
In lumina documentelor de partid

MIȘCAREA SPORTIVĂ PRAHOVEANĂ 
ÎȘI ASUMĂ NOI RESPONSABILITĂȚI 

PENTRU INTENSIFICAREA
MUNCII POLITICO-IDEOLOGICE

Hele trecute a avut loc o ședin
ță de lucru cu activul mișcării 
sportive din județul Prahova. 

Au luat parte membrii biroului 
C.J.E.F.S., reprezentanții organelor și 
organizațiilor de stat și obștești cu 
atribuții în domeniul sportului, pre
ședinții consiliilor județene pe ramuri 
de sport, activul clubului „Petrolul”, 
președinții și secretarii unor mari a- 
sociații sportive, antrenori și instruc
tori. Adunarea a dezbătut problemele 
muncii politico-ideologice și cultural- 
educative cu sportivii in lumina re
centelor Documente de partid, adop- 
tind un plan de măsuri.

DEPLINĂ ADEZIUNE

Sportivii prahoveni și-au reafirmat 
cu acest prilej adeziunea lor totală 
la propunerile făcute de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, privind îm
bunătățirea activității politico-ideo- 
logice. de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oame
nilor muncii șl aprobate în unanimi
tate de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Sînt de subliniat exigența, seriozi
tatea și înalta responsabilitate In

Jucătoarele noastre au expediat mingea peste blocajul echipei R.F.G., care 
nu o mai poate recupera

Foto I ION BUNGAU, Constanța

Dupâ turneul international feminin de volei

COMPORTARE BUNA
k ECHIPEI ROMÂNIEI,

DAR GREUL ABIA ÎNCEPE...
Tradiționalul turneu Internațional fe

minin de volei al României, încheiat cu 
victoria formației U.R.S.S., s-a bucurat 
tn acest an de o prezență valoroasă, In- 
semnînd o piatră de Încercare pentru 
echipa României, aflată tn ajunul unul 
eveniment de seamă : Campionatele eu
ropene din Italia, la care voleiul nos
tru feminin își joacă marea carte a ca
lificării pentru Jocurile Olimpice. După 
cum am mal subliniat, echipa a arătat 
cu acest prilej o creștere sensibilă a 
potențialului el de joc In comparație cu 

•evoluțiile din competițiile anterioare. La 
multe execuții tehnice, majoritatea Ju
cătoarelor se prezintă mai bine puse la 
punct : ne referim îndeosebi la blpcaj, 
la atac și la apărarea din linia a doua. 
Bineînțeles, nu- lâ un nivel ireproșabil, 
dar destul de aproape și, uneori, chiar 
mal bine dectt echipele cu care slntem 
tentați tot timpul să facem comparații : 
U.R.S.S. și R.P.D. Coreeană. Sînt însă 
alte laturi ale jocului la care mal tre
buie să se muncească : preluarea ser
viciului și- atacului, dispunerea corectă 
în teren în funcție de stilul de joc al 
adversarelor, efectuarea serviciului, auto- 
diiblajul etc. Ultimele partide ne obligă 
să insistăm asupra acestor aspecte. Atît 
meciul cu R.P.D. Coreeană, cît și setul 
al treilea cu echipa Cehoslovaciei (am
bele întîlnirl cîștigate de reprezentativa 
noastră) ne-au dat prilejul să constatăm 
că în anumite momente, cînd serviciul 
advers este' mai dificil, preluarea con
stituie un pupet nevralgic care deter
mină pierderea a numeroase puncte șl 

■ uneori a seturilor. Așa se explică șl 
faptul că echipa României a cedat ne-

4 ECHIPAJE ROMÂNEȘTI LA C.E. FEMININE
DE CANOTAJ DE LA COPENHAGA

teri * plecat La Copenhaga lotul 
schifistelor care, între 12 ți 15 au
gust va participa la campionatele 
europene feminine de canotaj pro
gramate pe lacul Bagsvaerd. Au 
făcut deplasarea la această ediție 
a C.E. următoarele patru „bărci" : 
schitul de 4+1 vîsle — Ioana Tu- 
doran, Mitana Botez, Elisabeta La-

Pe aeroportul internațional Otopeni, înaintea plecării la C.E. feminine de canotaj din Danemarca
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toate comparti-

unanimitate, cei 
au adresat mul- 
statuluj nostru

spiritul căreia cadrele de bază ale 
mișcării sportive din județul Prahova 
au dezbătut materialele, modul critic 

. în care și-au analizat propria lor 
activitate, precum și angajamentul 
ferm de a înlătura grabnic lipsurile 
semnalate, pentru îmbunătățirea ac
tivității sportive în 
mentele ei.

într-o emoționantă 
care au luat cuvîntul 
țumiri partidului și 
pentru grija pe care o poartă miș
cării sportive, pentru condițiile din ce 
în ce mai bune care se asigură dez
voltării educației fizice de masă, 
creșterii continue a performanțelor, 
lărgirii bazei materiale a sportului 
românesc.

O ANALIZA AMPLA, 
MULTILATERALA...

auParticipanții la ședința de lucru 
evidențiat rezultatele pozitive obținute 
pe tărîm sportiv, sub conducerea și 
îndrumarea organelor și organizațiilor 
de partid, care completează ansam
blul marilor succese înregistrate de 
acest județ în domeniul economic,

un set In fața Cehoslovaciei•contat
(deși aceasta, după cum s-a mal men- 

tltulare). 
?t Co- 

cu 
au 
cel

țlonat, era lipsită de cîteva 
Intr-o bună măsură aceasta este 
cauza căderii din setul n cu R.P.D.

• reeană șl a pierderii meciului 
U.R.S.S., deși Ia blocaj româncele 
fost net superioare, Iar In atac 
puțin egale adversarelor. Fiind elemen
tul prim ce decide reușita acțiunilor 
ofensive, preluarea trebuie să devină, 
pentru orice echipă care vrea să se 
afirme, un element perfect Însușit. S-a 
văzut clar, de altfel, că una dintre cau
zele care au dus la Infrîngerea formației 
R.P.D. Coreene de către cea a U.R.S.S. 
a fost imprecizia la preluare, Tn condi
țiile unul serviciu foarte dificil efectuat 
de jucătoarele sovietice (acestea reall- 
zînd chiar numeroase puncte directe 
din repunerea mingii în joc).

Cum s-a comportat echipa noastră In 
ansamblu șl fiecare jucătoare în parte? 
După partidele turneului final, consta
tăm îmbunătățirea randamentului co
lectiv, dar omogenitatea, nu a fost încă 
atinsă. Este, probabil, unul din obiecti
vele ultime, a cărui rezolvare — 
de-acum necesară — trebuie să ducă 
la îmbunătățirea formei.

Echipa acționează în regim sporit de 
viteză față de trecutul apropiat, ceea 
ce este bine, dar ni se pare încă insu
ficient folosit arsenalul de combinații 
tactice în atac. In multe situații care

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

zâr, Doina Barda? + Ștefanla Bo
risov (de două ori medaliat cu aur 
la campionatele europene), 4+1 
rame — Diona Bălașa, Marioara 
Sîngiorzan, Elena Necula. Teodora 
Untaru + Rodica Iordache, 8+1 
— Ecaterina Trancioveanu, Viori
ca Lincaru, Elena Oprea, Elena 
Nicolae. Florica Petcu, Cristei Wie-

social și cultural, al ridicării 
stări a populației. în același 
s-au exprimat însă atitudini ___
justificate față de unele neajunsuri 
existente în munca de educare poli- 
tico-ideologică a sportivilor, față de 
atitudinile negative constatate în 
comportarea unor sportivi și specta
tori pe stadioanele prahovene.

Din dezbateri a rezultat faptul că 
atît biroul consiliului județean pentru 
educație fizică și sport, organele și 
organizațiile de stat și obștești cu 
atribuții în domeniul sportului, con
ducerile clubului sportiv „Petrolul" 
și ale unor asociații sportive, cit și 
antrenorii, instructorii și arbitrii au 
slăbit în ultima perioadă p.-eocuparea 
față de problemele educației în masa 
sportivilor. Acest lucru s-a reflectat 
în scăderea exigenței față de lipsuri, 
și a fermității în urmărirea propriilor 
decizii și hotărîri, în tolerarea și 
chiar cocoloșirea unor abateri

bunei 
timp, 

critice

se-

Ioviță POPA
șeful secției organizare și control din 

cadrul C.N.E.F.S.

(Continuare în pag. a 3-a)

In județul GALAȚI o remarcabilă inițiativă

tai SPORTIVĂ Dt LA SATE**
Îmbunătățirea activității 

de masă de la sate, dezvol- 
consolidarea bazei materiale

Vlzlnd 
sportive 
tarea și 
prin muncă patriotică, Comitetul ju
dețean U.T.C. Galați, Consiliul popu
lar județean, C.J.E.F.S. și alte or
gane locale cu atributiuni în dome
niul sportului au orgrnizat concursul 
„Pentru cca mai frumoasă bază spor
tivă de la sate“.

La acest concurs, la care participă 
toate «asociațiile sportive sătești din 
Județul Galați, criteriile principale 
sînt : amenajarea unei baze sportive 
compusă din terenuri de fotbal, vo
lei, handbal, sectoare atletice ; con
struirea unui portic de gimnastică ; 
amenajarea unei instalații 
igienico-sanitară, tabele de 
precum și reamenajarea 
sportive simple ; amenajarea 
terenuri sportive în funcție de obi
ceiurile și tradițiile sportive existente 
în comunele respective, cum ar fi 
oină, ciclismul, călăria, popicele, 
luptele ; întreținerea permanentă a 
bazelor sportive (împrejmuirea aces
tora, plantări de pomi sau perdele 
de protecție). Profesorii de educație 
fizică din comunele respective au în
datorirea de a acorda asistența teh
nică pentru desfășurarea acestor lu
crări.

Desemnarea celor mai bune baze 
sportive, aprecierea eforturilor orga
nizatorice și a mupeii prestate de 
către tineretul sătesc vor fi făcute 
de către o comisie județeană, alcă
tuită din factori de răspundere din 
organizațiile reprezentate.

Concursul „Pentru cea mai 
moașă bază sportivă de la sate* este 
dotat cu premii constînd în echipa
ment și material sportiv, organiza
țiile U.T.C. și asociațiile sportive 
fruntașe pe județ fiind premiate ci 
prilejul unor duminici cultural-spor
tive sau festivaluri ale sportului, cîn- 
tecului și dansului, la care vor par
ticipa formații sportive șl artistice șl 
din comunele învecinate. La stabi
lirea cîștigătorilor, comisia județea
nă va acorda o atenție deosebită șl 
activităților sportive ce sînt organi
zate cu acest prilej.

Este evident că în această peri
oadă organizațiile U.T.C. și asocia
țiile sportive sătești stabilesc, după

simple 
marcaj, 
bazelor 

altor

fru-

ÎNCEP ÎNTRECERILE DE TENIS
DOTATE CU „CUPA TRANSILVANIA*

Pe terenurile din Parcul munici
pal din Cluj — aceleași care au găz
duit campionatele naționale de ti
neret ale României și Turneul in
ternațional al speranțelor — în
cep marți întrecerile de tenis do
tate cu „Cupa Transilvania". De
venită tradițională, competiția a 
trezit și în acest an un interes deose
bit printre adepții sportului alb, 
la actuala ediție anunțîndu-și pre
zența tenismeni din multe cluburi 
și secții din țară.

Organizată de Consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport 
Cluj și de clubul Politehnica din lo
calitate, întrecerea va reuni la 
start 60 de jucători din Tg. Mureș, 

ner, Marioara Constantin, Elena 
Gavlluc + Agneta Sieburg, sim
plu — Gabriela Toader.

