și firavă în aparență, dar cu o mobilitate extraordinară a brațelor, intră abia 
„intr-a 8-a“ a școlii generale. Reșițeanul Dietmar Wetternck și-a sărbătorii 
ieri cei 15 ani impliniți, cu o medalie de bronz. începutul acesta de listă ntt 
a fost întocmit Ia campionatele de copii, ci la campionatele naționale de se
niori ! Au fost culoare, la această competiție, pe care au inotat și ținci di
ll ani. Iar adevărații seniori s-au simțit stingheri, ca și cum pentru ei n-ar 
mai exista nici un loc pe lume unde să se întreacă și ei in voie, fără con 
curența neloială a copilașilor. Am văzut-o ieri pe Cristina Balaban, la 24 de 
ani, la ultima ei prezență la campionatele naționale, veghind parcă, din apro
piere, extraordinara cursă pe 800 de metri a celei care, involuntar, i-a amin
tit că natația de astăzi te imbătrinește înainte de vreme...

Victor BANCIULESCU
(Continuare în pag. a 2-a)

Cei 4 alergători au fost surprinși de fotoreporterul nostru, T. Macarschi, pornind ca niște bolizi, în manșa a Ii-a d concursului internațional de dirt- 
track, disputat ieri în Capitală.

Zogra.fi
GYdR.FI
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INTRE DOUĂ TURNEE
„Cupa tineretului de la sate"

A. GRINȚESCU ARE PRETENȚII MAI MARI DE LA ELEVII SÂI... MIERCUREA SÎBIULUI (f) Șl BERCENI-BUZAU (m)

Ieri, acolo unde oamenii se salută cu tradiționalul „noroc bun" a fost 
sărbătoare. O zi festivă, închinată temerarilor din subteran, care răs
colind adîncurile pâmîntului îi scot la lumină bogățiile. „Ziua Mine

rului" a prilejuit, atît în vechile centre din Valea Jiului. Maramureș, Banat, 
Munții Apuseni, cît și in noile regiuni miniere, Gorj, Suceava ș.a., serbări 
entuziaste. în această duminică fierbinte de august n-au lipsit in localitățile 
miniere „concertele", oferite de fanfarele minerilor, programe cultural-artis- 
tice, excursii colective și drumeții. Și, ca în fiecare an, sportul a constituit 
un punct de atracție pretutindeni unde harnicii mineri și.au

lafă cîteva relatări ale corespondenților noștri :

între două reuniuni ale „naționa
lelor" de înot și... două trenuri, i-am 
reîntîlnit pe componenții repre
zentativei de polo la piscina Di
namo. De abia sosiți de la Varna, 
unde au terminat turneu] neînvinși, 
ei au fost convocați ieri dimineață 
la un antrenament de 90 de minute 
iar în cursul zilei de astăzi vor ple
ca la Budapesta, unde, începînd 
de marți, vor evolua într-o compe
tiție („Cupa Tungsram") mai difi-

lea eșalon valoric (Bulgaria. Sue
dia, Cehoslovacia, Polonia), pe care 
le învingem cu regularitate în 
orice fel de condiții. Dar jocul e- 
chipei nu a ajuns încă la nivelul 
la care aspirăm, pentru a 
evolua de 
formații.

De data 
serviciile 
a lipsit și Lazăr. Am fost nevoit, 
astfel, să verific întregul lot, să-mi

putea 
la egal la egal cu marile

aceasta am renunțat la 
lui Szabo și Cuiineac;

Budapesta și dc la Balcaniadă mă 
voi putea pronunța definitiv asupra 
lor. In ariscmblu', echipa mi s-a 
părut lipsită de omogenitate. Dar 
este firesc să se întîmple așa, cînd 
la fiecare turneu încerci mereu 
alți oameni. Acest lucru și explică 
de ce s-a ratat atît de mult la „om 
în plus". Lucrul cel mai supărător 
a fost însă lipsa de insistență (în 
special a jucătorilor mai expe
rimentați) atunci cînd echipa con-

CAMPIOANE

serbat ziua lor.

BAIA MARE rele, la Complexul 
Ia ștrandul natural

turistic Borșa, 
Lăpus ș.a.

Manifestările sportive orșanizate 
în cinstea „Zilei Minerului" s-au 
desfășurat în. tot cursul săptămînii 
trecute,culminînd cu întrecerile de 
ieri, dintre care s-au detașat: me
ciul internațional amical de hand
bal masculin dintre echipa locală 
Minaur și Sokol Klinikovice (Ceho
slovacia). Handbaliștii băimăreni 
au jucat mai ’bine și au cîștigat la 
.scor. 24—10. în pitoreasca stațiune 
Apa Sărată din apropiere de Baia 
Mare, au avut loc întreceri finale 
ale „Cupei Minerului", competiție 
sportivă de masă la care tinerii de 
la asociațiile sportive Explorări, 
Minaur, Minerul din Baia Mare. 
Minerul Nistru ș.a. și-au disputat 
întîietatea la fotbal, volei și popice. 
Un alt punct de atracție al pro
gramului sportiv l-a constituit și a- 
micalul de fotbal dintre diviziona
rele B, Minerul și Olimpia Satu 
Mare. Minerii au cîștigat cu scorul 
dc 3—0 prin golurile 
Mircea Sasu, Docu și 
buie menționat însă că 
a aliniat cea mai bună
sa întrucît lotul sătmărean 
împărțit în două, cealaltă 
jucînd la Baia Sprie, tot 
drul competițiilor sportive
zate cu ocazia „Zilei Minerului.

Ieri, mii de băimăreni, iubitori 
ai naturii, au petrecut o zi plăcută 
la Lacul Bodi, la Firiza, la Izvoa-

T. TOHATAN

BALAN

Minerii din orașul nostru și fami
liile lor au asistat duminică la un 
reușit program cultural-artistic sus
ținut de artiștii amatori ai între
prinderii miniere, apoi iubitorii 
sportului au vizionat meciul de fot
bal dintre două divizionare C, Mi
nerul și Tractorul Brașov. După 
cele 90 de minute de joc rezultatul 
a rămas nedecis. 0—0.

R. BOR1OȘ

DEVA

înscrise de 
Lang. Tre- 
Olimpia nu 
garnitură a 

a fost 
echipă 
în ca- 
organi-

în localitate s-au disputat între
cerile finale ale „Cupei Minerului", 
organizată cu ocazia sărbătorii ce
lor ce lucrează în adîncurile pămîn- 
tului. La popice și șah, trofeu! a 
revenit sportivilor de la Centrala 
minereurilor neferoase Deva iar la 
fotbal a cîștigat echipa asociației 
Exploatări miniere Deva. Tot cu 
acest prilej a avut loc un meci a- 
mical de fotbal între două cunoscute 
formații din campionatul diviziei C, 
Mureșul Deva și Independența Si
biu. Localnicii, jucînd mai bine, 
și-au adjudecat victoria cu 2—1.

I. SIMION
U*i

IA VOLEI
I.vrA CLASAMENTELE LINAI K: 

feminin: 1. Progresul Miercurea Si
biului — campioană națională să
tească, 2. Cooperatorul Cristian 
(Brașov), 3. Victoria Livada (Satu 
Mare): masculin: 1. Știința Berceni 
(Buzău) — campioană națională să
tească, 2. Ad. Mediam Mehadia (Ca- 
raș-Severin), 3. Victoria Livada 
(Satu Mare). Diplomele pentru cei 
mai tehnici jucători au fost oferite 
Mioarei Sas (Miercurea Sibiului) și 
lui Nicolae Suciu (Berceni). Echipei 
Știința Berceni i-a fost oferită „Cu
pa C.N.E.F.S.11, iar formației din 
Miercurea Sibiului i-a fost dăruită 
o cupă de către F.R. Volei.

Participanții la întreceri au fost 
salutați de reprezentanți ai orga
nizațiilor de tineret din județul 
Satu Mare, prin cuvîntul tov. Ion 
Corneanu, prim-secretar al Comite
tului județean al U.T.C., care a mul
țumit celor 400 de sportivi pentru 
frumoasele spectacole oferite, feli- 
citîndu-i totodată cu 
pentru abnegația cu 
ruit întrecerilor.

LIVADA, 8 (prin telefon, dc la 
trimisul nostru). Au fost necesare 
trei zile de întreceri — în cure 
s-au disputat 106 meciuri pentru ea 
duminică la prînz să poată fi de
semnate echipele de volei cîștigă- 
toare ale ediției de vară a „Cupei 
tineretului de la sate". După doi 
ani de pregătiri intense (din 1969 
voleiul nu a mai avut etapă pe țară) 
de angrenare în fazele premergă
toare a zeci de mii de sportivi — 
iată din nou față în față cele mai 
bune 32 de echipe de băieți și fete. 
Meciurile pe care acestea le-au 
rit spectatorilor prezenți pe 
8 terenuri ale liceului agricol 
Livada, județul Sa tu Mare, au 
adesea de nivel foarte ridicat. A- 
vem în vedere, pentru a da un e- 
xemplu, evoluția voleibalistelor din 
Miercurea Sibiului, care nu au pier
dut nici un meci. Antrenorul aces
tei echipe, prof. Petru Teslaru 
știut să-și îndrume sportivele 
așa manieră .incit ele au intrat 
posesia titlului de campioane.

multă căldură 
care s-au dă-

GAVRILESCU

(UrmareT. MACARSCIIIFoto :
Poloiștii din reprezentativă nu au nici un moment de răgaz. De abia sosiți de la vama, 
antrenat ieri la Dinamo și azi

din 
fost

NAȚIONALELE ÎNOTĂTORILOR S-AU ÎNCHEIAT
din pag. l)

cilă. Erau prezenți toți cei 12 ju
cători care fac noua deplasare, in
clusiv Cuiineac (reîntors din Italia, 
unde echipa sa Rapid a evoluat la 
Pescara, pierzînd 
Recco 2—-5, cu 
7—12 și cîștigînd 
cetona) și Lazăr, 
nu a putut fi folosit la Varna. în 
program: înot, exerciții de pase 
și antrenarea situației de „om în 
plus."

„Am cîștigat, e drept, toate me
ciurile — ne declara antrenorul A. 
Grințescu, dar nu mă pot declara 
mulțumit de comportarea echipei. 
Este adevărat, ne-am putut da sea
ma că deținem o oarecare superio
ritate față de echipele din al doi-

meciurile cu Pro
T.S.K.A. Moscova 
cu 11—8 la Bar- 

care fiind bolnav,

pleacă ia Budapesta
dau mai bine seama pe cine putem 
conta la „Trofeul Jadran11 — prin
cipalul examen al anului. Dintre 
jucătorii tineri au dat satisfacție 
Dinu Popescu și Claudiu Rusu (a 
marcat la Varna cîteva goluri splen
dide). Primul nu este însă suficient 
de eficace, iar al doilea comite prea 
multe greșeli în apărare. Frîncu 
mi s-a părut insuficient de comba
tiv. iar portarul Slăvei — lipsit de 
experiență. După meciurile de la

3—4 goluri (meciurile 
și Bulgaria)11

duce cu 
Polonia

— Cu cine veți juca la Buda
pesta ?

— Cu Bulgaria, Olanda, 
a Germaniei, Suedia și 
Ne-am propus să ocupăm 
și să avem o cît mai bună 
tare în fața redutabilei 
maghiare.

R. F. 
Ungaria, 
locul II 
compor- 
formații

(Șc. Sp. I) 5:51,0, 3. Carmen Ce- 
hanzuc (Șc. Sp. 2) 5:54,5.
LAVINIA DONIA, NOUA LIDERA 

A SPATISTELOR
Tinăra reșițeancă (14 ani) Lavi- 

nia Donia, practic necunoscută în

ANCA GROZA CANDIDEAZĂ 
LA MEDALII ÎN C. E. 

JUNIORI

CÎNTECUL SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

cum a fost cazul aceluia din 1967, 
soldat cu achiziționarea a numai 
patru piese, în urma unor eforturi 
prelungite și a unei investiții ci
frate la aproape 70 000 lei !

Recent, în documentul de strălu
cită tratare marxist-leninistă pe 
care-1 reprezintă Propunerile de mă
suri pentru îmbunătățirea activită
ții politico-ideologice, secretarul ge
neral al partidului nostru, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, men
ționa printre altele că „TREBUIE 
SA SE PUNA ACCENT PE PRO
MOVAREA CREAȚIEI ORIGINA
LE CU CARACTER MILITANT, 
REVOLUȚIONAR".