Echipajele sînt însoțite de an
trenorul emerit Ion Bulugioiu și 
prof. Ion Boicu. Conducătorul de
legației sportivelor î Gheorghe Giur- 
căneanu, secretar general al fede
rației române de canotaj-yachting.
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LA INSTALAȚIA DE NOCTURNĂ DE LA „23 AU GUST"ȘEDINȚA DE LUCRU
A COMITETULUI
OLIMPIC ROMAN

Biroul Comitetului Olimpic Român a 
ținut ieri ședința sa obișnuită de lucru, 
in cadrul căreia a trecut în revistă 
unele probleme legate de participarea 
sportivilor români la Jocurile Olimpice 
de iarnă (de la Sapporo) și de vară 
(de la Munchen).

Ținînd seama de criteriile dinainte sta
bilite, Biroul C.O.R. a hotărît ca ana
liza stadiului de pregătire a candidaților 
olimpici să fie făcută în toamna acestui 
an (după încheierea celor mai impor
tante competiții europene și mondiale), 
în prezența sportivilor. De asemenea, 
au fost adoptate unele măsuri privi
toare la îmbunătățirea muncii de edu
cație a candidaților olimpici, în lumina 
recentelor Documente de partid.

Biroul C.O.R. a ascultat o informare 
referitoare la trecerea flăcării olimpice 
pe teritoriul patriei noastre, urmînd ca 
detaliile acestei acțiuni să fie stabilite 
în ședința următoare. De asemenea, a 
fost prezentată o informare cu privire la 
prezența turiștilor români la Jocurile 
Olimpice. Au fost rezolvate și alte pro
bleme curente ale activității olimpice.

Conslliile 
conducere 
unde se

necesități, împreună cu 
populare și consiliile de 
ale C.A.P.-urilor, locurile 
vor amenaja bazele sportive și obiec
tivele precise, cu termene, mobili- 
zind masele largi ale tineretului de 
la sate, organizînd șantiere ale tine
retului pentru amenajarea, reamena- 
jarea și Întreținerea bazelor sportive. 
Dintr-o discuție purtată cu iov. Vic
tor Vasilache, șeful sectorului sport 
al Comitetului județean al U.T.C. a 
reieșit că unele comune au și termi
nat aceste baze, cum ar fi Li iști, 
Ivești, Matca, Valea Mărului, Cos- 
tache Negri, Munteni, Barcea, Bu- 
ciumeni, Nicorești, Vîrlez și altele, 
în curs de amenajare se afJă bazele 
sportive sătești din Umbrărvști, Bra
niștea, Cudalbi, Bălăbănești, Grivița.

Trebuie să menționăm însă și fap
tul că în comunele Piscu, Cerțești, 
Băneasa și Schela, consiliile popu
lare nu au acordat nici, un fel de 
sprijin în această direcție, și că unii 
profesori de educație fizică (de 
exemplu prof. Viorel Drăguș șl Mi
hai Oancă de la liceul din comuna 
Pechea) nu au asigurat asistența teh
nică, deși aceasta intră în atribuțiile 
lor. Spre deosebire de poziția aces
tor cadre didactice, entuziasmul și 
dăruirea profesorilor de educație fi
zică Tache Chircă și Dumitru Onta 
(din comuna Ivești), Marian Banea 
(Barcea), Dumitru Donici (Matca), 

Ionel Stan (Grivița) sînt pilduitoare.
Pe acest fundal trebuie să eviden

țiem și bogata, activitate spo’.dvă 
desfășurată pe această perfoâdă de 
asociațiile sportive din comunele 
Ivești, Liești, Valea Mărului, Matca, 
Grivița, în contrast evident cu co
muna Tudor Vladimirfscu care 
poate prezenta nimic 
bilanț.

Concursul „Pentru 
moașă bază sporti ză 
află în plină desfășurare pe cuprin
sul județului Galați, constituind un 
prilej de a impulsiona activitatea 
sportivă la sate, angrenarea tinere
tului la muncă patriotică în calitatea 
sa de producător și beneficiar al ba
zelor sportive.

Victor ȘTEFĂNESCU 
corespondent

nu 
la ora acestui

Timișoara, Oradea, Arad, Cîmpia 
Turzii, Cluj etc.

★
Competiția va dura pînă sîmbă- 

tă și se va desfășura după urmă
torul program: dimineață de la 
8,30—12 și după amiază de 
15—19.

Început de săptămînă pe lacul Snagov... Spre la,ig — un lot de caiaciști }i canoiști români care vor parti
cipa la campionatele europene de juniori Foto I N. DRAGC'Ș

O EXCURSIE DE DUMINICĂ ÎN BUCEGI
Asaltul înălțimilor
Munte și plajă pe Valea Scîndurarilor
„Luptele" de la casele de bilete ale telefericului (din li- J 
organizare).
Pajiști cu.
Nu este datoria noastră, a 
igiena muntelui ?

deșeuri menajere, în preajma cabanelor
tuturor, să păstrăm frumusețea și

Atracția muntelui este irezisti
bilă. Răcoarea pădurilor de coni
fere de la poale, murmurul discret 
al izvoarelor, reci ca gheața, tăce
rea solemnă a coloșilor de piatră 
sau, pur și simplu, „beția platou- 
rilor înalte", cheamă, cu regulari
tate, la fiecare sfîrșit de săptămînă 
sute, mii de amatori de excursii, 
de odihnă activă, de recreație în 
mijlocul naturii.

Am fost și eu, într-o astfel de 
„zi de vîrf", într-o duminică, la 
Sinaia. Bucogii păreau luați cu 
asalt. Sute de mașini își încercau 
caij putere spre Cota 1400. Altele,

SE ÎNALȚĂ ULTIMUL STÎLP

• O săptămînă de pregătiri 
pentru... 
destinate 
au venit 
Oii... • 
ajuns să

două ore și jumătate 
înălțării ! ® Troliuriie 
tocmai de la Vadul 
„Fiecare stîlp ar fi de 
lumineze o comună" 

„Acesta să fie darul nostru 
în ziua marii sărbători..."

Ieri, spre prinz, la ora Ia care căl
dura toropise totul, tranțformînd parcă 
asfaltul într-o lavă moale și ascul
tătoare. imprimînd pînă și pașii tre-

Trimisul nostru special, ROMEO VILARA, transmite

AZI LA HELSINKI DESCHIDEREA
CELEI DE A X-a EDIȚII
A C. E. DE ATLETISM

HELSINKI, 9 (prin telex). Pentru 
cele șase zile de întreceri, cîte pro
gramează „10 Euroopan yleisurheilu- 
mestaruuskilpailujen" (așa se 
cheamă în limba finlandeză campi
onatele europene de atletism) au 
venit în localitate cîteva sute de 
atleți și. atlete, antrenori și di
verși specialiști, alte cîteva sute de 
reprezentanți ai presei scrise și 
vorbite, cîteva mii de turiști — iu
bitori ai atletismului.

Pe străzile liniștitului oraș, stră
lucind sub soarele nordului, pe 
bazele de antrenament de la 
Otaniemi (acolo unde și locuiesc cei 
mai mulți dintre competitori) 
Elăintarha, Pallokenttă sau Pirk- 
kola, ori la centrul de presă de 
la Messuhall B, se vorbește acum 
în toate limbile, dacă nu chiar în 
majoritatea dialectelor bătrînului 
nostru continent. Este de la sine 
înțeles că această mulțime poliglo
tă abordează, în discuțiile el, pe 
toate fețele, subiecte legate de at
letism, sport care, aici în Finlanda, 
se bucură de o foarte mare popu
laritate, campionii de ieri, ca și 
cei de astăzi, fiind cunoscuți și 
apreciați de toată lumea. încă din 
avionul companiei Finnaîr, care 
ne-a adus de la Copenhaga, una 
dintre însoțitoarele de bord a ținut

realizare telefericul ! 
sigură. în numai cîte- 
cabina te depune pe

„mai rezonabile'1, parcate sau aban
donate în preajma stației teleferi
cului, străjuiau coada uriașă de tu
riști care-și 
care.

Splendidă 
Modernă și 
va minute, 
platoul Furnica, lăsîndu-ți în conti
nuare libertatea și dificultatea ale
gerii traseului : spre întunecata pă
dure a Cocorei și peștera Ialomi- 
cioara, spre Babele sau Omul, spre 
Vîrful cu Dor, spre Jepi, sau, pur 
și simplu, „la plajă", în neasemuita 
Vale a Scîndurarilor. Dacă n-ar fi 

așteaptă rîndul la ur-

cătorulul grăbit, am făcut o vizită în 
parcul sportiv „23 August”, acolo 
unde —aflasem — muncitorii „Elec- 
tromontajului” procedează la ridicarea 
ultimului stilp al „nocturnei”.

I-am găsit pe oameni la treabă, 
lgnorind arșița, pe care rarele adieri 
de vint — anunțînd ploaie — abia o 
Îndulceau. Al patrulea stilp al in
stalației, prins într-o rețea de ca- 

’ bluri fără sfirșit, zăcea răsturnat — 
punte gigantică — peste aleea pie
truită ce Înconjoară stadionul. C-îțiva 
muncitori — „doar 20 slntem cu toții» 
avea să ne spună mai tîrziu mecani
cul Nicolae Rotaru — lucrau în preaj-

să ne facă cunoscut — ceea ce noi 
știam — că însuși președintele re
publicii, Urho Kekkonen, președinte 
de onoare al campionatelor euro
pene, a fost în tinerețea sa nu 
numai un mare sportiv, ci chiar 
campion național la săritura 
înălțime.

Evident, toate discuțiile c&re 
poartă încă, > această oră,

în

se 
_ s’nt 

dominate de... pronosticuri, pentru 
că începînd de marți seara vor 
putea fi abordate — în paralel — 
și comentariile. Și din cîte ne-am 
putut da seama, în cele cîteva ore 
de cînd ne aflăm aici, printre fin
landezi sînt foarte mulți cei

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatele europene de juniori la caiac-canoe

PE APA, SUB SOARELE
TORID AL SNAGOVULUI

colțurile de stîncă, la o aruncătură 
de băț, dacă n-ar fi adierile răco
roase și parfumate urcate dinspre 
Valea Ialomiței, te-ai putea crede 
pe o plajă marină, atît de nume
roase sînt grupurile întinse la 
soare.

Privite de la distanță, potecile 
șerpuitoare printre jnepeni ți stînci 
par vii. Șiruri neîntrerupte de „fur
nici", împovărate de rucsacuri și 
sacoșe. înaintează ca într-un pele
rinaj tainic spre creste și cabane.

Cabanierii așteaptă în prag. Co
șurile fumegă, plitele sfîrîie, aștep- 
tînd comenzile care nu se lasă aș
teptate. Ușile cabanelor 
ale unor stupi, prin care 
nu ostenește decît în amurg, 
atunci complet.

Și privind aceste coloane 
tice „în marș", ai, dintr-o dată, re
velația uriașului salt realizat în ci-

Mihai B1RA

par porți 
forfota 
Și nici

turis-

(Continuare in pag. a 2-a) 

ma unei macarale K 162 de 16 tone, 
înălțînd și coborînd șerpi de oțel.

— Cînd Începe ridicarea stllpului 7 
— am întrebat.