în conformitate cu această idee 
prețioasă, ne întrebăm dacă n-a 
sosit, în sfîrșit, momentul ca Uniu
nea compozitorilor — care. între 
altele fie spus, s-a mulțumit ani 
întregi să accepte, cu generozitate, 
unele creații pe teme sportive, pe 
care radio-ul s-a ferit să le difu
zeze datorită caracterului lor for
mal — să manifeste mai multă a- 
tenție și față de activitatea, de iz- 
bînzile sportivilor români, cărora 
să le dedice cîntece expuse nu nu
mai în concursuri, ci sortite să facă 
parte din viața lor de toate zilele.

MIRA-INVINGAWREA PRINCIPALA

să le elogieze virtuțile și succesele, 
să-i ajute — prin conținutul lor 
militant — să înfrîngă greutățile, 
să-i facă mai tari și mai buni.

Lăsînd aici spațiu unei parante
ze, trebuie să remarcăm — cu pă
rere de rău — că, în general, tine
retul nostru (nu numai cel sportiv) 
s-a îndepărtat în ultimul timp de 
cîntec, că puțini sînt cei care știu 
— în orele libere din fabrici și uzi
ne, pe băncile școlilor și facultăți
lor — să se îmbărbăteze prin cîn- 
tecul revoluționar, exprimînd spiri
tul dinamic al acestor ani de con
strucție, sau prin cîntecul tradițio
nal, confecționat pe versurile ma
rilor clasici ai literaturii, cîntec 
românesc prin excelență, oferind 
imaginea statornică a chipului mo
ral al poporului nostru de-a lungul 
timpului.

Revenind la cîntecul sportiv, ne 
vedem obligați să scriem că pentru 
penuria compozițiilor de valoare se 
fac răspunzători și autorii de texte, 
cei care oferă marelui public — 
singurul adevărat judecător — ver
suri de calitate îndoielnică, inca
pabile să emoționeze, exprimînd 
rareori mesajul socialist al muncii 
și întrecerii, marile chemări și ma
rile idei ale epocii pe care o trăim.

Este de neînțeles că textieri ca 
Aurel Felea, Mircea Bloc, George 
Mihalache. Jack Fulga, Harry Ne
grim, Angel Grigoriu, Komeo Ior- 
gulescu sau Ștefan Tita — mulți 
dintre ei foști sportivi, oameni a- 
flați în imediata apropiere a vieții 
noastre sportive, detectați în tri
bunele stadioanelor și recunoscuți 
drept suporteri competenți — nu-și 
încearcă talentul pe teritoriul cîn- 
tecului sportiv, a cărui audiență în 
masele largi ale tineretului ar con-

stitui o incontestabilă probă de ta
lent și dăruire.

Credem că este de datoria Uniu
nii compozitorilor, care a organi
zat cîteva întilniri cu masa ama
torilor de muzică din fabrici și u- 
zine, să coboare în cluburile și a- 
sociațiile sportive să procedeze la 
un schimb direct de opinii cu spor
tivii români, cu antrenorii și con
ducătorii lor, întrucit actuala stare 
de fapt din domon’i 1 cîntecului 
sportiv condamnă,«. apatia unui or
gan de cultură cu recunoscute me
rite în alte sectoare de activitate.

Evident, pledoaria noastră pen
tru impulsionarea creației muzicale 
sportive nu vizează termeni de e- 
xagerare. Ea nu este oarbă și știe 
că rezolvările — într-un perimetru 
care implică dificilul act al creației, 
greu de strunit în tipare — nu pot 
veni imediat, greutățile fiind de 
neignorat.

Nu ni se pare însă exagerată 
pretenția ca sportivii României So
cialiste, tineri plecați din școlile și 
uzinele noastre, fiii de mîndrie 
ai acestui popor, ridicînd tricolorul 
pe cele mai înalte catarge, să intre 
pe terenul de întrecere în acordu
rile unui MARȘ SPORTIV PRO-, 
PRIU, pe care — în ciuda unor 
repetate îndemnuri — compozitorii 
noștri nu reușesc să-1 creeze.

Toate aceste nelămuriri

LIDERUL S-A

clasat:
697
693
671
650

Campionatele republicane de zbor fărâ motor

Sîmbătă s-a disputat cea de-a pa
tra probă (viteză pe circuit) a cam
pionatelor republicane de zbor fără 
motor. Desfășurată pe distanța de 
100 km (Iași—Sinești—Vlădeni—
Iași) etapa a fost cîștigată de către 
sovieticul Iuri Kuznețov cu 1 000 p. 
Pe locurile următoare s-au 
Nicolae Mihăiță (România) 
Marek Moșinski (Polonia) 
Petre Zenovei (România) 
Udo Elke (R. D. Germană) 
H. VV. Voss (R. D. Germană) 650 
Valentin Romașcu (România) 650

In clasamentul general continuă

P. 
P.
P.
P. 
P, 
P-

D1STANTAT
să conducă Udo ELKE cu 3104 p, 
urmat de H. VV. Voss 3 059 p, Iuri 
Kuznețov 2 914 p, Nicolae Mihăiță 
2 861 p, Tibor Szentvolgy (Ungaria) 
2 716 p, Emil Iliescu 2 696 p, Lajos 
Linca 2 685, Zoltan Naghi 2 649 p, 
Valentin Romașcu 2 508 p, Marek 
Moșinski 2 499 p.

Ieri, s-a disputat cea de-a cincea 
probă a campionatelor (dus-întors) 
pe distanța Iași—Săveni—Iași 212 
km.

Pînă la ora închiderii ediției nu 
ne-au parvenit rezultatele ultimei

Trei recorduri in finalele juniorilor II

Martin, Hortensiu și Mira au 
luptat permanent la conducerea os
tilităților în Premiul municipiului 
București, atrăgînd în tempo viu 
întreg plutonul și prilejuind cea 
mai spectaculoasă alergare din acest 
an. Pe linia dreaptă, în lupta finală 
au intervenit Nicușor, Gînd — silit 
mereu să ocolească adversarii — 
Valența — slab angajată pe par
curs — și Habar. Incredibil, dar 
în ultimele fuleuri s-a impus Mira, 
amuțind vacarmul spectatorilor și 
făcînd k.o. veleitățile jucătorilor de 
la pariul austriac! Costică Radu 
are meritul de a fi susținut-o cu 
mult brio în efortul final, dar ne 
gîndim unde a rămas Raport, 
proaspătul laureat al derbyului ’71, 
care acum două spătamini cîștiga 
dezinvolt onorurile primului loc, 
iar învingătoarea de ieri nici n-a 
terminat parcursul... Dacă Gînd s-<a 
apărat ireproșabil, avînd în vedere 
avantajele acordate, în schimb e- 
levul lui Avram era greu de con
ceput că de la 1:25.8 pe 2 800 de 
metri, abia înregistrează 1:27,0 pe 
2 300 de metri 1

în absența lui Ștefănescu, plecat 
in concediu. Bănică a salvat „ono
rurile casei1* cîștigînd cu Sadea și 
Semeț, ambii conduși de aprantii. 
In rest, Silvia mergînd fără gre
șeală a egalat recordul generației 
(1:30,8), în schimb formulăm nedu
meriri cu privire la maniera și re
cordul care l-a realizat Hiparion. 
Dacă învingătorului n-avem ce să-i 
reproșăm, fiindcă a cîștigat, notăm 
însă ca suspectă evoluția adversa
rilor, toți încadrîndu-se cu 2—3 se
cunde mai slab decît recordurile 
din ultimele ieșiri publice. Popescu 
a reintrat cu o victorie conducîn- 
du-1 cu mult aplomb pe Frezor care 
a învins în ultimele fuleuri rezis
tența iepei Somnoroasa. In genere, 
reuniunea a prilejuit, de altfel, nu
meroase ameliorări de recorduri dar 
aproape exclusiv la mînji.

Rezultate tehnice: 1. Hebe (I. 
Oană), Sora, Măcieș, 39,2 : 2. Sadea 
(I. Ivan), Senator, Cabina, 33,3 ; 3. 
Semeț (Nicolae I.G.), Suveicuța, Va- 
rius, 31,2 ; 4. Frezor (Gh. Popescu), 
Somnoroasa, Evadat, 32,4 ; 5. Mira 
(R. Costică), Nicușor, Gînd, 29,5 ; 

■6. Silvia (S. Mihăilescu), Ricuța, 
Hoțoman, 30.8 ; 7. Hiparion (N. San
du)’, Iuta, Senior, 33.1 ; 8. Antonel 
(Gh. Tănase), Voința, Jaguar, 43,9.

Niddy DUMITRESCU

sau 
semne de întrebare nu sînt decît 
invitații la reflecție, trimise pe a- 
dresa compozitorilor și textierilor 
noștri, într-un moment de deosebită 
efervescență spirituală a poporului 
român.

Sperăm că aceste invitații 
ajunge în cel mai scurt timp 
sibil la adevărații destinatari.

vor 
po-

BACAU 8 (prin telefon, de Ia co
respondentul nostru). Căldură to
ridă, de-a dreptul sufocantă. în 
ciuda acestui impediment tinerii 
concurenți, participanți la întrece
rile finale ale campionatelor repu
blicane ale juniorilor II, au evo
luat remarcabil. Ei au oferit spec
tatorilor băcăuani cîteva probe de 
un înalt spectacol și au obținut o 
serie de rezultate remarcabile, între 
care două noi recorduri naționale 
(100 mg și 4X400 m) și au stabilit 
un al treilea în cursa de 4x200 m.

Iată lista noilor campioni ai anu
lui 1971: FETE: 200 m: Dorina Se- 
reșan (Sc. sp. Cărei) 26,4; 400 m: 
Liliana Leau (L.E.A.C-lung) 56,5; 
100 mg: Virginia Silași (Sc. sp. E- 
nergia Buc.) 15,2—nou record; 
înălțime: Doina Crăciun (Lie. 4 
Galați) 1,58 m; greutate: Sofia Mi- 
trică (CSS Buc.) 11,11 ; suliță: Floa
rea Bălașa (SSA Buc.) 34,58 m; 
4x200 m: Lie. 2 Iași l:45,8-record

(Intr-o altă serie Sc. Sp. Botoșani 
stabilise recordul cu 1:50,8; BĂIEȚI: 
200 m: Daniel Doboș (Sc. sp. Plo
iești) 22,9; 1000 m: Gh. Ghipu (Me
talul Buc.) 2:31,0; 300 mg: Gh. Sfi- 
chi (Constructorul Buc.) 40,3; lun
gime: Cornel Tonchievilci (SSA 

Buc.) 6,87 m; disc: Ștefan Kaja 
(Lie. N. Bălcescu Cluj) 48,24 m.

Campionatele juniorilor II se în
cheie miercuri, în localitate, după 
desfășurarea probelor de pentatlon 
pentru băieți și fete ,ale căror pri
me starturi sînt 
pînd de marți.

programate înce-

s. nenița

Patru titluri de campioană na
țională și 12 corecturi in tabelele 
recordurilor țării de senioare, ju
nioare mici și mari — iată car
tea de vizită cu care Anca Groza 
pleacă 
pentru a ne reprezenta țara la 
„europenele” celor mai tineri îno
tători. Tinăra elevă a școlii nr. 
24 (a trecut cu brio în clasa a 
X-a) din București, pregătită de 
antrenorii Magda Negrea și Cris
tian Vlăduță, a realizat în sezonul 
de vară un impresionant salt ca
litativ ce putea fi ușor intuit 
după frumoasele evoluții din pri
măvară.