— A și început...
Nicolae Ștefanovicl. coordonatorul ] 

tehnic al lucrării, om trecut prin l 
multe, unul dintre aceia care au pus 
un umăr de nădejde la trecerea ma
gistralei electrice peste Dunăre, ne-a 
explicat ce vrea să însemne răspunsul 
de adineaori :

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare ir. pag. a 3-a)

GH. CEFAN

La ora 10,30 punct, conform pro
gramului de pregătire, lotul juniori
lor români care va participa la 
campionatele europene de caiac-canoe 
s-a aliniat pe terenul de handbal al 
Bazei vechi. Cîteva exerciții de în
călzire sub îndrumarea prof. Corne- 
liu Bîrsăncscu și a maestrului eme
rit al sportului Igor Lipalit și... toată 
lumea pe apă ! Adică, pe unda Sna- 
govului, sub soarele torid al zilei. Se 
rulează pentru început în grup, apoi 
pe „ateliere", pe probe și echipaje. 
Din umbra răcoroasă a încăpătoare
lor hangare continuă să iasă pe apă 
noi ambarcații. Sînt bărcile primilor 
oaspeți sosiți Ia Snagov, caiaciștii și 
canoișth din Australia, Olanda și 
Spania. Azi lj se vor mai adăuga și 
reprezentanții padelei și pagaei din 
Danemarca. Suedia, Norvegia și Anglia.

Așadar, starturi, curse contracro- 
nometru, sprinturi — repetiții gene
rale în vederea marii confruntări. Din 
flotilă s-a desprins canoea de 7, mai 
rapidă prin numărul echipajului care 
o- compune, și acum se distanțează 
sub tempoul susținut al sportivilor : 
Vasile Serghei, Ivan Lisov, Vasile

(Continuare in pag. a 2-a)

TURNEUL FINAL 
AL CAMPIONATULUI 
NAȚIONAL DE POLO 

AL JUNIORILOR
Prima zi a turneului final al campio

natului național de polo al juniorilor a 
Început tn bazinul de la Stadionul Ti
neretului.

Pe o ploaie torențială, favorita cam
pionatului — Progresul București — a 
Întrecut cu 14—1 (3—0, 2—0, 4—1, 5—0) pe 
Vagonul Arad. în cel de al doilea meci, 
Crișul Oradea a produs surpriza zilei 
invlngînd e drept Ia Urnită, cu 4—3 
(0—0, 3—0, 0—1, 1—2) pe C.S.Ș. București. 
Un meci plăcut, prin dlrzenia cu care 
și-au apărat șansele a fost cel oferit de 
S.S. I In compania Voinței Cluj, scor 
final 5—3 (0—0, 0—1, 2—2, 1—0) pentru 
bucureșteni. în ultima ------
ș.S. 2 a cîștlgat In fața 
CU 8—2 (1—0, 4—1, 2—1,

partidă a zilei 
Politehnicii Cluj 
1-0).

C. VIȘAN
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EUROPA PE TARTAN
In afara Jocurilor Olimpice, a- 

tletismul mondial nu cunoaște 
probabil manifestație mai impor
tantă tn calendarul său decît 
campionatele europene. Leagăn 
al atletismului, bătrînul conti
nent a statornicit o tradiție a 
întrecerii atletice pe care nu o 
po'ate diminua explozia de re
zultate, oricît de strălucite, din 
alte părți ale lumii.

Timp de șase zile, pe stadio
nul olimpic din Helsinki — pe 
care a bătut inima de metronom 
a lui Paavo Nurmi, pe care au 
tropotit picioarele avintate ale 
lui Hannes Kolehmainen, pe 
care sulițele atitor ași au spin
tecat văzduhul — se iau la har
ță dreaptă, cavalerească, repre
zentanții elitei atletice euro
pene. întrecerile lor vor avea

I......................................................
ecou dincolo de frontierele con- 

îjg tinentului, pentru că o lume în- 
treagă știe că aceasta este ul- 
tima mare confruntare înain- 
tea Jocurilor Olimpice de la 
Milnchen, acesta este ultimulMilnchem, acesta este . ...... ..
etalon serios după care se pot 
judeca șansele olimpice.

Finlanda pare o gazdă bună pen
tru aceste campionate, tntrucît 
prin tradiție atletismul e un sport

iubit acolo. Președintele comi
tetului de organizare, Jukka 
Lehtinen, spunea că „atletis
mul este singura disciplină spor
tivă capabilă să atragă atita 
public cît să umple stadionul 
olimpic" (capacitate: 50.000 de 
locuri). Asemenea aprecieri o- 
norează spiritul sportiv al unei 
țări.

Incepind de astăzi, Europa 
atletică se racordează la ce
rințele moderne ale tartanului, 
ordinatoarelor și altor instru
mente perfecționate, in căuta
rea unor campioni absoluți. A- 
firmația aceasta trebuie corec
tată doar în raport cu o ciudă
țenie : 1971 este primul an în 
care numeroase probe atletice 
vor avea doi campioni euro
peni, unul de sală și unul in 
aer liber. Pină acum, campio
natele oficiale ale celor două 
sezoane nu au coincis calenda
ristic. Și nici nu se vor mai în- 
tilni pină tn 1974.

Sportivii români participă la 
acest festival atletic cu credința 
că a fi printre cei mai buni 
fn Europa este o onoare, (v.b)

RECORDURILORCAMPIONATUL

TINERELOR DINAMOVISTEA FOST COLORAT DE REZULTATELE

Pe plaja de la Eforie Nord — 
acolo unde de obicei cei veniți la 
mare joacă volei sau fotbal — pot 
fi văzuți în aceste zile vreo două
zeci de tineri vînjoși disputîndu-și 
o minge ovală. Oameni veniți la 
odihnă ? Nu. Printre combatanți re
cunoaștem cîțiva jucători ai națio
nalei de rugby — Dinu, Bărgăunaș, 
Marinescu — și, in corpore... echi
pa Știința Petroșani.

— Ne aflăm aici, confirmă antre
norul Teodor Rădulescu, din ziua 
de 3 august și răminem pină la 15 
august.

Bineînțeles primul loc în discu
ție îl acordăm „noutăților1* și no
tăm: lotul a fost completat cu 
Abibula (fost la Dinamo), Viorel

>■:

E. Aimer, autorul celor mai valoroase rezultate de la „naționale"

Nr. 6781

PE NISIP, O MINGE MURDARĂ DE CĂRBUNE

CONSTANȚA BERLIN 16-6!
CONSTANȚA, 9 (prin telefon.) — 

Duminică seara, în prezența a peste 
2000 de spectatori, sala Sporturilor 
din localitate a găzduit întîlnirea in
ternațională de box dintre selecțio
natele orașelor Constanța și Berlin. 
Sportivii constănțeni, tn mare formă, 
au cîștigat multe partide înainte de 
limită. Oaspeții, foarte rezistenți, 
dar deficitari la capitolul tehnică 
au opus o dîrză rezistență, mal a- 
les la categoriile mari, unde au 
reușit să-și adjudece 3 victorii. Or
ganizarea a fost foarte bună, iar 
arbitrajele nu au ridicat nici un 
fel de obiecții. Un singur regret i 
de ce nu a fost programată aceas
tă reuniune — care a atras, după 
cum am văzut, un mare număr de

spectatori — în aer liber 7 Rezul
tate tehnice, în ordinea categorii
lor, primii fiind trecuți boxerii din 
Constanța I Ibrahim cîștigă fără 
adversar, Mihai Aurel b. p. Gerten- 
bach, M. Dumitrașcu b. ab. 1 San
ger, P. Manole b.p. Diecke, A. 
Iliescu b. p. Winter, M. Moșescn 
b. ab. 1 Marodarg, A. Simionescu 
p. p. Blockus, V. Filip b. «b. 2 
Schiller, A. Popa b. ab. 1. Randtke, 
P. Pîrvu p. p. Anders, D. Zelinca 
p. ab. 3. Kummer.

La Mangalia Nord, tn stațiunea 
Neptun, a avut loc revanșa aces
tui meci, asupra căruia vom reveni.

Cornel POPA, coresp.

Pe linia unor certe realizări — de
ocamdată pe plan intern — înregis
trate de înotătorii români în acest 
an se înscriu și rezultatele de an
samblu ale ediției campionatelor 
naționale de seniori, încheiată du
minică seara la piscina 
„Au fost cele mai tari 
din ultimii ani — declară 
Mihai, secretarul general 
Natație. Progresul fruntașilor 
cestui sport, și mai ales al înotă
toarelor, care rămăseseră datoare 
după sezonul de iarnă ne bucură 
realmente. Șansele noastre de a 
ciștiga Balcaniada de la București 
(19—22 august) cresc astfel consi
derabil**.

Mai mult decît cifrele în sine, 
care au încoronat evoluțiile celor 
mai în formă dintre sportivi, său 
numărul foarte mare al recorduri
lor naționale de toate categoriile, 
merită a fi subliniate două aspec
te.

La 23 din cele 29 de probe ale 
competiției s-au înregistrat recor
duri ale campionatelor naționale, 
iar media cifrelor realizate de pri
mii trei (sau șase) clasați este 
mult superioară celor din edițiile 
trecute. Exemplele ar fi 
se, dar ne vom mărgini 
Media cifrelor realizate 
an de medaliații unor

Dinamo, 
întreceri 

tov. C. 
al F.R. 

a-

numeroa- 
la cîteva. 
în acest 
probe ca

80 DE JUNIORI

AU PREGĂTIT SUCCESELE VIITOARE

! ÎN TABĂRA DE LA SNAGOV
La Snagov, timp de cîteva săp- 

tămîni, 80 de luptători juniori, 
selecționați în urma unor adevă
rate plebiscite întreprinse printre 
antrenori, s-au pregătit cu deose
bită sîrguințâ pentru a cunoaște 
cît mai multe din tainele acestei 
discipline sportive.

Ne oprim nw,întâi la grupa ju: 
morilor mari de Ia lupte greco- 

I romane. Cei doi antrenori, 
: sorii de educație fizică Ion 
și Marin Belușica, urmăresc 
tenție mișcările fiecăruia 
elevii lor. Așteptăm sfîrșitul 
ției“ pentru a solicita 
din activitatea taberei.

Ion Lefter — coordonatorul ta
berei — ne spune, printre altele, 
că juniorii din acest an, deși au 

Jfost selecționați maii judicios ca 
jaltă dată, s-au prezentat totuși cu 
; numeroase deficiențe. Unii dintre 
■ ei nu posedau nici noțiuni elemen
tare. Ei au reușit să se detașeze 
fîa finale doar cu unele procedee 
-tehnice de mare eficacitate, ca 
turul de cap sau șurubul, deschi- 
zîndu-și astfel drumul spre selecție. 
„Dar — precizează Ion Lefter — 
în condițiile luptei moderne, cînd 
competitorii trebuie să finalizeze 
cit mai multe procedee tehnice, 
am fost nevoiți să depunem stră
danii, cu nenumărate repetări de 
procedee tehnice, exerciții pentru 
pregătirea fizică multilaterală, pen
tru agilitate, viteză de reacție și 
rezistență. Cred că la campionatele 
europene de anul viitor, Marian 
Tofan (Progresul București) la cat. 
48 kg. Marian Stan (Steaua) Ia 
cat. 52 kg, Ion Jeieș (Viitorul Bucu
rești) la cat. 56 kg, Victor Prențu 
(Sport Club Bacău) la cat. 75 kg 
și Ion Anghel (Dinamo București) 
la cat. ,81 kg, vor repeta succesul

profe- 
Lefter 
cu a- 
dintre 

l „lec- 
amănunte

V

Juniorii mari de la greco-romane la ora pregătirii fizice. Antrenorii (primul 
din stingă — Ion Lefter) urmăresc cu atenție fiecare săritură. Chiar și la aceste 

mini-gatduri ei intervin adesea cu observații utile elevilor lor

I

NOUTATE
In avantajul

TIRGUL
va

la

oferă noi fi

cumpăraturi I e

pină la 30 august

ȚESĂTURI IMPRIMATE

cu 
în 
la 
pe

100 m liber masculin (56,0), 200 m 
liber masculin (2:03,0) sau 100 m 
delfin femei (70,0) sînt superioare 
rezultatelor cu care s-au cîștigat 
titlurile naționale în 1969 sau 1970. 
Este în primul rînd o dovadă a 
progresului realizat nu numai _ de 
campioni și recordmani, dar și de 
concurenții mai tineri, care bat 
insistent la porțile consacrării.