Cu performanțele de 69,2 pe 100 
m și 2:32,2 pe 200 m (ultima nu 
exprimă nici pe departe posibi
litățile sale reale la această oră), 
dinamovista nu a devenit numai 
specialista nr. 1 a procedeului în 
țara noastră, dar și una din 
principalele candidate la meda
liile ce se vor decerna la C.E. din 
Olanda. Cu 2:32,2, de pildă, A. 
Groza ocupă al 8-lea loc în ie
rarhia celor mai bune „delfiniste" 
din Europa, după 
--------- 2:21,1, 

2:25,7.
2:26,0.

miercuri la Rotterdam,

H. Lindner 
Tutaeva 

Gyarmaty 
Kother

V. 
A.

R.
Narius (R.D.G.)

15• începînd din 
desfășura la Havana 
cerile tradiționalului ■ 
național de juniori 
(găzduite anul trecut de Cîmpulung 
Muscel). La competiție vor fi pre- 
zenți și cîțiva atleți români.

august se vor 
(Cuba) între- 

concurs inter- 
„Prietenia"

(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(Ungaria)
(R.D.G.) 2:26,4, C.
2:30,9. V. Faitlova (Cehoslovacia) 
2:31,1 și V. Vaskevici (U.R.S.S.) 
2:31,5. La Rotterdam însă, bucu- 
reșteanca va avea ca adversare 
doar pe Kother și Faitlova. Pers
pective frumoase, așadar, pentru 
performera „naționalelor" 71.

DUPĂ LUNGA VARA C0MPETIȚ10NALA

A JUCĂTOARELOR DIN LOTUL REPREZENTATIV
• OMOGENIZAREA ECHIPEI ESTE INCA UN DEZIDERAT • CAUZELE NUMEROASELOR ACCIDENTĂRI • A 
PĂRUT — DAR NU DE TOT — TEAMA DINAINTEA JOCURILOR INTERNAȚIONALE • S-A CONTURAT ECHIPA 
DE BAZA • CAMPIONATUL MAI POATE FURNIZA SUR PRIZE IN SELECȚIE?

In trecere prin București pentru 
un scurt timp (abia venit din Un
garia, unde a condus echipa națio
nală la „Cupa Balaton11,11, a plecat 
după mai puțin de 48 de ore în 
Liban pentru un schimb de expe
riență!), antrenorul federal Gabriel 
Zugrăvescu a fost, cum lesne se 
poate închipui, un interlocutor gră
bit. Totuși, așa, printre picături, 
am reușit să-l reținem și să pur
tăm o discuție despre evoluția din 
această vară a lotului reprezenta
tiv feminin, care — după cum se 
știe — a avut în ultimele săptămîni 
o intensă activitate competițională.

— In această vară formația noa
stră feminină a bătut toate recor
durile de participare în întreceri 
internaționale. în nici un an ca 
acum, handbalistele noastre frun
tașe nu au avut un program așa de 
bogat. Cum explicați acest lucru?

— Intr-adevăr, am luat parte la 
„Trofeul Iugoslavia" (locul V), la 
„Trofeul Zagreb" (locul III), apoi 
ne-am antrenat și am jucat la 
Trogir pe malul Mării Adriatice, la 
Școala iugoslavă de handbal, unde 
am disputat și am cîștigat trei me
ciuri, am revenit în țară pentru 
3 zile și am plecat la „Cupa Bala
ton" (locul III). Un calendar, cum 
bine spuneați, foarte bogat. Dar, 
intenționat am aranjat lucrurile 
de această manieră. Am urmărit 
omogenizarea echipei și, mai ales, 
rodarea ei în întîlniri internațio
nale.

— Și care sînt rezultatele?
— Sincer vorbind nu prea stră

lucite. Omogenizarea lotului nu am 
putut încă s-o realizăm, deoarece 
numeroasele accidentări survenite 
pe parcurs ne-au obligat să folo
sim mereu alte formule de echipă, 
să apelăm de multe ori la impro
vizații. Insă, orice rău cu partea 
lui folositoare. Numai astfel am pu-

să ro- 
echipei

tut să valorificăm și chiar 
dăm unele din rezervele 
reprezentative.

— Vorbeați de accidentări. Parcă 
au fost, totuși, prea multe sau prea 
frecvente Ia unele jucătoare. Cum 
se explică?

— Intensele solicitări din ultima 
vreme nu au putut trece fără a 
lăsa urme la unele sportive. Aci ne 
aflăm în fața unei probleme de 
pregătire la club. Acele handbaliste 
care nu au o pregătire fizică de 
bază excelentă sînt mai des vic
timele unor astfel de accidentări. 
Un caz tipic în această privință îl 
constituie Doina Băicoianu, care de 
fiecare dată cînd a fost utilizată 
în meciuri grele s-a accidentat. 
Fără să fie caracteristică din acest 
punct de vedere și situația celor
lalte jucătoare indisponibile (Mi
cloș, Ilie, Sos) este totuși asemănă
toare.

— Să revenim la obiectivele ce 
trebuiau atinse prin participarea 
la aceste turnee. In direcția omo
genizării ne-ați spus că rezultatele 
nu au fost prea strălucite. Cum 
stau lucrurile in privința creșterii 
experienței internaționale?

— Din acest punct de vedere mă 
pot declara mai mulțumit. Echipa 
abordează în prezent partidele in
ternaționale fără crispare, fără 
teama obișnuită din trecut. Este 
drept, am constatat unele fluctua
ții în comportare, în sensul că azi 
fetele jucau excelent, iar după o 
zi evoluau neașteptat de slab. Se 
pare că mai avem de muncit în a- 
ceastă direcție.

— Ați avut la dispoziție un in
terval de timp suficient pentru a 
trage unele concluzii cu privire Ia 
randamentul jucătoarelor...

— Știu ce vreți să spuneți, 
probabil, care

Vă 
interesează, probabil, care dintre 
jucătoare s-au evidențiat. O re-

marcă deosebită merită Irina Cli- 
movschi, care trăiește o a doua 
nerețe. Ea a apărat excepțional 
toate meciurile, dovedindu-se 
tr-o formă foarte bună. Alături 

Magda Micloș a reprezentat 
din atuurile noastre de bază

ea, 
nul 
în atac. Și-a pierdut timiditatea, 
are 
ei și este acum pe deplin utilă e- 
chipei reprezentative. Peste media 
în general, bună a întregii echipe 
s-au mai situat Simona Arghir, 
Cristina Metzenrath și Rozalia Sos.

— Ați ajuns la unele concluzii 
în ceea ce privește formula de ba
ză a echipei reprezentative?

— Am ajuns nu la unele con
cluzii, ci chiar la o formă defini
tivă. Au mai rămas doar 4 luni 
plnă la turneul C.M. și cred că 
este normal ca să știm cum arată 
echipa reprezentativă. Iat-o: CIL 
movschi (Buzaș) — Metzenrath, 
Sos (Popa), Schramko, Micloș (Băi- 
coianu), Ilie, Arghir. Primele re
zerve, alături de cele 
paranteze, sînt Ibadula, 
Oancea.

mai multă încredere în forțele

trecute în
Magyar! și

jucătoare— Așadar, aceste 13 
reprezintă ultima alcătuire a lotu
lui reprezentativ?

— Nu chiar ultima. Mai avem în 
vedere selecționarea a încă unui 
portar, urmînd să alegem între 
Simo și Huszar, vom mai apela la 
Magda Trandafir care a fost pre
zentă în lot, dar care s-a acciden
tat, precum și la Natalia Matache 
și Maria Popa, ambele urmînd să 
fie verificate în campionat. Firește, 
disputa primelor 10 echipe din țara 
noastră, care începe la 24 august, 
ne mai poate furniza unele surprize. 
Am fi bucuroși, atît eu, cît și cole
gul meu Simion Pompiliu, cu care 
am colaborat foarte bine, să le 
înregistrăm și, ca urmare, să ope-

■ aW-

jj.iK

Rozalia Sos înscrie un gol spectaculos în meciul in care selecționata 
română s-a calificat in dauna celei sovietice pentru turneul final al CM

Foto: VOTAVA-VIENA
răm modificări în componența lo
tului...

Fiind pe deplin de acord cu a- 
ceastă ultimă -observație a antre
norului federal, i-am „dat dru-

mul“... din mîini, lăsîndu-1 să-și re
zolve ultimele probleme înaintea 
plecării în Liban.

Calin ANTONESCU

anul trecut, s-a depășit pur și sim
plu pe sine, dublîndu-și victoria de 
la „sută" cu un nou succes (la 
200 m) însoțit de record național 
al categoriei sale de vîrstă. Dina
movista Dana Pop a condus aproa
pe 180 de metri, dar două întoar
ceri mai slabe nu i-au permis să-și 
distanțeze adversara. Cu rezerve 
mai proaspete în final, înotătoarea 
din Reșița a sprintat irezistibil, 
cucerind al doilea titlu de campioa
nă națională. Performanță la care 
probabil nici nu visa cu șase luni 
în urmă... Rezultate :

200 m spate (f): 1. LAVINIA
DONIA (Șc. Sp. Reș.) 2:38,1 (re
cord de fete) — campioană, 2. Dana 
Pop (Din.) 2:39,0, 3. Mădălina Măz- 
găreanu (Șc. Sp. 2) 2:47,9, 4. Irina 
Ratușni (Din.) 2:49,0 ;

UN RECORD DE SENIOARE 
Șl PENTRU EUGENIA

„Maratonul" fetelor, pe distanța 
de 800 m, anunța ca principale fa
vorite la titlu pe multipla cam
pioană națională Cristina Balaban, 
alături de mai tînăra ei coechi
pieră, Eugenia Cristescu. Dar după 
primele lungimi, pentru toată lu
mea a fost clar că întrecerea nu 
poate avea decît o singură cîști- 
gătoare. Eugenia Cristescu, în for
mă deosebită și de loc marcată 
de efortul făcut în zilele anterioare, 
a luat cursa pe cont propriu, a 
trecut la 400 m în 5:03,5 (nou re
cord de junioare și fete), cu 4.1 
sec. mai repede decît în proba 
respectivă disputată vineri după- 
amiază (!) și a menținut un „stroc" 
ridicat în continuare: 6:20,5 (la
500 m), 7:38,0 (la 600 m), iar în 
final 10:12,7

Ștafeta de 4x100 m liber a oferit 
o luptă spectaculoasă între cvar
tetele cluburilor Steaua și Dinamo, 
care a revenit, datorită lui Slavic, 
primei echipe. Rezultate ! 1. Steaua 
(Adam, Nicodim, Cosmescu, Slavic) 
3:49,5 (record) — campioană, 2. Di
namo 3:51,4, 3. Ol. Reșița 3:58,5.

Concursul international
de dirt-track

(Urmare din pag. 1)

Pal Pereny (Ungaria), Jan Klokocka 
și Jan Holub (Cehoslovacia), în 
timp ce maghiarul Ferenc Radacsi, 
unul din principalii favoriți, ca ș> 
alergătorul nr. 1 al țării noastre 
în acest concurs, Ion Martinescu, 
s-au eliminat din cursa pentru pri
mul loc, datorită unei busculade 
produsă de sportivul român. Fiind 
de forțe sensibil egale, candidați! 
la cununa de lauri au furnizat în 
continuare curse palpitante, cu 
spectaculoase treceri în turnantă 
și sosiri... umăr la umăr, învingă
torul cunoscîndu-se abia în ultima 
manșă, cînd campionul de juniori 
al Poloniei, Gregors Kuzniar, a cîș
tigat cursa, egalîndu-1 astfel la 
puncte pe sportivul maghiar Pal 
Pereny. Cum în manșa a 14-a, tî- 
nărul vitezist polonez îl depășise 
pe Pereny, victoria finală a revenit 
lui Gregors Kuzniar. Așadar, tine
retul a fost din nou la înălțime.

în încheiere, merită să subli
niem și comportarea tinerilor mo- 
//-.cicliști români C. Voiculescu, 
Alex. Pis, I. Țichindilean și I. Io- 
niță care, într-o companie de e- 
lită, au reușit să obțină puncte a- 
proape în fiecare manșă.

CLASAMENTUL: 1. G. Kuzniar 
(Polonia) 14 p, 2. P. Pereny (Unga
ria) 14 p, 3. J. Klokocka (Cehoslova
cia) 13 p, 4. M. Krajevchi (Polonia) 
11 p, 5. J. Holub (Cehoslovacia) 
11 p, 6. Gh. Sora (Metalul Buc.) 
9 p, 7. I. Marinescu (Met. Buc.) 
8 p, 8. C. Voiculescu (Met. Buc.) 8 p, 
9. Alex. Pîs (Voința Sibiu) 8 p, 10* 
I. Ioniță (Met. Buc.) 6 p.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concursul Pronosport nr. 32 
etapa din 8 august 1971

I. Metalurgistul Cugir—C.S.M. Sib.
II. A.S.A. Sib.—Gaz metan Mediaș
III. Minerul Anina—C.S.M. Reșița
IV. Arieșul Turda—Industria sîrmel
V. Soda Ocna Mureș—Metalul Aiud
VI. Prahova—Metalul Tîrgoviște

VII. Minerul Ghelar—Corvinul
VIII. Eiec. Obor—Petrolul Tîrgoviște

IX. Victoria Oarei—Gloria B. M.
X. Minerul B. M.—Olimpia S.M.

XI. Min. Bălan— Tractorul Brașov
XII. Prog. Năsăud—C.I.L. Gherla

Xin. Dermata Cluj—Gloria Bistrița

FOND DE PREMII 132.997 lei 
concurs

x
1 
x 
X

1
X 
X

1
1
1

X 
X 
X

Plata premiilor pentru acest 
se va face astfel :

In capitală dela 13 august la 
inclusiv.