într-o legătură indisolubilă 
acest prim aspect vom remarca, 
al doilea rînd, aportul deosebit 
creșterea valorică a competiției
care l-au prilejuit evoluțiile spe
ranțelor natației, a acelor tineri 
înotători care mai au ani buni pen
tru a atinge vîrsta senioratului (19 
ani). Ce poate fi mai concludent 
decît faptul că din cel 105 par- 
ticipanți (cu haremuri îndeplinite) 
la „naționale* — cifră record față 
de ultimele 5 ediții, doar 18 
fost seniori 7 Iar din cele 24 de 
luri individuale atribuite, 17 (!) 
Intrat în patrimoniul copiilor și 
niorilor. Este poate cel mai con
cret mijloc de exprimare al talen
tului și posibilităților tinerelor noas
tre speranțe, care fac eforturi lău
dabile de a apropia cît mai mult 
recordurile lor personale de rezul
tatele de valoare europeană, Expri- 
mînd mai plastic această idee vom 
releva că cifre ca 55,2 (100 m),
2 : 01,2 (200 m), 4 :18,0 (400 m),
sau 17 :13,8 (1500 m liber),
69,9 (100 m bras), 60,6 (100
m delfin) pentru probe mas
culine, ca și 69,2 (100 m)
sau 2:32,2 (200 m delfin), 5:33,1 
(400 m mixt) în curse feminine, 
pot figura în dreptul cîștigătorilor 
unor întreceri de nivel european.

Apelînd la tabela internațională 
de punctaj am putea alcătui și o 
ordine a performerilor (și rezulta
telor lor) la actuala ediție : MAS
CULIN : 1. Almer 17:13,8 (1 500 m)
— 957 p, 2. Almer 4:18,0 (400 m)
— 940 p, 3 Șoptereanu 69,9 (100 m 
bras) — 933 p, 4. Slavic 2:01,2 (200 
m liber) — 930 p, 5. Costa 70,0 (100 
m bras) — 927 p, 6. Almer 2:02,2 
(200 m liber) 908 p și 7. Slavic 
55.2 (100 m liber) 905 p; FEMI
NIN : 1. Anca Groza 2:32,2 (200 
m delfin) 906 p, 2. Anca Georgescu 
1:20,5 (100 m bras) și A. Groza 
5:33,1 (400 m mixt) ■— 886 p, 4. A. 
Groza 2:37,0 (200 m mixt) — 876 
p, 5. Eugenia Cristescu 10:12,7 (800

au 
tit-
au 
ju-

m liber) — 872 p și 6. A. Groza 
69,2 (100 m delfin) — 868 p.

In comparație cu întrecerile mas
culine, concursul fetelor a produs 
o veritabilă avalanșă de recorduri 
naționale și personale. Anca Groza, 
cu cele 4 titluri de campioană și 
un număr triplu de recorduri la 
diferite categorii de virstă (inclusiv 
senioare) pleacă mîine la „euro
penele” de la Rotterdam cu o ex
celentă carte de vizită și speranțe 
justificate la medalii. Anca Geor
gescu a mai redus din diferențele 
ce o despart de cele mai bune 
brasiste europene, iar micuța Eu
genia Cristescu, de-a dreptul ine
puizabilă (specialiștii o consideră 
o Novella Calligaris a înotului ro
mânesc), care a înotat în 11 zile 
5200 de metri pe parcursul cărora 
a corectat 20 de cifre (!) din tabe
lele de recorduri, este marea reve
lație a acestui sezon. Evoluțiile ce
lor trei sportive dinamoviste, a- 
căror medie de vîrstă este sub 15 
ani, promit în fine) revirimentul 
mult așteptat al natației feminine. 
Să nu le uităm însă pe Lavinia 
Donia, care în mai puțin de un an 
a devenit prima spatistă a țării, 
pe Cristina Balaban, Agneta Ster
ner, Dana Pop, sau Georgeta Cer- 
beanu, ce rămîn în continuare ele
mente de bază ale reprezentativei.

Spectatorii prezenți în cele 4 zile 
de întreceri nu au putut aplauda 
asemenea recorduri spectaculoase și 
la capătul curselor masculine. Dar 
acest lucru nu trebuie să îngrijo
reze. Sportivii noștri se află doar 
la începutul unor concursuri și de 
abia după Balcaniadă ei vor da e- 
xamenul decisiv al anului : „Cupa 
Europei”, competiție programată în 
28 și 29 august la Torino. De alt
fel, în legătură cu evoluția lor 
vom reveni.

Radu (de la Tecuci) — ambii stu- 
denți și Mircea Beianu (de la 
CSM Sibiu), toți tineri sub 20 de 
ani. A plecat doar Ion Iacob pen
tru care n-a existat tentația ... fa
cultății și învățăturii. Programul 
zilnic ? Antrenamente de 45’ di
mineața pe plajă, aproape două 
ore, după amiază, pe teren cu. iarbă.

Privindu-i, admirîndu-le dîrzenia 
cu care „înoată** în nisipul fierbin
te, nu poți să nu te gîndești la 
clasamentul diviziei naționale A și 
implicit la faptul că tinerii de pe 
plajă sînt de fapt componenții ce
lei mai bune echipe de rugby din 
provincie : locul IV după bucureș- 
tenele Steaua, Grivița Roșie și Di
namo.

Un succes, fără îndoială și al tâ
nărului antrenor aflat doar de un 
an în Valea Jiului.

— Sint mulțumit de echipă, spu
ne T. Rădulescu, de locul ocupat 
anul trecut, de publicul din Petro
șani și sprijinul clubului Știința.

— Lipsește parcă din această e- 
numerare ...

— ... da, sprijinul organelor lo
cale. Echipa noastră din care fac 
parte 3 titulari al echipei națio
nale, 3 ai echipei B — și a ocupat 
locul IV anul trecut, ar avea ne
voie de mai mult sprijin. Ne fa
cem antrenamentele la Petrila fi
indcă clubul „Jiul* ne consideră

frați vitregi. Și acesta nu-i singu
rul exemplu ce poate fi amintit.

... Zbuciumul „cărbunarilor" din 
Petroșani în nisipul arzători s-a’ 
terminat. Toți fără nici o cotțian- 
dă sprintează spre marea care, iu
bitoare de rugby pe semne, îi îm
brățișează. De la Eforie echipa stu- , 
denților din Petroșani pleacă la 
Snagov — localitate pe care n-o 
mai părăsește decît pentru a se în
drepta spre... Bîrlad unde în ziua 
de 29 august susține prima întâl
nire în cadrul diviziei naționale A.

Modesto FERRARINI

ÎNTRECERILE

LA JUNIORI II
La puțin timp după încheierea cam

pionatelor naționale de atletism (juniori 
II), stadionul „23 August" din Bacău va 
găzdui azi întrecerile de pentatlon, care 
vor desemna ultimii campioni de juniori 
II (fete și băieți) pe acest an. Fetele 
vor concura la 100 m.g., greutate, inâl- 
țime, lungime șl 200 m, iar băieții la 
100 m, lungime, suliță, prăjină șl 300 m.

Sile NENIȚA, coresp.

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

Petrenco, Ion Cișlăganu, Artenie Bu- 
cioc, Grfgore Nichiforov, Petre Mar- 
cov.

Primele ambarcațiuni care ies din 
raza de foc a nemilosului soare sînt 
cele ale junioarelor. Astfel, acostează 
la ponton talentatele componente ale 
caiacului de 4 (Maria Ivanov, fe- 
dosia Nichiforov, Mari» Cozma $1 
Nastasia Nicolae), favorite in disputa 
pentru primele locuri în cadrul a- 
cestei probe. Spre mal revin și echi
pajele de K 1 și K 2, după un tur 
de forță în care au fost solicitate 
din plin la eforturi intense.

Ultimul care aduce caiacul la ponton 
este australianul John Sumegi. Nor
mal : pe această teribilă caniculă se 
simte ca acasă !... Mai puțin antre-

OLIMPIA BUCUREȘTI -
In ziua a doua a întrecerilor dintre 

caiaciștil șl canoiștii cluburilor Olimpia 
București șl Trakla Plovdiv, desfășu
rate pe lacul Herăstrău, am asistat la 
evoluții interesante, încheiate cu re
zultate strînse. Reuniunea secundă a 
fost cîștigată de sportivii noștri, care 
au realizat un punctaj de 72, fată de 
61 p dt au obținut oaspeții.

REZULTATE : K 1 (b) 500 m : 1. R. 
Zamfirescu (Olimpia) 2,00,1 2. N. Ieșeanu 
(Ol.) 2,02,3, 3. M. Bonjidar (Trakla) 2.02,8;

norul lui de moment, prof. Stavru 
Teodorov, care il pregătește in a- 
ceste zile pentru C. E. Solitar este 
și olandezul R. M. H, Roosen, par
ticipant la proba de caiac simplu, 
foarte ambițios, conștiincios în exe
cutarea programului stabilit de men
torul său C. Weyzer. în zilele urmă
toare, Snagovul va găzdui noi tea- 
murj da caiaciști și canoiștj din 
U.R.S.S., Ungaria, R.D.G.. Bulgaria, 
Belgia, Iugoslavia, R. F. a Germaniei 
— în total reprezentative a 21 de 
țări, cu un număr record de concu
rent! : 270.

Zile de intense pregătiri, de mici 
retușuri, de... emoții pină Ia primul 
start oficial pe care îl va da arbitrul 
internațional Otto Tomiuc, vineri la 
ora 9,30. Emoții pînă la prima sosire 
care, anul acesta, va fi înregistrată 
automat printr-un videomagnetofon.

TRAKIA PLOVDIV (72-61)
C 1 — 500 m 1. C Duholnlcov (Trakla) 
2,17,8, 2. D. George (Ol.) 2,20.8, 3. A. So- 
pagian (Ol.) 2,27,4; K 4 (t) 500 m. 1.
Olimpia 1,59,7 2. Trakla 2,04,0 ; K l (b) 
500 m 1. Olimpia (V. Nae — I Mun
teanul 1,53,1 2. Olimpia (N. Ieșeanu —
V. Costin) 1,55,6 3. Trakla (A. Vaslliev 
— N. Nicolaev) 1,56 0 ; C 2 500 m
1. Trakla (A. Sopaglan — C Duholni- 
cov) 2,01,2 2. Olimpia (G. Dinu — P.
Ion) 2,04,1 ; K 4 (b) 500 m 1. Olimpia 
1,40,0 2. Olimpia II 1,44,8 3. Trakla
1,46,1.Adrian VASIUU

DUPĂ TURNEUL

(Urmare din pag. 1)

obținut do Juniorii noștri la edi
ția din 1970**.

In continuare, facem un scurt 
popas la o altă grupă, aceea a ju
niorilor mari de la lupte libere. 
Tinerii profesori de educație fi
zică Vasile Pătrașcu și Francisc 
Gyarmaty se află cu elevii 
pe salteaua 1_
pomilor. Din cînd în cînd, între- 
rupeau executarea diferitelor pro
cedee tehnice spre a-i corecta pe 
tinerii luptători. „Ne punem mari 
speranțe în cîțiva dintre acești ju
niori, spune. într-un moment de 
răgaz, Vasile Pătrașcu. Mai ales în 
Nicolae Dorobanțu (Rapid Bucu
rești) Ia cat. 65 kg, Tiberiu Se- 
regely (Comerțul Tg. Mureș) 
70 kg, Valentin Mihăilă 
Timișoara) la cat. 75 kg 
Cornuta (Șc. sp. Brașov ia) 
87 kg, care ne dau speranțe pentru 
competiția continentală de anul 
viitor**.

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
juniorii mari de la lupte libere și 
unii din grupa celor mici au luat

lor 
instalată la umbra

DE SEZON!

la cat. 
(C.F.R. 
și Ion 
la cat.

CUMPĂRĂTORILOR!

DE VARA
substanțiale avantaje

pe

la

care le veți face

numeroase articole:

mătase artificială, artificialăȚESĂTURI IMPRIMATE din
mixtă și relon de producție internă.

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

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

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

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

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

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

PĂLĂRII din pai și tip pai.
SACOȘE din pai, tip pai, p.vc. expandat, folio p.v.c. 
POȘETE din pai, tip pai, i_..................................

cu p.v.c. și expandat. 
GENȚI VOIAJ din p.v.c. 
PANTOFI ȘI SANDALE 

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

rafie sintetică, simplă sau combinată

și expandat.
cu fețe din diferite materiale, piele 
p.v c., plasă relon, p.v c. supei lac. eu 

încălțăminte pentru bărbnți, temei

TÎRGUL DE VARA vo invito 
fdminte, oferindu-vo pînă la 30 
furi reduse, avantajoase.

în magazinele de confecții și încdl- 
august numeroase arucole cu pre-

parte la importante concursuri de 
verificare i turneul internațional, 
cu participarea tinerilor luptători 
din Iugoslavia și Polonia, și întâl
nirile amicale cu reprezentativele 
acelorași țări, la București și la 
Ploiești. Bilanțul . este favorabil 
sportivilor noștri. Dar, același an
trenor ne-a rugat să menționăm 
că la cluburile și asociațiile spor
tive juniorii care au fost în ta
bără trebuie să continue pregăti
rea cu toată seriozitatea. Altfel, 
la anul ei se vor afla în situația de 
a lua munca de la capăt... Fie
care junior va pleca cu cîte o fișă 
personală, în care sînt trecute ad
notările privind evoluția de la în
ceputul pînă la sfîrșitul taberei. 
Aceste fișe vor constitui adevărate 
acte oficiale privitoare la stadiul 
de pregătire a. tinerilor. Am fi 
foarte mulțumiți să constatăm la 
tabăra viitoare că în noile fișe au 
fost făcute mențiuni dintre cele 
mai bune.

La grupele juniorilor mici, ace
leași strădanii le depun antrenorii 
Marin Cristea 
(greco-romane), 
Victor Dona și 
bere).

Acum tabăra
juniorii s-au dus acasă să-și con
tinue vacanța. Momentul despărțirii 
a fost regretat atât de antrenori, 
cit și de sportivi. Și-au spus însă 
la revedere, în vacanța viitoare.

ANUNȚ
Institutul de Educație Fizică țl 

Sport anunță studenții și studen
tele din toți anii de curs, inclu
siv pe cel admiși in anul I, care 
au primit invitații sau adrese 
oficiale, să se prezinte joi 12 au
gust, ora « dimineața, la recto
rat, In vederea pregătirilor pen
tru defilarea sportivilor tn 
de 23 August.

reclamau acțiuni ofensive din pase 
scurte, jucătoarele noastre preferau jo
cul simplu, mai ușor de anticipat de 
către adversare. De asemenea, pasele 
întinse pe fileu cu simulări în zona 3 
au fost rare, mizindu-se îndeosebi 
eficacitatea atacurilor din pase 
male. Desigur, putem spune că 
compartiment a avut !n turneul 
Constanța un randament bun, In 
ral, Insă deseori mingile au fost 
perate, In special tn partidele cu echipa 
care beneficiau da o foarta bună apă
rare in Unia a doua, ceea ce nu a-ar 
fi tntlmplat decît rar tn condițiile unul 
joc mal bogat tn combinații.

tn ce le privește pe jucătoare, trebuie 
să menționăm tn primul rlnd evoluția 
constant bună a coordonatoarei Eugenia 
Rebac, care a dirijat eu precizie atacul

pe 
nor- 

acest 
de la 
gene- 
recu-

ÎS UN REUȘIT ACTUPA CIBO

DIN

(dar putea să-l dea o șl mal mare va
rietate), a blocat peste așteptări șl a 
muncit totdeauna cu folos în linia a 
doua. Rodica Popa, în afara bunei evo
luții în atac, unde dovedește un grad 
sporit de inteligență, depistînd aproape 
eu voluptate punctele vulnerabile din 
terenul advers, dovedește calități excep
ționale la blocaj și, în plus, siguranță 
la preluare și reflexe bune în apărare. 
Florentina ltu rămîne, în continuare, o 
finalizatoare de primă mînă, mal cu 
seamă din pasele înalte, dar uneori 
atacă la întâmplare (fără a privi tere
nul adversarelor), pune mingi în zonele 
apărate, Irosind multe acțiuni ofensive. 
In plus, Inconstanța în joc este 
de frecventă. Mariana Popescu — 
gătoare de bază, al cărei atac în 
căderii blocajului advers, din 
■curte sau din „încrucișările" la 
este foarte eficace — a avut un «tari 
slab, nerevenlndu-șl decît In turneul 
final. Arată mal puțină atenție tn Unla 
a doua și neglijează oarecum săritura 
la blocaj. Ea are nevoie de exerciții mal 
multe la aceste capitole, pentru că a- 
portul unei trăgătoare — orlcît de bună 
— nu se poate reduce numai la atac. 
Aurelia Ichim — harnică în toate com
partimentele, — manifestă totuși incon
stantă pe parcursul fiecărei partide șl 
chiar al fiecărui set. Are însă calitatea 
că șl-a însușit cel mal bine tehnica ata
cului „din blocaj-afară", care necesită șl 
mal puține eforturi. Mariana Baga și 
venera Zaharescu, jucătoarele care își 
dispută al șaselea loc în echipă, In 
funcție de sistemul de joc adoptat (5+1 
sau 4+2), au frumoase calități (ambele 
blochează bine), dar șl oscilații

destul 
o tră- 
tlmpul 

pase 
fileu

INTERNAȚIONAL
pot dăuna randamentului echipei,care pot dăuna randamentului ectupei, 

Bune nl s-au părut celelalte rezerve Jo- 
loslte (Gabriela Popa, Carolina Hutura, 
Marfa Cengher, Ana Chirițescu, Eva 
Klein), dar numai din punctul de ve
dere al execuțiilor individuale, nu șl al 
încadrării perfecte In sextet, ceea ce — 
evident — nu e vina lor. Cînd spunem 
aceasta, ne referim la faptul că primul 
sextet : R. Popa, Rebac, Popescu, ltu, 
Ichim, Zabarescu (Baga) suportă greu 
modificările — necesare la un moment 
dat — scăzînd întrucîtva jocul de an
samblu al echipei. Se știe că într-o com
petiție de mare respirație sînt necesare 
B—10 jucătoare care, chiar dacă se dife
rențiază ca valoare individuală, trebuie 
să se Încadreze perfect în stilul de joc 
al primului sextet și să rezolve situa
țiile tactice ce au determinat efectuarea 
Bchlmbăril. Altfel, Introducerea rezer
velor In cursul partidelor nu este de 
natură să Influențeze In bine evoluția 
echipei.

Subliniind Încă o dată comportarea 
bună a reprezentativei noastre la acest 
turneu, atragem atenția că nu s-a în
cheiat totul aid șl că mal slnt multe de 
făcut (nu numai pe planul pregătirii ge
nerale, d șl pe cel psihologic), pentru 
ca la campionatele europene rezultatele 
să fie satisfăcătoare. De aceea, am in
sistat asupra unor lacune mal mici sau 
mal mari pe care le-am deslușit pe 
parcursul acestui turneu. Ele se cer dt 
mai curînd Îndepărtate, fiindcă mal 
mult ca sigur principalele noastre ad
versare la C.E. și la calificarea pentru 
J.O. se vor prezenta In Italia la un nivel 
superior.

1,

și Cornel Petrescu 
Valentin Carasiniu, 
Dumitru Dana (li-

a luat sfîrșit. Toți

Costin CHIRIAC

0 EXCURSIE
(Urmare din pag. 1)

vilizație, bunăstare și progres. Tu
rismul, drumeția, nu mai sînt ex
periențe individuale, ci au deve
nit fenomene sociale, de masă, pur- 
tînd structuri organizatorice, price
pere și deserviri impecabile. Mun
tele. cu dotările sale tehnice noi, a 
devenit iarna și vara locul și mo
dalitatea cea mai frecventă a rege
nerării fizice și sufletești. Nu este 
nevoie să scriem acest lucru. Toți 
la un loc și fiecare în parte sim
țim acest lucru. Muntele este un 
patrimoniu comun, căruia toți, per
soane și instituții specializate, tu
riști ocazionali, îi datorăm ceva. 
Acesta' este și motivul pentru care, 
după introducerea în atmosferă de 
pînă acum, vreau să spun cele ce 
urmează :

1. Nu este admisibil ca instalații 
moderne, cum sînt telefericele, să 
nu se bucure de o organizare co
respunzătoare, de o deservire exem
plară. civilizată și îndatoritoare 
față de public. Spectacolele de la 
casele de bitele și, mai ales. în ho
lurile de acces spre cabinele de ur
care sînt degradante. înghesuiala,

FESTIVALUL
_____ „ telefon). 163 de ci

cliști au fost prezențl la ediția din acest 
an a „Cupei CIBO", organizată de aso
ciația sportivă brașoveană cu același 
nume și cu sprijinul larg al federației 
de ciclism. Am urmărit, timp de cinci 
ore, o serie de curse frumoase, dirz 
disputate, incepind de la juniorii mici 
și pină la cea mai avansată categorie 
de veterani.

Prezența la start a foștilor ași al pe
dalei, N. I. Țapu, Dede Negoescu, Marin 
Niculescu, Traian și Vasile Chleomban, 
Ion Dolete și mulți alții, a completat 
interesantul spectacol oferit de „Cupa 
CIBO", care s-a Înscris printre compe
tițiile „clasice" din calendarul ciclismu
lui nostru. Veteranii, repartizați în trei 
categorii de virstă, au luat startul tot 
așa de emoționați, ca în vremea mari
lor curse în . care au concurat cu 10, 
20, sau 30 de ani în urmă, luptând voi
nicește cu kilometrii, cu surplusul de 
kilograme și, firește, cu... anii. Ce 
splendidă dovadă de nestinsă dragoste 
pentru acest sport, care i-a purtat 
cîndva pe toate meleagurile țării și din
colo de fruntarii 1...

Cicliștii juniori — mid șl mari — ca 
șl cei din categoriile tineret șl seniori

BRAȘOV, 9 (prin

DE LA BRAȘOV
și-au disputat întâietatea cu multă ar
doare, făcind din „Cupa CIBO" un reu
șit act din veritabilul festival ciclist 
care se desfășoară luna aceasta la Bra
șov.