In țară dela 16 august la 
Inclusiv.

21 sept.

21 sept.



Mr. 6780 . . .  Sporitul Pan. n 3-a

SE APROPIE STARTUL, MECIURILE Ot VERIFICARE CIIATIMJÂ

CRAIOVA - VARA SPERANȚEI

RAPID — METALUL BUCU
REȘTI 1—0 (0—0)

Ieri, pe Giulești, cu toată cani
cula, formațiile bucureștene Rapid 
și Metalul au oferit publicului un 
joc plăcut, cu faze interesante 
și cu multe șuturi Ia poartă. Rapi- 
diștii încep partida „au ralenti", 
Metalul încearcă să profite, dar 
Troi, în min. 7, ratează singur cu 
Răducanu. Pe, măsură ce se scurg 
minutele* jocul feroviarilor se în
cheagă și la poarta lui Petre Iosif 
acțiunile se succed cu repeziciune. 
Rîrtd pe rină, Petreanu ,Dinu, Nea
gu și Ene Daniel încearcă deschide
rea scorului. în min. 40, Petreanu 
șutează puternic din marginea ca
reului mare, Petre Iosif reține min
gea un moment, apoi o scapâ. în- 
tr-o situație controversată, arbitrul 
nu acordă golul. Repriza secundă 
aparține în totalitate giuleștenilor. 
între minutele 60 și 70 la poarta 
lui Iorgulescu, introdus la pauză, 
este un adevărat bombardament. 
Dupâ bara lui Ștefan (șut de' la 25 
m), în min. 70 se înscrie unicul gol 
al Jocului, de către Marin Stelian, 
care a reluat cu capul o splendidă 
centrare a lui Codreanu. Pînă la 
sfîrșiK mai notăm bara Iul Codrtea 
(min. 75, de la 1 m). Arbitrul 
C. Petrea a condus bine formațiile:

RAPID : Răducanu — Pop, Lu- 
pescu (Costea), Mușat, Codrea (Ște
fan), Dinu, Angelescu (M. Stelian), 
Năsturescu (Codrea), D. Ene, Neagu, 
Petreanu (Codreanu).

METALUL: Petre Iosif (Iorgu
lescu) — Nedelcu, Moraru (Mincu- 
lescu), Apostol (Marin), Cojocaru 
(M. Stan), Georgescu (Stan Gabriel), 
Mateescu, Troi (Trandafilon), lancu, 
Rădoi (Viță), Roman.

în deschidere, Rapid (tineret-re- 
zerve — S. N. Oltenița 0—0.

C. D. NEGREA

PETROLUL PLOIEȘTI — F. C.
UNION BERLIN 2—1 (0—0)

PLOIEȘTI, S (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Stadionul 
Petrolul a găzduit ieri după-amiază 
întîlnirea amicală internațională 
dintre echipele Petrolul și F.C. 
Union Berlm. Meciul a fost fru
mos, mai ales în repriza a doua 
cînd gazdele au șutat de nenumă
rate ori la poartă. Golurile au fost 
înscrise de Grozea (min. 47 și 68 
ultimul din lovitură de la 11 m) ; 
pentru oaspeți a marcat Miiller, în 
min. 88.

Antrenorii Ilie Oană și Mircea 
Dridea au folosit următorii jucă
tori: Mărculescu—Gruber, Bădin,
Mocanu, N. Ionescu, Iuhasz (min. 
46 Crîngașu), Moraru. Cramer (min. 
63 Ciupitu), Harapu, Moldovan 
(min. 46 Dincuță), Grozea.

în deschiderea acestui joc, Petro
lul (tineret-rezerve)—Chimia Buzău 
(div. C) 7—0 (2—0).

Vasile ALBU

C.F.R. CLUJ — U.T.A.
2— 4 (2—1)

La Cluj, s-a disputat, sîmbătă, 
partida amicală dintre diviziona
rele A, C.F.R. Cluj și U.T.A. Vic
toria a revenit arădenilor cu sco
rul de 4—2, prin punctele înscrise 
de Both (min. 44), Petescu (min. 
60), Broșovschi (min. 84) și Sima 
(min. 87). Pentru clujeni au în
scris Straț I (min. 20) și M. Bretan 
(min. 25). Au jucat formațiile i

U.T.A. t Gornea—Birău, Lereter, 
Bodrojan, Popovici, Petescu, Bro
șovschi, Sima, Calinin (min. 46 Do- 
mide), Both, Kun II.

C.F.R. Cluj : Pop (min. 46 Arghi- 
șan) — Cojocaru, Șoptereanu, (min. 
46 Penzeș), Dragomir, Lupu, Ro
man, M. Bretan, Vișan, Ștraț I, 
Petre Gheorghe (min. 46 Muntea- 
nu II), Țegean.

CRIȘUL — OLIMPIA ORADEA
3— 2 (2—0)

ORADEA, 8 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Partida pe 
care noua divizionară A o avea 
programată cu Minerul Baia Mare 

STEAGUL ROȘU-ALT A Y l/MIIJ
(Urmare din pag. 1)

se găsesc, iar Pescaru termină 
benzina prea devreme și acțiunile 
poartă amprenta întîmplării. For
mația turcă are inițiativa. Iată însă 
că pe fondul unui joc care înce
puse să fie anost, se produce o 
fază aparte. în min. 62, Gyorfi rea
lizează un excelent un-doi cu Ne- 
cula, la capătul căruia șutează jos 
la colț, din interiorul careului, și 
înscrie. Partida se animă. Oaspeții 
se ambiționează și în min. 71 sînt pe 
punctul de a înscrie, dar mingea 
trimisă cu capul de Oguz, de la 
6 m, este parată de Adamache, 
grație unui excepțional reflex. Pre-

Fază din meciul Rapid-Metalul București. Mingea șutată de Neagu va fi respinsă de portarul 
metalurgist Iorgulescu. Foto : Th. MACARSCHI

s-a amînat pentru miercuri sau joi 
și Crișul a jucat meciul de veri
ficare de duminica aceasta în com
pania divizionarei B din localitate. 
Olimpia. în prima repriză, elevii 
lui Coidum au acționat cu multă 
fantezie în atac reușind să înscrie 
două goluri prin Suciu (min. 5) și 
Șchiopu (min. 32). După pauză, 
jocul se echilibrează datorită modi
ficărilor din echipa Crișului, cit și 
ripostei energice a Olimpiei, (noile 
ei achiziții: Steiner, Kallo, și E. 
Nagy au jucat bine), care a reușit, 
la un. moment dat, să egaleze. Au
torii golurilor: Șteiner (min. 55) și 
Vekerdi (min. 87). în min. 76 Ar- 
noțchi mai înscrie un gol, aducînd 
astfel victoria Crișului. Divizionara 
A a folosit următoarea formație: 
Bologan — (Baumgartner și Florea), 
P. Nicolae (Sărac), Lucaci, Bule, 
Balogh, Moldovan, N. Alexandru, 
Suciu, Cociș (Tamaș), Șchiopu (Moț), 
Cefan (Arnoțchi).

I. GHIȘA

C.F.R. TIMIȘOARA — VULTURII 
TEXTILA LUGOJ 1—0

Meciul, desfășurat pe o căldură 
sufocantă, a fost de un nivel teh
nic mediocru. în min. 64 gazdele 
au marcat golul victoriei prin 
Periat.

Șt. MARTON—coresp.

„CUPA PRIETENIA1

ROMÂNIA.R.D. GERMANA II 3-1 (2-0)
HALLE, 8 (prin telefon). Cea de 

a doua partidă a juniorilor noștri, 
susținută în cadrul „Cupei Priete
nia", s-a disputat duminică sea
ra, în localitatea Nordhausen din 
R. D. Germană. Secretariatul com
petiției, găzduit la hotelul „Inter
național" din Halle, ne-a comuni
cat astă-noapte, tîrziu, că juniorii 
români eu obținut victoria cu 3—1 
(2—0) — în fața reprezentativei se
cunde a țării gazdă. Vom reveni 
cu amănunte.

DUNAV RUSE — STEAUA 0—0
în primul meci al turneului pe 

care îl întreprinde în Bulgaria, 
echipa de fotbal Steaua București 
a jucat la Ruse cu divizionara A 
din localitate, Dunav. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate : 0—0.

siunea la poarta brașovenilor se 
intensifică și în min. 80, Ayfer 
scapă o mare ocazie pentru că ezi
tarea luj îi permite lui Adamache 
să blocheze. Peste 3 minute, Gher- 
gheli insistă la o minge lungă tri
misă din apărare, Necula urmăreș
te, pasează și de la 14—15 m, cu 
un șut sec, acesta ridică sco
rul la 3—0. In min. 88 Adamache 
este pus din nou la încercare, dar 
el nu se dă bătut la șutul puter
nic al lui Mustafa ÎI și echipa sa 
își înscrie în palmares o victorie 
la un scor de forfait. Desigur, pen
tru aceasta brașovenii merită lau
de, dar jocul lor, mai ales în com
partimentul ofensiv a dovedit 
multe carențe.

F. C. GALATI — HAPOEL 
TEL AVIV 1— 2 (1—2)

GALATI, 8 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Peste 10 000 
de spectatori au asistat duminică 
la partida internațională de fotbal 
dintre echipa locală Fotbal Club, 
reîntoarsă sîmbătă dintr-un turneu 
în Cehoslovacia, și formația izrae- 
liană de primă divizie Hapoel Tel 
Aviv. La capătul unui meci de ni
vel tehnic mediocrii, în care gaz
dele au ratat copilărește nenumă
rate ocazii, oaspeții au țerminat 
învingători cu 2—1 (2—1). Golurile 
au fost înscrise. în Ordine, de Ian- 
cu (min. 16), Cdvas (min. 20), Sa- 
vancea (autogol — min. 34). Dintre 
noile achiziții ale gălățenilor lancu 
și Hagioglu s-au comportat bine, 
în timp ce Enache Deheleanu și 
Jucan au dezamăgit

T. SIRIOPOL

GLORIA BUZĂU — RACING 
CLUB BEIRUT 2—1 (1—

BUZĂU, 8 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Eveniment 
de seamă în viața divizionarei C, 
Gloria Buzău. Formația lui Badea 
a susținut ieri, în prezența a peste 
3 000 de spectatori, primul meci in
ternațional! Parteneră i-a fost echi
pa Racing Club Beirut.

Din aceeași sursă, iată celelalte 
rezultate ale etapei de duminică : 
Polonia-Ungaria 2 — 1, R.D.G. — 
U.R.S.S. 2—1 (în seria I-a), Ceho- 
sIovacia-BuIgaria 3—1.

DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINSA 
TN SPANIA

MADRID, 8 (Agerpres). în tur
neul internațional de fotbal „Ciu- 
dăd de la Linea", echipa spaniolă 
„Celta Vigo" a întrecut cu scorul 
de 3—0 (1—0) formația Dinamo 
București, prin golurile înscrise de 
Jimenez (2) și Lezcano. Au asis
tat 20 000 de spectatori.

TURNEUL ECHIPEI F. C. GA
LAȚI TN CEHOSLOVACIA

Echipa F.C. Galați a întreprins 
recent un turneu de pregătire în 
Cehoslovacia. în primul meci, fot
baliștii români au întilnit formația 
T.S. Veseli, de caro au dispus cu 
scorul de 1—0 (0—0). în continua
re, F.C. Galați a învins cu 5—1 
(2—0) pe Mochema Prerov, iar în 
ultimul meci al turneului a pierdut 
cu 2—1 (0—0) în fața formației T. 
S. Gottwaldov.