Rezultate. Juniori mici : 1. A. Dumi
trescu (C.S. Brăila), 2. N. State (Petro
lul PI.), 3. A. Ciobanu (Voința PI.), ju
niori mari s 1. V. Hoța (C.S, Mureșul),
2. V. Iancu (Șc. sp. 1 Buc.), 3. V. Petre 
(Șc. sp. 3 Buc.); tineret : 1. A. Za- 
roschi (Dinamo), 2. A. Sudu (CIBO), 3. 
S. Sudltu (Olimpia); seniori : 1. St. Su
du (CIBO), 2. V. Râțol (Voința Bue.), 3. 
Fr. Gera (Met. Plopeni). Veteranii, de 
la 56 de ani : 1. Dede Negoescu, 2. Ru
dolf Psemetschi, 3. Ion Dolete, 4. Ion 
Badea, 5. Traian Chicomban, 6. N. I. 
Țapu; de la 46 de am s 1. Marin Nlcu- 
lescu, 2. Viorel Gavrilă, 3. Moise Aldu- 
lea, 4. Vasile Chicomban, 5. Sima Zo- 
slm, 6. C. Dumitru ; pînă la 45 de ani : 
1. Nicolae Aldulea, 2. Victor Michnevicl,
3. Andrei Folbert, 4. Ion Pomană, 5. Ga
briel Petrescu, 6. Vasile Ionescu.

Primilor clasați le-au fost oferite — 
într-un cadru festiv — premii, iar tu
turor partlclpanțllor, frumoase amintiri.

C. GRUlA-coresp.

DE DUMINICĂ ÎN BUCEGI
vociferările, „luptele** desfășurate 
spre a obține un loc, strivirea unor 
copii și femei, sînt consecința unei 
lipse de organizare, agravată de 
lipsa de politețe a personalului, de 
frauda introducerii pe uși laterale 
a unor „cunoscuți**, spre enervarea 
generală a celor care-și așteaptă 
răbdători rîndul. Cabina are un nu
măr fix de locuri — 24. N-ar fi mai 
civilizat ca, o dată cu biletul de 
urcare, casierița să elibereze și un 
cartonaș — un tichet — care să 
indice numărul cursei de urcare ? 
în felul acesta, publicul nu mai 
este nevoit să stea ore întregi la 
coadă, să fie martor și victimă a 
unor scene penibile, ci ar putea 
consuma o băutură răcoritoare la 
numeroasele „baruri** (nefolosite) 
ale stațiilor, ar putea cumpăra și 
scrie vederi (dacă ar exista), ar 
putea achiziționa mici suveniruri 
specifice de munte (dacă cineva 
s-ar gîndi la ele), așteptând numă
rul de cursă — afișată pe o plă
cuță — pentru care are bilet. Să 
fie atât de greu ? Sau personalul 
în absența altor distracții, așteaptă 
duminicile și sărbătorile spre a 
asista la „coride** 7 Dar conducerea 
I.T.O. Sinaia ce are de zis î

2. Muntele îți incintă ochiul șl 
îți îmbată plămînii cu ozonul co
niferelor. Sau așa trebuie 
Măcar în teorie. Pentru că, 
pajiști întinse acoperite 
noaie. cu deșeuri menajere 
bele, Vîrful cu Dor, Piatra Arsă), 
îți pierzi iluziile. Oare nu poate fi 
organizată și treaba aceasta — de 
altfel foarte importantă — în eco
nomia și estetica muntelui ? Dacă 
nu pot fi arse deșeurile, cel puțin 
să fie depozitate într-un singur ioc, 
acoperit și izolat. Ce spuneți to
varăși cabanieri din Bucegi ? Ce 
spuneți tovarăși inspectori de la 
Sanepid ?

3. Ați văzut 
Bucegii, lunea 
fi bine să vă . 
jul. Poiene și pajiști splendide," pîn- 
gărite de hîrtii, ziare, cutii de con
serve, sticle, din care multe sparte, 
coji de ouă, roșii, cozi de ardei, 
sîmburi de fructe etc. etc. Vă rog 
să fiți sinceri ! V-ar place dv, ca 
turiști, să reveniți și să vă recreați 
într-o asemenea ambianță ? Nu cre
deți — dragi turiști — că este o 
datorie a noastră. a tuturor, să 
păstrăm frumusețea și... igiena 
muntelui 7 Cine altul s-o facă 1

să fie. 
văzind 

cu gu
ma

vreodată cum arată 
dimineața 7 Nu ? Ar 
creați o dată prile-

După concursurile internaționale de dirt-track
SĂ NE PREGĂTEASCĂ ALȚII MAȘINILE PENTRU CONCURS?

Concursurile de dirt-track au o mare 
aderență la public, ele fiind urmărite 
de oameni de toate vîrstele. în dorința 
de a mări aria de activitate a acestui 
sport al curajului șl indemînăril, al vi
tezelor amețitoare, federația de moto 
are planuri frumoase. Astfel, la Arad, 
cu sprijinul organelor sportive locale, 
s-a creat un nou centru de dirt-track, 
dlndu-se recent in folosință pista apar- 
ținînd asociației Vagonul. In aceste zile 
se iac demersuri pe lingă conducerea 
clubului Steagul roșu pentru înființarea 
unei secții de dirt-track la Brașov. In 
acest scop s-a organizat sâptămlna tre
cută o reușită demonstrație pe pista sta
dionului Municipal, din acel oraș, rea
lizată de valoroși alergători din Ceho
slovacia, Ungaria, Polonia și R.F. a 
Germaniei.

Concentrîndu-șl însă atenția spre dez
voltarea bazei materiale șl răspîndlrea 
curselor de viteză pe zgură în diferite 
orașe ale țării, forul de resort se pare 
că a pierdut din vedere procesul de 
Instruire a sportivilor fruntași, care In 
cele două confruntări cu motocicllștli de 
peste hotare au dovedit serioase ca
rențe în pregătire. Credeam că după 
evoluțiile destul de promițătoare într-o 
serie de reuniuni internaționale, la care 
au luat parte anul trecut, alergătorii 
români vor da pe teren propriu, o ri
postă puternică adversarilor. Dar șl de 
astă dată oaspeții au fost acela care au 
dominat copios întrecerile, cununa de 
lauri fiind cîștigată de doi juniori, ceho-

slovacul Jan Klokocka (la Sibiu) șj po
lonezul Gregors Kuzniar (la București).

Urmărindu-i pe tinerii învingători șl 
pe colegii lor în concurs și dincolo de 
mantinelă am observat la el mai multă 
preocupare pentru întreținerea mașini
lor. La Sibiu, imediat după cursă, oaspe
ții și-au demontat motocicletele, spălînd 
fiecare piesă a motorului. In schimb, 
concurenții români șl-au găsit alte tre
buri sau au plecat la plimbare. La în
tâlnirea revanșă, desfășurată trei zile 
mal târziu pe stadionul Metalul din Ca
pitală, reprezentanții noștri, alergînd pe 
motociclete cu randament apropiat de 
cele ale partenerilor, erau depășiți ade
sea în linie dreaptă, deoarece mașinile 
lor păreau obosite. De aici, se deduce 
clar că alergătorii români nu sînt nu
mai Insuficient antrenați, dar că îșl 
neglijează șl mașinile, ele nemaiputlnd 
răspunde tuturor comenzilor. Astfel, pi- 
loțli nu deprind perfect tehnica startu
lui sau n turnantelor, unde se ciștigă, 
de regulă, teren prețios în disputele de 
pe pistele de zgură.

Atmosfera de delăsare care a cuprins, 
pe unii membri al lotului republican 
este generată și de faptul că de o bună 
bucată de vreme selecționații se pregă
tesc singuri sau sub îndrumarea unor 
Instructori, tn timp ce cunoscutul antre
nor Gheorghe Voiculescu a rămas tără 
angajament de cînd s-a desființat secția 
de moto a clubului Steaua.

Tr. IOANIȚESCU

internațional de la I3u<i- 
celălalt de-a lungul celcr

S-a dat startul într-o nouă manșă a concursului 
rești. Cei trei alergături se vor detașa unul de 

patru ture de pistă
Foto l T. MACAKSCHI

t
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In giulești se redescoperă
VOCAȚIA GOLULUI

Drumuri, aproape zilnice, săptămî- 
na trecută, in Giulești. pentru a ur
mări o primă etapă în reconstrucția 
(preconizată și de foștii antrenori) 
linei echipe, aceea a Rapidului ; în

JScurt consult intre tehnicieni înaintea antrenamentului. De la stingă ta 
dreapta i Gh. Nuțescu (antrenor secund), B. Marian (antrenor principal), 

Dr. Bendiu (medicul echipei)
Giulești! de curfnd părăsiți de Dan 
ci in care a poposit, tot de curfnd, 
Bazil Marian, un ălt fost Idol al 
suporterilor rapidlști, revenit în ves
tita „potcoavă" într-un ceas greu 
al echipei. într-adevăr, apreciațl și 
dv, stimați cititori : Dan, nu mal e 
Dumitru, jucătorul priceput în a stă- 
pîni mijlocul terenului, este azi un 
„el fugitivo"...

Șl totuși, după felul tn care se lu
crează in Giulești antrenorii șl ju
cătorii cred cu toată convingerea în 
revirimentul echipei, mal ales pe 
planul restructurării jocului Cred șl 
muncesc zi de zl cu dăruire. Marți, de 
pildă, Ia prima ședință de pregătire 
după înapoierea de Ia Predai, Rapid 
■ efectuat două antrenamente, unul 
dimineața, celălalt după amiaza, am
bele ample, de intensitate.

DUBLURI PENTRU FIECARE 
POST

în ideea de a verifica întreg Io
tul și. apoi, de a omogeniza, treptat, 
o formulă de echipă, antrenorii Ba
ril Marian șl Gheorghe Nuțescu au 
alcătuit, deocamdată, două formații 
care se înfruntă periodic pe gazonul 
Giuleștiului. în echipa I (probabilii 
pentru startul campionatului) figu
rează Răducanu, Pop, Boc. Lupescu, 
Codrea, Dinu. Angelescu, Năsturescu, 
Daniel Ene. Neagu și Codreanu. Din 
echipa a doua fac parte Rămureanu, 
Ștefan, Mușat (Niță). Costea, Grea- 
vu. M. Stelian. O. Ionescu. Petrea- 
ntt, Apostol. Adam șl Ioniță. De 
fapt. Iotul este mai numeros cu- 
prinzînd și nume deocamdată mal 
puțin cunoscute, dar nu fără velei
tăți ; Crăciun (portar). Badea. Omer, 
Cincă (fundași), Dobre. Rotaru, Neac- 
șu, toți trei mijlocași. „După cum 
vedeți — ne spunea la unul din 
antrenamente B. Marian — nu sîn- 
tem descoperiți la nici un post. 
Avem dubluri, firește mai mult sau 
mai puțin apropiate de valoarea ti
tularului, pentru fiecare component 
al prime] formații. Ceea ce este 
foarte bine, întrucît, astfel stînd 
lucrurile — sublinia, !n continuare, 
antrenorul principal al Rapidului — 
locul in echipă nu va putea fi păs
trat decît printr-o comportare fără 
cusur la antrenamente și jocuri".

ÎNTREGUL AX CENTRAL 
AL ECHIPEI — RENOVAT

La o lectură a „ll”-Iul rapidlst ce 
se profilează pentru noul campionat, 
acela care a început partida de joi 
cu Altay Izmir, nu-1 greu de obser

MIȘCAREA SPORTIVĂ PRAHOVEANA
(Urmare din pag. 1)

pioase manifestate în pregătirea și 
comportarea sportivilor.

.. .SI MULTE PROPUNERI 
' CONSTRUCTIVE

Din cuvîntul participanților merită 
a /fi subliniate cîteva idei :

S-a spus, pe bună dreptate, că unii 
sportivi nu respectă disciplina antre
namentului. Este necesar, de aceea, 
să se pună un accent mai mare în 
procesul de pregătire pe latura edu
cativă, să se ia măsuri energice și 
concrete pentru ridicarea nivelului de 
conștiință al antrenorilor — în primul 
lind — întrucît ei sînt primii chemați 
șă contribuie Ia formarea personali
tății și trăsăturilor de caracter ale 
sportivului. Să se acționeze mai ferm 
pentru lichidarea manifestărilor nega
tive de Pe terenurile de sport, să 
Se organizeze mai multe întîlniri și 
demonstrații ale sportivilor fruntași 
cu tineretul din întreprinderi de la 
Fate și din școli. întîlniri cu părinții 
«toortivilor și. bineînțeles, alte forme 
•(icace și interesante. 

vat faptul că el se prezintă cu În
tregul ax central renovat : Boc, Lu- 
pescu, fundașii centrali. Dinu—An- 
geiescu, mijlocași. D. Ene—Neagu, 
înaintașii centrali. Si dacă Dinu și

Angelescu au mai făcut Împreună 
o serie de meciuri, celelalte cupluri de 
care vorbeam au nevoie de un timp 
oarecare pentru sincronizare perfectă. 
Atit intre ele cit șl cu partenerii 
apropiați, mai ales In condițiile mar
cajului în zonă, modalitate proprie

SE ÎNALȚĂ ULTIMUL STÎLP...
(Urmare din pag. I)

— înălțarea proprfu-zlsă a stflpulul 
durează doar două ore și Jumătate, 
dar pregătirea operațiunii — ceea ce 
facem noi acum — începe eu o săp- 
tămlnă mal devreme.

— Cînd va fi totul gata î
— Dacă merge bine, joi ia prins 

lucrarea va fi terminată.
★

încet-lncet, macaraua se urnește 
din loc. Are sarcină să intre înăuntru, 
In „pilnia" stadionului. încerc o dis
cuție „pe picior” cu omul din cabină, 
cu Florea Crînguș.

— E de 16 tone, nu ?
— De 16, dar merg șl 22... La ne

voie urc și mai mult, să fim gafa cit 
mal repede !

— Dar de ce vă grăbiți. așa ?
— Eu sînt amator de fotbal. Vreau 

să mai prind o nocturnă cît e cald, 
ca să am satisfacția că am făcut o 
Ispravă. Mie ml se pare că nocturna 
iși are dichisul ei mal ales vara...

— Dumneata cu ce echipă ții 7
— Știu eu, cu care joacă mai bine !
în jur. băieții — salopete curate, 

căști albastre de protecție — fac 
haz : „Iasă, nea Florică, că fot spre 
Rapid te trage pe matale inima !“.

★
Macaraua a dispărut. Se vorbește 

despre troliurile care vor ridica stîl- 
pul. și aflu că sînt aceleași care au 
montat tablierele la podul de la Va
dul Oii. Pe unul dintre stîlpii ridicați 
se montează becurile de cuarț, cîte 
32 pe fiecare stîlp. becuri țari, care 
vor lumina stadionul mai bine ca 
ziua.

Ni se dau lămuriri despre grupul 
electrogen autonom, ceea ce vrea să 
zică că stadionul va avea lumină 
chiar șl atunci cînd — accidental —

S-a subliniat necesitatea participă
rii sportivilor și antrenorilor la învă- 
țămintul politic, unei mai mari pre
ocupări pentru a face din fiecare 
sportiv un model demn de urmat 
pentru tineret.

Din planul de măsuri, supus discu
ției și care urmează a fi definitivat, 
putem reține cîteva probleme. S-a 
hotărît :

o Dezbaterea, pînă la 15 septem
brie, a Documentelor de partid cu 
toți sportivii din cadrul clubului „Pe
trolul" și al asociațiilor sportive pra
hovene ;

e Organizarea de acțiuni educative 
cu sportivii ; în prima săptămînă din 
fiecare lună vor avea loc expuneri 
pe marginea politicii interne și inter
naționale a partidului și statului nos
tru, iar în cea de a treia săptămînă 
se vor organiza vizite la diferite o- 
biective industriale istorice soclal- 
culturale, întîlniri cu activiști de 
partid1 și de stat, cu oameni de știință, 
artă și cultură ;

• Antrenorii au obligația ca, cel 
puțin o dată pe lună, să viziteze pe 
fiecare sportiv, atît la locul de pro
ducție, cît și la scoală. 

și formației rapidiste. Dar din cauza 
stupidei accidentări a lui Boc, su
darea lui cu Lupescu va suferi, fi
rește o amînare ; mai bine, se pare, 
se petrec lucrurile în ceea ce-i pri
vește pe D. Ene și Neagu. o opțiune 
în acest sens furnizînd-o evoluția 
lor Ia prima apariție publică, aceea 
de joi seara, de pe Republicii, un 
prim rod al schemelor exersate în 
jocurile-școală, pe parcursul cărora, 
după cum am putut remarca. Bazil 
Marian manifestă o maximă exigență.

SPIRITUL OFENSIV, DEVIZA 
PRINCIPALA A ECHIPEI

Pe această coloană vertebrală, cu 
perspective dintre cele mai frumoase, 
cei doi antrenori speră să articuleze 
o echipă puternică, animată de cel 
mai pur spirit ofensiv. Marian, fos
tul tunar al Rapidului, spaima atîtor 
portari, vrea să transmită vocația 
șutului șl a... golului și noilor săi 
elevi care, plnă în prezent. îl as
cultă întocmai. La jocul-școală de 
miercuri, antrenorul a intervenit de
seori. cerînd cu Insistentă „șuiul Ia 
poartă, fără nici ezitare, cînd cu
loarul îl recomandă". Asa se expli
că. de altfel, și frecvența destul de 
mare (33) a șuturilor expediate de 
rapidiști spre poarta Iui Altay Izmir. 
Pentru precizie, va trebui să lucreze, 
în continuare, intens (în această 
partidă doar 18 șuturi au nimerit 
cadrul porții), dar, oricum, pentru 
moment este revelator faptul că în 
afara jucătorilor din linia I s’ alți 
component! ai echipei (Dinu. Ange
lescu si chiar cef doi fundași late
rali. Pop și Codrea) s-au găsit în 
situația de a finaliza, de unde re
zultă o altă tendință îmbucurătoare 
în jocul echipe! sl anume participa
rea în bloc a formației la acțiunile 
de atac, aportul mai consistent șl 
mai judicios al jucătorilor din toate 
liniile Ia această fază. Cel puțin, 
infiltrările Iui Angelescu. din linia 
a doua, ne culoare libere, demarcă
rile continue ale arinilor sl ale „vîr- 
furilor” au înlesnit desfășurarea 
manevrelor concepute în scopul fi
nalizării. Mai nutină grijă se arată, 
însă, pentru situația în care echipa 
se află în apărare, deoarece nu toti 
jucătorii (ne referim îndeosebi la 
cei din atac) sa arată dispuși să 
exercite presingul (dacă mingea s-a 
pierdut în fața porții adverse) sau 
să se replieze în sprijinul liniilor 
dinapoi. în această direcție cei doi 
antrenori vor trebui să-și îndrepte 
cu mai multă grijă atentia. întru
cît este știut, în afara participării 
la campionat, pentru formația fero
viară se mai nune și problema re
prezentării. fotbalului nostru într-o 
competiție europeană, recte „Cupa 
U.E.F.A.", în care adversarul din 
primul tur. F.C. Napoli, este unul 
prestigios, avi nd în rîndurile sale 
stele de primă mărime ca Sormani 
șl Altaflni.

Dar. firește, pentru a ajunge la 
jocul complet (de asigurare în am
bele faze fundamentale, de apărare 
și de atac) — un imperativ al ma
relui fotbal —, toți componențll e- 
chipei vor trebui să se dedice, cum 
se spune, trup și suflet acestei ac
tivități.

G. NICOLAESCU

aceasta se va întrerupe In împre
jurimi.

Peisajul n-are nimic spectaculos. 
Cabluri și iar cabluri. 12 tone.

— Care est» cel mat greu moment 
«1 ridicării T

— Toate-a grele... Stilpul are 53 00# 
de kilograme.

După o clipă, NIcolae Șiefanovicl 
Iși trece mîna peste fruntea asudată:

— înălțăm stîlpul pe verticală, apoi 
II înclinăm peste gazon. Momentul 
acela, al trecerii în poziția oblică, 
este momentul cheie. Noi îi spunem 
aducerea „în girafă*'...

★
Căldura s-a mai domolit. Nicolae 

Rotaru, mecanic la utilajele de cobo- 
rîre. a lucrat și Ia montarea insta
lației de la „Republicii". Cunoaște 
toate secretele meseriei, știe tot, dar 
vorbește puțin și cumpănit :

— Asta e treabă, nu glumă ! Lumea

Etapa a nr-a, ultima, este programată 
miine. Iată programul : Stadionul Olim
pia, ora 17.30: Chimistul (fostă Uzina de 
medicamente) — F.R.B.; Stadionul Fla-

„CUPA 23 AUGUST-
In urma disputării jocurilor celei de 

a doua etape a „Cupei 23 August" la 
fotbal feminin, clasamentele grupelor se 
prezintă astfel :

Grupa I:

1. Rapid 2 2 0 0 24— 0 4
2. Flacăra roșie 2 2 0 0 8— 2 4
3. F.R.B. 2 0 0 2 0—14 0
4. Chimistul 2 0 0 2 2—18 0

Grupa a n-a l
1. Confecția 2 2 0 0 23— 0 4
2. Țesătorille Reunita 2 10 1 2—4 2
3. Unirea Tricolor 2 10 1 3—8 2
4. C.P.B. 2 0 0 2 1—19 0

LA FOTBAL FEMININ
căra roșie, ora 17.30: Flacăra roșie — 
Rapid ; Stadionul Constructorul, ora 
16.00: Unirea Tricolor — C.P.B. șl In 
continuare Tesătorille Reunite — Con
fecția.

• Tn luna septembrie se prevede — 
de asemenea — o ședință de lucru 
cu comisiile și birourile secțiilor pe 
ramură de sport și cu toți arbitrii ;

• Participarea sportivilor la acțiuni 
de muncă patriotică pentru amena
jarea, întreținerea și înfrumusețarea 
bazelor sportive.

Din aceste succinte relatări se 
pot întrevedea angajamentul 
șl hotărîrea activiștilor, tehni

cienilor și sportivilor din județul Pra
hova de a depune toate eforturile 
pentru îndeplinirea cu simț de răs
pundere a măsurilor cuprinse în 
Documentele de partid, pentru in
tensificarea activităților educative In 
domeniul sportului.

Trăgînd învățămintele din expe
riența acestei ședințe de lucru, soco
tim că în toate județele vor trebui 
să se desfășoare temeinice analize, 
evidenti*ndu-se fenomenele și stările 
de lucruri pe plan local, iar măsu
rile ad iptate să aibă un caracter cît 
mai concret, care să completeze planul 
elaborat de Comitetul Executiv al 
C.N.E.F.S.

PE AGENDA 
ACTUALITĂȚII

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
POLITEHNICA IAȘI 1—1 (1—1)

Gazdele au deschis scorul in mln. 87 
prin Contardo. Trei minute mal ttrziu 
Slmlonaș a egalat. Antrenorul Gll Măr- 
dărescu a întrebuințat următoarea e- 
chlpă’: Costaș — Romllă I, lanul, Aleou, 
Pal, Mărdărescu, Slmlonaș, Incze, Ro- 
milă n (mln. 48 Blllboacă), Lupulescu, 
Marlca.

RAPID 1NTÎLNESTE PE 
HAPOEL TEL AVIV

Miine, fotbaliștii de la Rapid susțin 
o nouă partidă internațională am-cală, 
a doua în decurs de o săptămînă. De 
data aceasta, miercuri seara, giuleștenll 
înttlnesc cunoscuta formație Hapoel Tel 
Aviv, aflată în turneu în țara noastră, 
recentă învingătoare a lui F.C. Galați. 
.Tocul va avea loc pe stadionul Repu
blicii, în nocturnă, de la ora 19.45. în 
deschidere, ora 13, echipa de tineret-re- 
zerve a Rapidului va juca eu Tehno- 
metal (dlv. C).