în urma acestor jocuri de verifi
care, antrenorul Valeriu Neagu s-a 
edificat asuprâ formei jucătorilor. 
Pentru prima etapă a turului el 
intenționează să alcătuiască urmă
torul „11“; Hagioglu — Tr. Ionescu, 
Deheleanu, Castoianu, Jucan, 
Bruștiuc, Erache, Chihaia, lancu, 
Ionică, Nicoară.

Debutul internațional al buzoie- 
nilor a coincis cu o victorie: 2—1 
(1—0). Golurile au fost marcate de 
Badea (min. 5) și Florea (min. 86); 
pentru oaspeți a marcat Abdelaziz 
(min. 80).

în continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în țara, noastră, Racing 
Club Beirut va juca miercuri la Iași 
cu Politehnica.

D. MARIN

„Cupa 23 August" la fotbal feminin

PE CANICULA , „PLOAIE» DE GOLURI
Ieri,pe patru stadioane din Capitală, 

s-au disputat meciurile din cadrul ce
lei de-a doua etape a „Cupei 23 Au
gust" la fotbal feminin. Vă prezentăm, 
pe scurt, amănunte, de la fiecare ln- 
tilnire.

CONFECȚIA — UNIREA TRICOLOR 
8—0 (3—0)

Partidă lipsită de echilibru și culoare. 
Confecția nu are la ora actuală cu cine 
să se înfrunte pentru supremația in 
fotbalul feminin. Toate adversarele pe 
care le-a înțîlnit pînă acum au fost 
ingenunchiate fără eforturi, la scoruri 
concludente : 15—0, 8—0... Ieri a venit 
rîndul Unirii Tricolor să suporte „lo
vitura" liderului. Cincisprezece minute 
scorul s-a menținut egal ; apoi, fetele 
de la Confecția s-au dezlănțuit și, pe 
fondul unei rezistențe scăzute a parte
nerelor, au realizat o suită de 8 goluri. 
Au marcat : Puica Lazăr (2). Rodica 
Sandu (2), Maria Ozon, Maileta Ene, 
Profira Lungu și Virginia Huțan. (d.v.).

RAPID—CHIMISTUL 14—0 (7—0)
Scorul este elocvent. Am remarcat 

două jucătoare foarte talentate, care 
au ineîntat tribunele cu execuții tehnice 
frumoase si bine realizate. Se numesc 
Eleonora Pană șl Constanța Țăndărică, 
care, pe deasupra, s-au dovedit șl 
foarte eficace, mareînd împreună 10 go-
Iun (d.n.).

Echipa F.C. Tricodava s-a retras din 
competiție, cedind locul și „zestrea" de 
17 goluri primite formației C.P.B.

Constanța Țăndărică, cea mai bună jucătoare a Rapidului în meciul 
disputat ieri, cu echipa Chimistul.

Foto : M. FELIX

OLTENILOR
Din punct de vedere microbisto- 

fotbalistic văzduhul canicular al 
Craiovei. se-arată în aceste zile atit 
de . greu de-ntrebări fără răspuns 
și de nedumeriri fără dezlegare, 
incit pe unde te duci, pe unde 
te-ntorci ai impresia că circuli in 
interiorul sub presiune al unei 
mingi uriașe, șutată de un tunar 
pe măsură în niște porumbi fabu
loși. Purtată de acest vehicul ga
leria olteană trăiește un anotimp 
al derutei, nici măcar cupa ziaru
lui „NICE MATIN", cucerită de 
studenți, neconstituindu-se ca punct 
cardinal. Un anotimp pe care unu\ 
dintre suporteri (maistrul Fane 
Bădescu de la Uzina mecanică de 
material rulant din Bănie, veteran 
exemplar al „suferinței" pentru 
două echipe de-odată — Universi
tatea și Electropulere) mi l-a de
finit astfel : „Trăim o vară bui
macă, dom’Ie! Nea Fănuș Neagu, 
prietenul nostru din totdeauna are 
de ce să ne compătimească : am 
ajuns să nu mai știm pe ce iunie 
trăim. Adică nu știam pînă acum 
citeva zile nici cîte schimbări a 
făcut clubul, nici de ce s-au fă
cut aceste schimbări —. și de-aceea 
n-am avut timp să ne dăm seama 
ce-o să fie cu echipa noastră de- 
acum încolo. Ne-adunăm seara la 
colț de stradă în fața „Minervei" 
sau a „Palas“-ului și ne-nvîrtim în 
jurul unui zvon, unei presupuneri, 
ca puștii de pe mai dan cînd se-m- 
bulzesc toți 22 aco’o unde se află 
mingea... Adică noi, suferitorii, nu 
merităm nici măcar o explicație, 
la sfîrșit de campionat, pentru cite 
ploi ne bat și cit soare ne arde, 
în timpul competiției ?“

... Fără-ndoială că s-ar fi cuvenit, 
din vreme, niște explicații publi
ce. Dar clubul studențesc oltean, 
cu o secție de fotbal pe cit de am
bițioasă pe atit de derutantă în ho- 
tăririle cu care ne-a obișnuit in 
ultimii ani (formarea cuplului Cos- 
moc-Nuțescu, îndepărtarea cuplului 
Cosmoc-Nuțescu; chemarea cuplu
lui Coidum-Frînculescu, desfacerea 
și apoi îndepărtarea cuplului 
Coidum-Frînculescu, dispersarea de 
Papuc, rechemarea lui Papuc ; re
chemarea lui Nuțescu, renunțarea 
la Nuțescu etc), vădește o ciudată 
ignorare a capitolului relații cu 
publicul-susținător. Ciudată cu atît

ȚESATORIILE REUNITE — C.P. BUCU
REȘTI 2—1 (0—0)

în partea a doua a jocului, tipogra
fele au reușit să deschidă scorul prin- 
tr-un splendid gol realizat de Luminița 
Chivu (min. 34). După gol, echipa 
C.P.B. pare mulțumită de rezultat și 
slăbește ritmul, permițind formației ad
verse să preia Inițiativa, să obțintă ega- 
larea prin Mariana Năstase (min. 51). și 
să înscrie golul victorie prin Fllof tei a 
Floarea (min. 55). A arbitrat A. Pino- 
șeanu, ajutat la. linie de N. Ion și C. 
Andreescu, ultimii doi îmbrăcați in 
haina de stradă !. (a.p.).

FLACĂRA ROȘIE — F.R.B. 4—0 (3—0)

încă de la începutul meciului jucă
toarele de la Flacăra roșie, bine condu
se de Didina Șerbezeanu și Florlca Ste
garii au pus stăpînire pe joc, creînd 
panică în careul advers. De abia in re
priza secundă gazdele au opus o mai 
dîrză rezistență, printr-o apărare mal 
bine organizată, echllibrind oarecum 
partida, dar nu au putut evita îns
crierea unui nou gol. Au marcat Flo- 
rica Stegaru (2), Didina Șerbezeanu șl 
Maria Dumitru (autogol). (f.s.). 

mai mult cu cit ne aflăm în orașul 
cu cea mai mare densitate de spec
tatori pe metrul pătrat de tribună 
fotbalistică...

Dar să nu sentimentalizăm. Și, 
mai ales, să evităm — măcar o 
dată cînd este vorba de olteni și 
fotbal — pitorescul, legenda șt a- 
necdota. Iar pentru aceasta să ne 
mulțumim a reproduce mai jos cî
teva dintre intervențiile suporteri
lor înșiși, transcrise întocmai cum 
au fost auzite în aceste seri cu ză
duf (și năduf) la locul numit Urlă- 
toate.

Victor Ivănescu, șofer: Se zice 
despre noi, suporterii studenților 
craiovc '.i, că am fi buni de gură 
în tribună, dar cînd vine vorba de 
susținere concretă — ioc. Asta o 
spun . în special tovarășii de la club 
și de la C.J.E.F.S. Eu sînt convins 
că n-au dreptate. Dar cum și cînd 
să le-o spun dacă dinșii iși aduc 
aminte de noi cam din doi in doi 
ani — și-atunci numai așa, în mod 
festiv, că vine cite-un ziarist și e 
frumos să se scrie la gazetă precum 
că „la Craiova a luat ființă Clubul 
suporterilor" ? Ne-am „înființat'1 
pînă acum de vreo trei ori — și eu 
asta am rămas...

Mânu Nedeianu, artist emerit: 
îmi sînt foarte dragi acești băieți 
care au izbutit să alcătuiască, pe 
pivotul Oblemenco, o echipă cu 
personalitate, apreciată nu numai 
pentru jocul propriu-zis, ci și pen
tru valorile ei etice: fair-play, 
respect pentru adversar și public 
și, mai ales, respect față de pro
pria demnitate. In ultimul campio
nat, însă, i-am surprins de cîteva 
ori jucind... fals. Desigur, știu zi
cala cu cele o mie de păcate ale 
păgubașului, dar măcar să mă în
treb am voie: Cum e posibil ca 
în retur, să ai forța și valoarea de 
a cuceri patru puncte, în deplasa
re, de la echipele clasate pe primele 
trei locuri și in schimb să te do
vedești atît de nevolnic la tine a- 
casă incit să cedezi trei puncte e- 
chipelor clasate pe ultimele trei 
locuri ?... Vă puteți închipui că nu 
pierderea punctelor, privită în si
ne, mă interesează (cu toate că nici 
lipsa de ambiție în a cuceri titlul 
suprem nu mi se pare prea lăuda
bilă), ci fapaul că lucrul acesta 
s-a-ntîmplat la o echipă remarcată 
pînă acum tocmai pentru virtuțile 
ei etice... Am convingerea că, dacă 
jucătorii s-ar fi întilnit periodic cu 
suporterii — învățînd că aceștia, 
tocmai pentru că-i prețuiesc, au 
dreptul să-i tragă aricind la răs
pundere — n-am fi asistat la în- 
timplări „ciudate" ca acelea des
pre care vorbeam. Concluzia pen
tru viitor se-nțelege, cred, de la 
sine. In ce mă privește, eu conti
nui să cred în echipa noastră.

I. Stancu-Zane, tipograf: La Cra
iova s-a inițiat, acum cîțiva ani, 
ceremonialul oferirii de flori echi- 
pelor-oaspe. tn alte locuri acest 
frumos obicei, împrumutat de la 
noi, persistă. La Craiova s-a re
nunțat la el. De ce ?...

... Cîndva, imediat după intrarea 
în A, era obiceiul ca fotbaliștii 
noștri să-și viziteze, in grup, su
porterii la locul de muncă. Ca sa 
știe și ei că acei în fața cărora se 
prezintă duminica nu sînt „o masă 
urlătoare" în fața căreia te poți 
prezenta oricum, ci niște oameni 
harnici, ei înșiși performeri în pro-

CAREUL SPERANȚELOR...
Am fost la un antremament de fotbal. Lucra o echipa din prima 

nbastrâ divizie. Era mai cald decît în etuva de la Guadalajara. 
Totul pârea alb. Pînâ și tricourile cîndva multicolore. Soarele 

tși dizolvase spectrul...
Am câutat un pic de umbră. în zadar. Frunzele se imaterializa- 

seră. Am trecut pe o verandă acoperită, Inutil. Cimentul, stropit cu 
cîteva minute în urmă, respira ușurat, dar zăpușeala creștea...

Jucătorii și-au terminat antrenamentul după două ore. Au pornit 
grăbiți spre vestiar. Au intrat cite tiei pe ușă. Unii s-au aruncat spre 
dușuri. Alții s-au întins pe cimentul rece.

Mai avem o singură duminică pînă la Rapid—U.T.A.
...Apropo de Rapid... De U.T.A... Toți „cei patru mari" ai cupelor 

europene au resimțit din plin, pînă la urmă, șocurile acestei veri 
fierbinți. Se vede la toți cei patru dorința de a mixa tare, poa*n 
pentru a rupe clasica monotonie a culorilor noastre de club în 
cupele Europei. Dinamo a renunțat -la un antrenor poate prea am
bițios, ofertat cîndva de Real Madrid, și a oferit un înaintaș (Mol
dovan) pentru un fundaș (Sătmăreanu). Rapid a refăcut potențialul 
„triunghiului de fier" de la Lausanne, cu Lupescu în locul lui Dan, 
plecat sa revitalizeze, în Belgia, o apărare prea calmă. In afară 
de vasta, Rapid a ajuns să fie astăzi singura echipă cu două „vîr- 
furi" de profesie — Neagu și fostul tricolor în trening, Ene Daniel, 
care s-a dovedit un excelent strateg, perseverînd într-o deliberată 
eclipsă de formă la Bacău, pentru a cuceri Capitala fără caran
tină.

Rămîne de văzut dacă Bazil Marian, faimosul conducător de 
ioc al Victoriei și Caymenului, va ști să sincronizeze, prin pase su- 
®erQjî<' 4?ru . l°acâ al celor doi... Steaua, pe lîngă răsunătoarea 
rocada Covaci-Valentin, a achiziționat pentru masa ei simplă de 
steiar, un bibelou de porțelan (Ion Constantin). Să vedem dacă bi
beloul nu se va sparge, în sfîrșit, U.T.A. a recurs la un schimb 

nu ce a" c ’”ar acceptat, oferind un internațional 
Cardiff pentru un... rezervist. în ciuda faptului că duce dorul unor 
extreme de profesie, fostul extrem stînga Dumitrescu III i-a cedat fără 
ezitări pe Șchiopu și pe Dumitrescu IV, pentru a rămîne unul dintre 
puținii noștri antrenori la care noțiunea conflict nu e compatibilă 
cu relațiile profesor-elev.

_ ...Acum 24 de ani, într-o duminică de iulie, la fel de toridă ca 
și cea de ieri, Valentin Stănescu, Marian și Dumitrescu III, antrenorii 
de astăzi ai Stelei, Rapidului și U.T.A.-ei, jucau la Varșovia, împreună, 
sub culorile echipei naționale. Nu ne rămîne decît să le urăm mult 
succes ca antrenori, în apropiata campanie de toamnă, după ce, ca 
jucători, au avut prea puține bucurii Aceeași urare pentru Nicușor, 
cel mai tinăr „as" al careului speranțelor...

loan CHIRILA

Suporterii - seismografe fidele
In preajma 

noului Campionat
ducerea de bunuri materiale. De la 
o vreme, se pare, aceste vizite 
s-au „perimat". In schimb, băieții 
merg in Iran, Franța sau mai 
știu eu unde. Nu zic să nu meargă, 
clacă merită și e nevoie, să ne 
mîndrim și noi, suporterii, cu asta, 
cum ne mindrim acum cu trofeul 
adus din Franța. Dar să joci in 
Persia sau la Saint Trapez, fără 
să ai înrădăcinat în tine sentimen
tul că această posibilitate ți-au 

deschis-o eforturile generoase ale 
muncitorilor de la „Electro" sau 
de la Combinatul chimic, mi se 
pare cam... neîndestulător sub 
raportul educației. Cred că din 
cauza asta au devenit băieții noș
tri în ultima vreme așa de capri- 
cioși. Dar, cu ajutorul nostru, își 
vor reveni, vă asigur 1

Dr. ing. Silviu Pușcașu, confe
rențiar universitar: Avem o bună 
tradiție a studenților — fotbaliști 
harnici la învățătură. Cred că a- 
cest element este hotărîtor pentru 
a avea garanția unei bune com
portări a echipei în viitorul cam
pionat. Sub toate raporturile: ca 
evoluție în teren, ca etică sportivă, 
ca devenire în competiție și în 
viață...

Virgil Vasilescu-Virv, publicist, 
semnatarul unor severe cronici de 
fotbal în ziarul „înainte"; Echipa 
craioveană se afla, cred, într-un 
moment aparte. Ca valoare, ca ma
turitate, ca sudare colectivă, ea a 
atins punctul maxim în campiona
tul trecut.

Dar, din păcate, atit clubul cît 
și jucătorii n-au valorificat — fap
tic — această situație convenabilă. 
Așa stînd lucrurile, în perspectivă 
există primejdia rutinei. Deja fi
zionomia spirituală a echipei nu 
mai este una de elan și dăruire, 
ci de buni și maturi tehnicieni. 
De-aici pină la categorisirea de 
echipă bătrînă nu mai este, după 
cum se știe, decît un pas. Ce este 
de făcut? După părerea mea, fiind 
vorba de primejdia unei îmbătrî- 
niri spirituale — și nu de una în
scrisă în buletinul de identitate — 
cred că se impune un bine gindit 
și insistent „antrenament"* la ca
pitolul voinței. Mijloace și mediu 
propice există iar lotul, privit în 
mare, are predispoziție pentru așa 
ceva...

★
Vară buimacă ? După cum se ve

de, această aserțiune nu se susține 
decît ca butadă. în realitate, su
porterii olteni — asemenea supor
terilor din toată țara — știu foarte 
bine „pe ce lume trăiesc", adică 
ce vor de la echipa îndrăgită. De 
pildă, ca o concluzie, iată ce ne-a 
spus muncitorul Gh. Mihai, „șeful" 
galeriei oltene: „Se zice că stu
denții noștri au ratat, în campiona
tul trecut, cucerirea titlului. Eu 
nu cred asta. Eu cred că 
ei... au făcut repetiție în ve
derea asaltului de anul acesta. 
Ar trebui ca noul antrenor să por
nească la lucru cu acest gind și nu 
cu gindul — mărturisit presei — 
de „a o scoate la capăt cum s-o 
putea". Așadar, ambiție și îndrăz
neală ! Noi, suporterii, vom fi, ca 
totdeauna, pe fază".

PETRE DRAGU

AUTOTURISME

din 10 august 1971TRAOtDEA EXCEPȚIONALĂ LOEO
atribuie in număr NELIMITAT AUTOTURISME „DACIA 1300“ Șl „SKODA S. 100“, 

excursii cu petrecerea REVELIONULUI la BUDAPESTA 
(DURATA CIRCA 6 ZILE), 

NUMEROASE PREMII IN BANI
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!



MiINE, START IN CAMPIONATELE
EUROPENE DE ATLETISM

DEȚINĂTORII TITLURILOR 
CONTINENTALE...

Începînd de mîine, elita atletis
mului european își va desemna 
campionii ediției jubiliare, a X-a. 
O mare parte a celor cărora For
tuna le-a surîs, în toamna anului 
1969, vor încerca — cu șanse mai 
mari sau mai mici, în funcție de 
schimbările produse în ierarhia 
europeană în ultimii doi ani — 
să-și apere titlurile cucerite pe 
stadionul atenian Karaiskakis. Iată, 
de altfel, numele celor al căror 
.,mandat" expiră săptămîna aceasta: 
BĂRBAȚI t 100 m Valeri Borzov 
(U.R.S.S.) 10,4; 200 m Philippe
Clerc (Elveția) 20,6; 400 m Jan 
Werner (Polonia) 45,7; 800 m Die
ter Fromm (R.D.G.) 1:45,9 ; 1.500 m 
John Whetton (Anglia) 3:39,4; 
5000 m Ian Stewart (Anglia) 13:44,8; 
10 000 m Jiirgen Haase (R.D.G.) 
28:41,6; maraton Ron Hill (An
glia) 2.16:47,0; 110 mg Eddy
Ottoz (Italia) 13,5 ; 400 mg Viaces- 
lav Skomorohov (U.R.S.S.) 49,7;
3.000 m. obst. Mihail Jelev (Bulga
ria) 8:25,0; 4x100 m Franța 38,8; 
4x400 m Franța 3:02,8; 20 km
marș Graham Nihill (Anglia) 
1.30:41,0 ; 50 km marș Cristopher 
Hohne (R.D.G.) 4.13:32,8; înălțime 
Valentin Gavrilov (U.R.S.S.) 2,17 
m; lungime Igor Ter-Ovanesian 
(U.R.S,S.) 8,17 m ; triplusalt Viktor 
Saneev (U.R.S.S.) 17,34 ; prăjină 
Wolfgang Nordwig (R.D.G.) 5,30 m; 
greutate Dieter Hoffman (R.D.G.) 
20,12 m ; disc Harmuth Losch 
(R.D.G.) 61,82 ; suliță Ianis Lusiș 
(U.R.S.S.) 91,52 m ; ciocan Anatoli 
Bondarciuk (U.R.S.S.) 74,68 m ; de
catlon Joachim Kirst (R.D.G.) 8041 
p; FEMEI : 100 și 200 m Petra 
Vogt (R.D.G.) 11,6 și 23,2 ; 400 m 
Nicole Duclos (Franța) 51,7 ; 800 m 
Lilian Board (Anglia) 2:01,4 ; 1.500 
m Jaroslava Jehlickova (Cehoslova
cia) 4:10,7; 100 mg Karin Balzer 
(R.D.G.) 13,3; 4x100 m R.D.G. 43,6; 
4x400 m Anglia 3:30,8 ; lungime 
Miroslava Sarna (Polonia) 6,49 m ; 
înălțime Milena Rezkova (Ceho
slovacia) 1,83 m ; greutate Nadejda 
Cijova (U.R.S.S.) 20,43 m ;. disc Ta
mara Danilova (U.R.S.S.) 59,28 ;
suliță Angela Nemeth-Ranky 59,76 
m; pentatlon Liesel Prokop (Aus
tria) 5030 p. ' v

In urmărirea
IUI PEREZ!

Excepționalul record mondial 
realizat de tlnărul săritor cuba
nez Pedro Perez în proba de 
triplusalt în cadrul Jocurilor pan
americane, va face cu siguranță 
din această probă unul din eve
nimentele cele mai așteptate ale 
campionatelor europene. Viktor 
Saneev, Carol Corbu fi Jorg 
Drebmel considerați — pînă la 
surprinzătoarea performanță a lui 
Perez — cel mai buni specialiști, 
din lume ai probei vor încerca 
fără îndoială să dea o replică 
adecvată noului recordman. Iată 
cele niai bune performanțe mon
diale reușite anul acesta în proba 
de triplusalt :

17,40 Pedro Perez (Cuba) 
17.16 Viktor Saneev (U.R.S.S.) 
17.12 CAROL CORBU (România) 
16.93 Jorg Drehmel (R.D.G.) 
16.87 Ghenadi Bessonov (U.R.S.S.) 
16.82 Nelson Prudencio (Brazilia) 
16.79 Giinther Schenk (R.D.G.) 
16.78 Dave Smith (S.U.A.) 
16.68 Mohinder Gill (India) 
16.64 Michael Sauer (R.F.G.)

..Șl (cițiva) ABSENȚI
Iată acum și cîteva absențe no

tabile. Din cei 33 de campioni de 
la Atena 10 nu-și vor apăra la 
Helsinki titlurile cucerite în 1969.

Trebuie amintită desigur, mai în- 
tii, tragic dispăruta Lilian Board, 
campioana europeană a probei de 
800 m, dispărută la sfîrșitul anu
lui trecut în urma unei . maladii 
necruțătoare. Din diferite motive nu 
se vor afla printre participanți : 
John Whetton (Anglia) deținătorul 
titlului la 1.500 m (a abandonat, se 
pare activitatea competițională), 
Ian Stewart (Anglia) — campion 
5000 m — (bolnav și apoi acciden
tat, el a renunțat la sezonul 1971 
pentru a pregăti Olimpiada) Eddy 
Ottoz (Italia) fosta stea a alergă
torilor de garduri (a renunțat la 
atletism imediat după campiona-

Ediția jubiliară a „europenelor" de atletism a stabilit deja, înainte de 
startul întrecerilor un record : acela al numărului participanților. Pe sta
dionul olimpic din capitala Finlandei vor concura 1 000 de atleți (296 
femei și 704 bărbați) din 29 de țări ale Europei. In 1969 la Atena au 
participat 900 de sportivi. Iată (in foto) un „Bun venit!" — scris in 
cinci limbi — pe imensa tablă electronică de arbitraj a stadionului:

ULTIMELE

• Federația italiană de atletism 
l-a înscris pe Francesco Arese la 
nu mai puțin de patru probe: 
800 m, 1.500 m, 5000 m și 10000 m. 
(Arese este recordmanul Italiei la 
toate probele de la 800 m la 
10000 m, inclusiv pe distanțele ne- 
clăsice de 1000 m, 2000 m șl 
3000 m). Lui Arese i s-a lăsat po- 
siblitatea să aleagă și, mai mult 
ca sigur, el va concura la 1500 m, 
probă în care deține cel mai bun 
rezultat european al sezonului — 
3 : 36,3. 

tele de Ia Atena), Mihail Jelev 
(Bulgaria) campionul de la 3000 m.

Dintre vedetele probelor femini
ne, vor absenta Petra Vogt (R.D.G.) 
cîștigătoarea probelor de 100 și 
200 m, Nicole Duclos (Franța), de
ținătoarea titlului la 400 m (la în
ceputul anului a devenit mamă și 
va concura probabil numai la șta
feta 4X400 m) Jaroslava Jehlickova 
(Cehoslovacia), surprinzătoarea în
vingătoare a probei — alergată 
pentru prima dată la Atena — de 
1.500 m, (accidentată și departe de 
forma de la ediția precedentă), 
Miroslava Sarna (Polonia), Cea care 
a devansat-o cu numai 4 centime
tri pe Viorica Viscopoleanu la 
Atena, Liesel Prokop (Austria) cam
pioana pentatlonistelor.

VEȘTI

• Rezultate înregistrate în ulti
mul concurs de verificare al atle- 
ților polonezi în vederea partici
pării la Campionatele europene 
de la Helsinki : masculin : 800 m
— Szordikowski 1 :48,0 ; 5000 m — 
Podoliak 14 : 02,2 ; 110 mg — Wod- 
zinski 13,6 ; 400 mg — Kulczicki
50.5 ; triplusalt — Biskupski 
16,24 m ; suliță — Damszelj 81,24 
m ; feminin: 100 m — Szewinska
11.5 ; lungime — Vejba 6,21 m '• 
Înălțime — Prociov 1,75 m ; 800 m
— Kolakowska 2 :10,1.

în turneul de la Messina,Juniorii noștri din nou învingători la lupte libere

ROMÂNIA - POLONIA 6,5-2,5
PLOIEȘTI (prin telefon). In sala 

clubului Petrolul din localitate a 
avut loc ieri dimineața întîlnirea 
internațională amicală de lupte li
bere dintre reprezentativele de ju
niori ale României și Poloniei. După 
o serie de meciuri spectaculoase, 
inițiate, în special, de către tinerii 
luptători români, scorul a fost fa
vorabil sportivilor noștri. S-au evi-

ECHIPE DE POLO 

ROMÂNEȘTI 

PESTE HOTARE

La Recco a început un turneu 
internațional de polo pe apă la ca
re participă și formația Rapid 
București. în prima Zi a competi
ției, Rapid a întîlnit echipa italia
nă Pro Recco în fața căreia a pier
dut cu scorul de 8—12. în cel de-al 
doilea meci, echipa Marinei mili
tare (Moscova) a dispus cu 10—5 
de formația C.N. Barcelona.

★
La Ruse s-a disputat întîlnirea 

internațională amicală de polo pe 
apă dintre echipele de tineret Lo
komotiv Ruse și Petrolul Ploiești. 
La capătul unei partide echilibrate, 
sportivii români au terminat. în
vingători cu scorul de 4—2 prin 
punctele înscrise de Băjenaru (3) și 
Olteanu. Cele două goluri ale gaz
delor au fost marcate de Hristov.

HAPtLE CELUI DE-AL W-LEA 

„TOUR DL L’AVENIR**
Iată ordinea etapelor celui de-al 

10-lea Tour de 1’Avenir, competiția 
ciclistă internațională de amatori 
programată între 16 și 26 septem
brie, pe șoselele Franței : etapa I: 
Albi-Albi, contracronometru indi
vidual (8 km) ; etapa a 2-a, circuit 
la Albi (132 km) ; etapa a 3-a: 
Albi—Mende (190 km); etapa a
4-a : Mende—Lovede (175 km) ; 

etapa a 5-a : Lovede—Orange (180 
km) ; etapa a 6-a : Orange — Dig- 
ne (170 km) ; etapa a 7-a : Digne— 
Briancon (189 km) ; etapa a 8-a : 
Briancon—Montmelian (150 km) ; 
etapa a 9-a : Montmelian—Anne- 
masse (118 km) ; etapa a 10-a : 
Pont d’Ăin-r-Roanne (140 km) ; eta
pa a 11-a: semietapă la Roanne, 
contracronometru individual (40 
km) a doua semietapă Roanne — 
St, Etienne (120 km). 

dențiat în mod deosebit Șt. Lo- 
treanu (cat. 60 kg), care l-a învins 
detașat la puncte (13—2) pe J. Niez- 
goda și Tr. Limbă (cat. 75 kg), sin
gurul luptător care în această reu
niune a câștigat prin tuș — min. 3 
în fața lui H. Milewski.

Iată celelalte rezultate: cat. 48 kg 
— V. Tomescu b.p. T. Kudelski; 
cat. 52 kg — A. Voicu p.p. .1. God- 
lenski, Gh. Ștefan egal J. Zalopni, 
cat. 56 kg — Gh. Ieremia b.p. T. 
Lucziwo, cat. 65 kg — N. Doroban- 
țu și A. Pukola descalificați; cat. 
70 kg — T. Seregely b.p. W. Iwar- 
sko; cat. 81 kg — A. Bălăianu b.p. 
H. Mazur; cat. 87 kg — I. Cornuța 
p.p. T. Pasennik.

Fl. ALBU — coresp.

PE TERENURILE DE TENIS
VIE ACTIVITATE 

A TENISMENILOR ROMÂNI

ILIE NĂSTASE

victorios la Istanbul
în așteptarea meciului cu Brazi

lia. finala inter-zone a actualei e- 
diții a „Cupei Davis“, echipierii 
reprezentativei României se re
unesc la București, in vederea ple
cării spre Sao Paulo, programată 
pentru joi. Deocamdată, sint pre- 
zenți in Capitală cei doi jucători 
de rezervă Petre Mărmureanu și 
Sever Dron, sosiți din India cu a-

In finala turneului interna
țional de tenis de la Is
tanbul, Die Năstase l_a în
vins pe sud-africanul Patti
son cu 6—4, 6—4, 10—8.

vionul, via Ronva. De la Istanbul 
sint așteptați să sosească astăzi 
primele noastre rachete, maeștrii 
emeriți ai sportului Ion Țiriac și 
Ilie Năstase.

Pînă la ora actuală, lipsește a- 
cordul federației braziliene de spe
cialitate asupra datelor meciului, 
care — conform avizului comitetu
lui de organizare a „Cupei Davis“ 
—urmează să fie disputat pînă la 
data de 22 august, inclusiv. Este, 
deci, foarte probabil ca finala Bra
zilia—România să se desfășoare 

în zilele de 20, 21 și 22 august, 
date propuse de federația noastră.

Și al ți tenismeni români se vor 
afla angajați în întreceri interna
ționale, în aceste zile. Campioana 
națională Agneta Kun, și tînărul 
jucător Sever Mureșan vor fi pre- 
zenți la Moscova, la campionatele 
internaționale de tenis ale U.R.S.S. 
(9—16 august). Un lot de tenis- 
mani juniori, condus de antreno
rul G. Bosch se deplasează la 
Praga, pentru o serie de întîlniri, 
culminate cu întrecerile de zonă 
ale „Cupei Vasco Valerio".

MESSINA, 8 (prin telefon). în 
prima întilnire susținută în cadrul 
turneului desfășurat în aer liber, 
pe terenul de asfalt din curtea pri
măriei din localitate reprezentativa 
masculină de baschet a României 
a avut o comportare bună, deși a 
pierdut în fața selecționatei nord- 
americane All Stars—Gillette. 
Baschetbaliștii români au condus 
timp de 30 de minute, dar în final 
au trebuit să cedeze in fața supe
riorității de talie a adversarilor 
care au folosit multă vreme o for
mație alcătuită din cinci jucători 
de peste 2 m și un conducător de 
joc de 1,90 m. Scorul final : 78—76 
(38—44).

Iată-l pe americanul Marty Riessen, autorul marii surprize din cadrul 
turneului de tenis de la Brooklyn (Massachusetts), unde l-a eliminat pe 
asul australian Rod Laver. Telefoto: A. P. — Agerpres

TENISMENII SOVIETICI DOMINĂ 
„EUROPENELE" DE AMATORI

La Luxemburg au continuat în
trecerile campionatelor europene 
de tenis pentru amatori. Primul 
titlu a fost cucerit de jucătoarele 
sovietice Morozova și Jansone care 
în finala probei de dublu femei, 
au întrecut cu 6—2, 6—4, perechea 
Roubin (Franța), Ciakîrova (Bulga
ria). Pentru locul 3, perechea ceho
slovacă Neumanova, Holubova a 
dispus cu 6—2, 6—2 de cuplul
Szorenyi, Borka (Bulgaria). Și pro
ba feminină de simplu a fost do
minată de sportivele sovietice care 
au avut în semifinale pe toate

STARS-GILLETTE
Au înscris: Albu 26, Savu 14, Ta- 

rău 14, Oczelak 8, Georgescu 6, Dia- 
conescu 6, Cîmpeanu 2 pentru Româ
nia, respectiv Gray 20, Grand 10, 
O'Hanlon 6, Sattler 9, Wingoe 7, 
Striker 18, Playet 8. Au arbitrat 
bine Zabrowski (Polonia) și Bottarl 
(Italia).

în cealaltă partidă, echipa Polo
niei a învins selecționata secundă 
a Italiei cu 69—65 (36—28). Deși 
a fost „ținut" bine, cunoscutul in
ternațional polonez Jurkiewicz a 
înscris 16 puncte. Au arbitrat 
Hottya (România) și Fiorido (Ita
lia).

Turneul continuă.

cele patru concurente. Finala se 
va juca între Olga Morozova și 
Biriukova.

în sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Metreveli 
(U.R.S.S.) — Lejus (U.R.S.S.) 6—1, 
6—3, 6—4 ; Baranyi (Ungaria — 
Machan (Ungaria) 6—0, 6—8 6—2, 
9—7 ; Lihaciov (U.R.S.S.) — Ghe- 
nov (Bulgaria) 6—1, 6—1, 6—4 ; 
Szoeke (Ungaria) — Meyer (Fran
ța) 6—4, 6—2, 6—3.

TURNEE.,.

A ÎNCEPUT 0 NOUA EDIȚIE
&

A CAMPIONATULUI MAGHIAR

JOCURILE SPORTIVE PANAMERICANE
Baschetbaliștii S.U.A. nu vor juca in turneul final

70-lea campionat naționalCel de al 70-lea campionat național 
de fotbal al Ungariei a fost inaugu
rat simbătă cu primele două partide, 
iar duminică au continuat celelalte 
meciuri ale primei etape. Surprizele 
nu au lipsit ae la start. La Budapesta, 
Honved a fost învinsă cu 2—1 (1—1) 
de Tatabanya, după ce a deschis 
scorul In min. 3 prin Komora. Apoi, 
oaspeții au avut o puternică reve
nire înscriind două puncte prin Sza- 
kacs și Komiives. Seara pe „Nepsta- 
dion“, în fața a 14 000 de spectatori, 
campioana Ujpesti Dozsa a obținut 
o victorie categorică în compania 
formației Komlo: 7—1 (6—1), prih go
lurile marcate de Fazekas 3, Dunai 
II 2, Bene .2, respectiv Juhasz.

Ferencvaros nu a reușit decît un 
scor egal (2—2) cu Csepel. Aceasta 
din urmă a condus cu 2—1 pină în 
min. 83, cînd Branikovics a egalat 
pentru Ferencvaros. O victorie

gorică a realizat Vasas în deplasare!: 
3—0 cu Pecsi Dozsa, prin golurile 
înscrise de Torok, Puskas și Muller. 
Noua promovată în prima categorie, 
Egyetertes a dispus de M.T.K. cu 
2—0. dar, după cum se Știe, echipa 
învinsă a jucat fără 9 titulari, sus
pendați de conducerea clubului. Cea
laltă debutantă, Eger a terminat la 
egalitate pe teren propriu cu Răba 
ETO Gydr: 1—1. In fine, Szombat- 
hely a dispus de Videoton cu 2—1, 
iar Salgotarjan a invins pe Diosgyor 
cu 2—0.

Laszlo NISZKACS,
„Nepsporf—Budapesta

ALTE REZULTATE

■A-.-.-.- :
*

cate-

Cifre statistice

Peste 60 000 de spectatori au asistat la 
Rotterdam la meciul international ami
cal dintre cunoscuta formație olandeză 
Feijenoord și campioana Angliei, Arse
nal Londra. Au învins fotbaliștii olandezi 
cu 1—0 (1—0), ' ’ '
Henk Wery.

prin golul marcat de

SPARTAK MOSCOVA
A CUCERIT CUPA U.R.S.S

I

500 000 SPECTATORI 
IN FIECARE DUMINICĂ 

LA MECIURILE
DIN ITALIA

• Peste 20 000 
rit pe stadionul 
pur întîlnirea dintre selecționatele Sin
gapore și Burma. Fotbaliștii din Singa
pore au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0) prin golul marcat în minutul 
25 din lovitură de la il m de Dollah 
Kassim.

de spectatori au urmă- 
central din Kuala Lum-

r ” t zilele 
________ anchetei-statis- 

tice” realizată, din inițiativa federa
ției peninisulare de fotbal și a ligii 
naționale profesioniste, la sfirșitul se
zonului trecut asupra unui număr 
de 100 000 spectatori.

După prelucrarea datelor obți
nute s-a ajuns la concluzia că spec- 
tatorul-tip la meciurile de fotbal 
este în marea majoritate de sex 
masculin, de vîrstă intre 30 ani (16 
la sută din spectatori) și 40 ani (15,3 
la sută), de profesiune funcționar 
(25,6 la sută), muncitori (21,4 la sută) 
sau student (21,1 la sută.) care șe 
duce regulat la meci (53 la sută) 
sau destul de des (29 la sută), care 
cumpără de obicei bilete ieftine de 
2000 lire (42,3 la sută) și care absen
tează de pe stadion atunci cînd 
prețul biletelor este prea mare (28,' 
la sută).

Cu același prilej s-au dat pu
blicității și date privind afluxul de 
spectatori la meciurile de campio
nat. S-au înregistrat, in medie, 508,000 
ipectatori duminicali.

Presa
acestea 

țief peninisuîâre de fotbal și a ligii

italiană a publicat 
rezultatele s.—

• In meci amical, Valencia a dispus 
cu 2—1 (0—0) de F.C. Koln. Vest-germanul 
Flohe a deschis scorul, anoi Claramunt 
a marcat de două 
pentru gazde.

ori (min. 72 și 87)

La Moscova, în prezența a peste 100 000 
de spectatori, s-a disputat sîmbătă finala 
„Cupei URSS“ la fotbal între formațiile 
Spartak Moscova și SKA .Rostov pe Don. 
întîlnirea s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 2—2 (după prelungiri).

Conform regulamentului competiției, 
cele două echipe s-au întîlnit a doua 
oară. întîlnirea a avut loc ieri, tot la 
Moscova. Victoria a revenit formației 
Spartak cu 1—0 (0—0), care intră — pen
tru a 7-a oară — în posesia trofeului. 
Golul a fost marcat în min. 55 de Kise
liov.

MASURI PENTRU PREVENIREA CORUPȚIEI
IN CAMPIONATUL VEST-GERMAN

KISELIOV
(Spartak Moscova)

BOGOTA 8, (Agerpres). — în 
concursul de natație, din cadrul 
Jocurilor sportive Panamericane de 
la Caii, au fost desemnați primii 
învingători. Proba masculină de 
200 m liber s-a încheiat cu victo
ria americanului Franck Heckel, 
cronometrat în 1:56,4 (nou record 
al Jocurilor). Foarte disputată a 
fost proba de 100 m bras masculin, 
în care victoria a revenit lui Mârck 
Chatfield (S.U.A.) cu timpul de 1:06,8, 
urmat de compatriotul său Brian 
Job și brazilianul Jose Luiz Fiolo
— ambii cronometrați în 1:07,9. 
Proba feminină de 200 m mixt a 
fost cîștigată de sportiva canadia
nă Leslie Clift cu 2:30,0 (nou re
cord național), care a învins-o pe 
principala favorită, americana Sue 
Atwood — 2:30.3.

în seriile probei feminine de 200 
m liber, cel mai bun timp a fost 
obținut de americana Kin Keyton
— 2:11,4.

Proba completă din cadrul con
cursului de călărie a fost cîștigată

de mexicanul Manuel Mendivil. 
Medalia de argint a revenit cana
dianului Clint Banburry, iar cea 
de bronz columbianului Juan Jose 
Neira.

Turneul masculin de baschet a 
programat un nou derby : Brazilia 
— Cuba, încheiat cu scorul de 
73—68 în favoarea baschetbaliștilor 
brazilieni. Alte rezultate : Colum
bia—Insulele Virgine 70—64 ; Ar
gentina — Panama 91—90 ; Porto 
Rico — Peru 88—72. De remarcat 
că, pentru prima oară, echipa SUA 
nu s-a calificat pentru faza finală 
a acestei competiții.

în semifinalele turneului de box 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : cat. semimuscă : Velasquez 
(Chile) învinge la puncte pe Gar
cia (Mexic) ; Carbonnel (Cuba) dis
pune la puncte de Rios (Argenti
na) ; cat. țiană : Garcia (Mexic) 
învinge prin ko pe Torres (Cuba) ; 
Batista (Venezuela) întrece la 
puncte pe Alonso (Panama).

Turneul internațional masculin de tenia 
de la Brooklln (Massachusetts) a conti
nuat cu disputarea partidelor din sfer
turile de finală ale probei de dublu. 
Perechea australiană Alexandre — Dent 
a întrecut cu 7—6, 7—6 cuplul Drysdale 
U.S.A.) Pllici (Iugoslavia), iar olan

dezul Okker și americanul Riessen au 
eliminat cu 6—3, 6—2 perechea engleză 
Cox — Stilwell.. Intr-o altă partidă, Gi- 
meno (Spania) șl Taylor (Anglia) au în
vins cp 4—6, 7—5, 6—3 pe Newcombe 
(Australia) — McMillan (R.S.A.).

Finala probei de simplu masculin din 
cadrul turneului de tenis de la Dtlssel- 
dorf se va disputa între jucătorul japo
nez Toshiro Sakai și vest-germanul 
Christian Kulmke. tn semifinale, Sakai 
l-a eliminat cu 7—5. 6—4, 6—4 pe Karl 
Meiler, iar Kuhnke l-a Întrecut cu 1—6, 
6—3, 6—1, 6—3, pe Attila Korpas.

★
Proba de simplu bărbați din cadrul 

turneului internațional de tenis de la 
Coruna (Spania) a revenit jucătorului 
vest-german Harald Elsclienbroich, care 
în finală l-a învins cu 6—1, 10-a pe 
cunoscutul campion spaniol Manuel San
tana. în finala probei de dublu mascu
lin, cuplul Santana — Elschenbroich a 
dispus cu 6—4, 6—4 de perechea italiană 
Pietrangeli Mulligan.

★
Rezultate înregistrate în semifinalele 

turneului internațional de tenis de ia 
Lisabona : simplu bărbați : Velasco (Co
lumbia) — Guerrero (Spania) 6—1, 6—3, 
6—1; Kalogheropoulos (Grecia) — Molina 
(Columbia) 3—6, 8—6, 3—6, 6-1, 6—3 ; 
dublu masculin : Kalogheropoulos,
(Grecia), Guerrero (Spania) — 
Pinto (Portugalia), Peralta (Argenti
na) 6—1, 6—2; dublu mixt : Isabel Fer
nandez (Columbia), Vflela (Portugalia) 
— Raquel Glscafre (Argentina), Gomez 
(Portugalia) 6—1, 4—6, 6—0.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
S.U.A. — POLONIA 10—8 ÎN MECI REVANȘA, LA BOX

în meciul revanșă, disputat la Sosnowiec, echipa de box a S.U.A. 
a învins selecționata secundă a Poloniei cu 10—8. Iată rezultatele: 
semimuscă : Chmiel p.p. Dement; muscă : Blazynski p.p. Lewis ; 
pană : Prochon b.p. Boudreaux ; ușoară : Caruk p.ab.II Goins ; semi- 
mijlocie: Sobanski p.p. Washington ; mijlocie mică: Petryszn b.p. 
Daniels ; mijlocie: Kowalczyk b.p. Hadley ; semigrea : Dragan b.p. 
Slaughter ; grea : Skoczek p.p. Wells.

Urmările scandalului care a a- 
gitat prima ligă a compionatului 
de fotbal din R.F. a Germaniei, se 
resimt încă. Pentru a nu se mai 
ajunge la situații ca acelea care au 
dus la suspendarea pe viață a ju- 
tătorilor Manglitz, Patzke și Wild, 
odată cu apropierea noului sezon, 
în contractele pe care cluburile 
sportive le-au încheiat cu jucătorii 
lor, au fost prevăzute o serie de 
clauze noi. Una din ele prevede 
sancțiuni contra acelora ce vor în
cerca să vicieze un rezultat, chiar

pe calea agitației verbale. Primirea 
sau acordarea de mită sint de ase
menea aspru pedepsite de regula
ment.

Principalul acuzat, portarul inter
național Manglitz, care urmase un 
curs de antrenori în trecut, dar nu 
activase, fiind jucător cu contract, 
a cerut federației respective per
misiunea de a exercita această 
profesie. Firește, fiind suspendat pe 
viață din activitatea sportivă, ce
rerea sa a fost respinsă.

Al doilea meci dintre echipele de 
box ale S.U.A. și Poloniei, desfășu
rat la Sosznowiec, a programat în
tîlniri la 9 categorii. Victoria a re
venit pugiliștilor americani cu 
10—8. în prima întilnire, gazdele 
cîștigaseră cu 16—6.■
Finala campionatului european de 
baschet pentru junioare se va 
disputa între reprezentativele URSS 
și Cehoslovaciei. în semifinalele 
competiției, desfășurate la Suboti- 
ca (Iugoslavia), cele două favorite 
au obținut victorii clare : U.R.S.S. 
a învins cu scorul de 111—43 (49 
—21) echipa Bulgariei, iar Ceho

slovacia a dispus cu 69—37 (33—25) 
de formația Italiei. în alte partide 
(pentru clasament) s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Iugoslavia— 
Israel 69—53 (34—30) ; Belgia — 
Elveția 45—25 (27—12) ; Polonia— 
Ungaria 65—61 (32—28) ; Olanda — 
Scoția 54—48 (22—27).

Cu prilejul unui concurs de nata- 
ție desfășurat la Los Angeles, îno- 
tătoarea americană Karen Moe a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 200 m fluture cu timpul 
de 2:18,59. Vechiul record, deținut 
de Alice Jones era de 2:19,3.

La Budapesta au început campio
natele de natație ale Ungariei. în 
proba masculină de 100 m fluture, 
Istvan Szentirmai a stabilit un nou 
record maghiar cu timpul de 57,4. 
Cu un nou record s-a încheiat și 
proba feminină de 400 m liber în 
care Andrea Gyarmati a fost cro
nometrată în 4:47,6. Alte recorduri 
ale Ungariei au mai realizat: Eva 
Kiss — 2:47,9 la 200 m spate și 
Laszlo Cseh — 59,9 la 100 m spate. 
Alte rezultate : 200 m liber mascu
lin — Hargitay 1:59,9 ; 100 m Liber 
femei — Andrea Gyarmati 1:00,6.
•
Echipa masculină de handbal Lo
komotiv Magdeburg (R.D. Germană) 
și-a început turneul in Bulgaria ju- 
cînd la Plovdiv cu formația locală 
Lokomotiv. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 17—15.■
Concursul internațional de călărie 
de Ia Dublin a programat o nouă 
probă de obstacole cîștigată de 
sportivul englez David Broome pe 
calul „Manhattan". Pe locul secund 
s-a clasat vest-germanul Hendrick

Snoek pe „Feinder Kerl". urmat de 
americanul Neal Shapiro pe „King’s 
Row" și vest-germanul Lutz Mer
kel pe „Sir".■
Cursa preolimpică de fond, dispu
tată în circuit Ia Munchen, a re
venit cunoscutului rutier polonez 
Ryszard Szurkowski, cronometrat 
pe distanța de 182,400 km în 4h 
34:27. Al doilea a sosit compatrio
tul acestuia. Jan Hanusik, care a 
dispus la sprint de al treilea cla
sat, italianul Aldo Perecchini■
La Sydney, un nou meci, opunînd 
selecționatele de rugby XV ale 
Australiei și Republicii Sud-Africa- 
ne, a revenit oaspeților la scorul 
de 18—6 (3—3).■
Boxerul italian Tomasso Galii și-a 
păstrat titlul de campion european 
(profesionist) la categoria semi- 
ușoară, dispunînd la puncte, în 15 
reprize, de vest-germanul Lothar 
Abend, în gala desfășurată la 
Roma.
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