DUNAREA GIURGIU — 
SPORTUL STUDENȚESC 1—3 (0—1)
Meci de nivel tehnic mediocru. Golu

rile bucureștenllor au fost marcate de 
Ciornoavă (mln. 17), Nuțu (mln. 85) șl 
Leșanu (min. 87): pentru gazde a înscris 
Crlstache (mln. 71).

Arbitrul Stan ștefan (Giurgiu, a eli
minat de pe teren tn mln. 40, „pere
chea" Storobăneanu (Dunărea) ți Gal 
(Sportul). L PANA-coresp.
LUCESCU ÎNSCRIE TREI GOLURI 

TN 8 MINUTE (I), DAR DINAMO 
PIERDE CU 4-3...

MADRID, 9 (Agerpres). în turneul in
ternațional de fotbal de la Llnea (Spa
nia), in meciul pentru locul trei, echipa 
spaniolă Malaga a , Întrecut cu scorul 
de 4—3 (2—3) formația Dinamo Bucu
rești. Cele trei goluri ale echipei ro
mâne au fost înscrise de Lucescu în 
minutele 35, 39 și 43 (din lovitură de 
la 11 m).

BOJIN SI MEHEDINTU — 
LA POLITEHNICA TIMIȘOARA

Politehnica Timișoara și-a întărit efec
tivul de Jucători în detrimentul conclta- 
dinei sale, C.F.R. Bojin ți Mehedlnțu 
— poate ce! mai buni oameni al cefe
riștilor tn trecutul campionat — au 
primit dezlegările de rigoare ți tn se
zonul viitor vor activa sub culorile e- 
chlpel studențești...

„U" CLUJ VICTORIOASA 
TN CEHOSLOVACIA

Fraga, 9 (Agerpres). In cadrul tur
neului internațional de fotbal da la 
Koslce, echipa Universitatea Cluj a în* 
vlns cu categoricul scor de 8—3 (5—2) 
formația locală Lokomotiv.

A.S.A. TG. MURES A SUSȚINUT 
TREI MECIURI TN UNGARIA

Echipa A.S.A. Tîrgu Mureș s-a reîn
tors în țară, după un turneu de trei 
jocuri întreprins în Ungaria.

La Eger, A.S.A. a întrecut eu scorul 
de 4—3 pe divizionara A Dosza, punctele 
fiind înscrise de Nagy (2), Varodi șl 
Mureșan. Juclnd apoi la Debrețin, In 
compania divizionarei B, Vasas, A.S.A. 
a realizat o victorie netă : 4—0. Au în
scris : Nagy, Boian.I, Fazecaș șt Mure
șan. Ultimul meci a avut loc la Nyiregy- 
haza. întîlnind o altă divizionară B, 
Spartacus, A.S.A. a obținut un rezultat 
de egalitate, 2—2, punctele ei fiind în
scrise de Nagy.

I. PAUȘ — eoresp.
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

JOACA LA PLOPENI
Aflată in pregătiri In zona Brașovului, 

Universitatea Craiova se va deplasa 
miine la Plopenl, unde va Intllnl. după 
amiază, pe Metalul, din dlv. B, tntr-un 
meci de pregătire.

ROMANIA II — U.1.S.P, 
LA JUNIORI

Joi, Ia Brașov, echipa secundă de 
juniori a României va lnttlnl Intr-un 
meci amical formația similară a Uniu
nii Italiene de sport popular. Pentru 
foarte tinerii elevi (toți născuțl dup? 1 
august 1954, deci cu drept de Joc și 
pentru ediția UEFA 1973) ai antreno
rilor Iile Savu și Petre Comăniță, Jocul 
cu U.I.S.P. constituie șl un bun prilej 
de verificare înaintea turneului interna
țional „Cupa 23 August", la care vor 
lua și el parte.

rice eă un stîlp singur ar fi de ajuns 
să lumineze o comună întreagă I

— Meștere, cum ți șe pare lucrarea 
asta pe lingă cea de la „Republicii*?

— Am citit undeva că ce facem 
noi aici e o premieră, eă soluțiile 
st nț noi, ba chiar cineva zicea că ar 
fi bine să se facă un film după in
stalarea asta... Eu aș zice altfel...

— Cum ai zice dumneata T
— Ce-a fost Ia „Republicii” e floare 

Ia ureche pe lingă ce e aiei... Aici 
c treabă, nu glumă ! Ne grăbim. Vrem 
să terminăm înainte de 23 August, 
acesta să fie darul nostru in ziua 
marii sărbători...

...Deși ajunsă pe ultimii metri, mun
ca la „nocturna” de la „23 August" so
licită concentrare și abnegație, pentru 
ca totul să fie gata — spre lauda 
constructorilor — „pînă în ziua marii 
sărbători"...

La telefon: HALLE

0 VICTORIE A LA PYRRHUS ?
• Trei jucători accidentați după partida cu echipa secundă a R.D. Germanei

Cînd — luni dimineața — telefo
nista de la 07 ne-a făcut legătura cu 
camera 123 a „cartierului general" al 
„Cupei Prieteniei”, hotelul „Interna
țional" din Halle, la celălalt capăt al 
firului am auzit vocea profesorului 
Constantin Ardeleanu, antrenorul re
prezentativei noastre de juniori, o 
voce obosită, de om necăjit.

Surprinderea noastră era cu atît 
mal mare, cu cît știam — din infor
mațiile agenției de presă A.D.N. — 
că echipa română a prestat duminică 
un joc foarte bun, dominindu-și cu 
autoritate adversarul (selecționata se
cundă a R. D. Germane), și că doar 
deciziile curioase ale arbitrului ma
ghiar Vizianye — care, la 0—0. a 
anulat un gol juniorilor noștri — au 
făcut ca scorul să se limiteze la 3—1 
pentru tricolori.

Atunci — ne întrebam — de unde 
supărarea din glasul interlocutorului 
nostru ?

— Am învins clar, dar ml-e teamă 
să nu fi fost o victorie ă la Pyrrhus!

_ ? j
— Adversarii noștri — de altfel, 

în nota întregului turneu, care mi se 
pare de o bărbăție exagerată — au 
jucat dur, obstructionist, chiar peri
culos. Rezultatul ? Luchescu are 
smulgere de ligamente, devenind in
disponibil pentru o perioadă mai în
delungată. iar Naghî și Enache, cu 
arcadele sparte, sînt ineerți pentru 
meciul cu Cehoslovacia, programat 
astă-seară, la Grăfenhainich. După 
toate probabilitățile, recuperarea lui 
Naghî va fi imposibilă, ceea ce va 
determina schimbări radicale in alcă
tuirea formației.

Ttj. Mure; - VOM MERGE LA STADION 
CA LA 0 ÎNTÎLNIRE CU FIINȚA IUBITĂ

Orașul florilor de pe Mureș 
trăiește din nou frenezia reîntîl- 
nirii cu marele fotbal. Cu toate 
acestea, recuplarea de la B la A, 
un fel de pămînt-cosmos, s-a fă
cut totuși din mers fără a fi 
însoțită de surlele și focurile ben
gale gen ’67 cînd, în bătrîna ce
tate, după o absență de mai bine 
de un deceniu intrau din nou 
victorioși eroii de la Timișoara; 
A.S.A. reușise atunci marele 
punct în dauna C.F.R.-ului din lo
calitate. După sărutul tradițio
nal al gazonului și rostirea cele
brelor cuvinte ale hoplitului an
tic, „am învins", ecusonul primei 
divizii a fost înscris atunci în 
toate culorile pămîntului pe tot 
și peste tot ce se putea închipui.

Dar pe deasupra alaiului, pe 
deasupra veseliei se auzeau voci 
circumspecte: „aceasta nu-i a 
bună". Și temerile acestea aveau 
să se adeverească. Noua corabie, 
deși a rezistat trei ani furtuni
lor campionatului diviziei A, 
a început încet-încet să troz- 
nească din încheieturi chiar îna
inte de a fi părăsită de Nagni, 
Rakcsi, Dumitriu III, George- 
vici, Pavlovici sau de tri-oul 
Gyorfi, Haidu, Sătmăreanu, ple
cați chiar în pragul diviziei A.

După naufragiu, aceleași voci 
— au hotărît să se ia totul 
de la capăt. Să se apeleze 
la tinerețe, le pepiniera pro
prie. Și suporterii au avut drep
tate. Spectatorul, aportul său 
multilateral au redat arenei pe 
Caniaro, Bblbni, Lucaci, Hajnal, 
Solosi, Tică Varodi, Șleam, Fa- 
zekaș — tinere talente autentice, 
cărora 11 se alătură din noul se
zon Uncheașu și Naghel.

Promovarea la rang de stea 
a fotbalului tîrgu-mureșean s-a 
făcut cu autoritate. Fiecărui ju- 
cător l-au fost impuse un anume 
stil de joc și conduită, îneît afo
rismul „crede și nu cerceta" s-a 
dovedit aproape singurul în mă
sură să refacă rîndurile, discipli
na și optimismul pentru realiza
rea supremei aspirații colective; 
revenirea în A.

Trecînd peste vicisitudinile di
viziei B, lesne de presupus (aco
lo fiecare echipă speră mai mult 
decît teoretic la bastonul de

Pescaru a făcut duminică o primă repriză excelentă. Iată-l tn această imagine, în plină acțiune, urmărit de 
Cadar (stingă) și Ahmet

STEAGUL ROȘU A FĂCUT UN PAS BUN
Fotbalul a intrat în drepturile 

sale. Misiunea de a inaugura sezo
nul oficial internațional a revenit 
echipei Steagul roșu. Și dumini
că, în meciul cu Altai Izmir, din 
cadrul Cupei Balcanice interclu- 
buri. brașovenii au onorat debutul 
cu acel 3—0 ce merită cu priso
sință aprecieri pentru că deschide 
elevilor lui Proca frumoase pers
pective în competiția pe care au 
mai cîștigat-o cu 10 ani în urmă.

Dar rezultatul trebuie apreciat 
ca atare, fără a fi minimalizat, 
fără a fi... umflat. Trebuie avut în 
vedere cele întîmplate pe teren, 
valoarea jocului practicat, replica 
oferită de către adversari. Din ca
pul locului remarcăm dorința de

— La ce vă gîndiți 7
— Atacantul Blejușcă ar urma să 

freacă — evident, o improvizație — 
pe postul de fundaș dreapta, iar An- 
ghelini va lua locul lui Naghl, in 
centrul apărării.

— Pentru că tot sîntem la capitolul 
jucători, care a fost garnitura aliniată 
în meciul cu R.D.G. II ?

— Ciurea-Anghelini, Naghi, Bedea, 
Enache, Ion Ion, Dumitriu, Crișan 
(min. 60 Șumulanschi), Luchescu (min. 
41 Sandu Ion), Blejușcă, Szabados. 
Excelenți : Ion Ion și Dumitriu.

— După cite știm, ei au marcat 
cele trei goluri ale echipei noastre...

— Intr-adevăr, Ion Ion a înscris 
două goluri, în minutele ,25 și 74, 
iar Dumitriu pe al treilea, în minutul 
29. Am condus cu 3—0, gazdele re- 
ducind din handicap prin Steinbach, 
cu 4 minute înainte de sfîrșitul me
ciului.

— La ora cînd aceste cuvinte vor 
vedea lumina tiparului, este aproape 
sigur că cititorii vor cunoaște și re
zultatul meciului cu Cehoslovacia. 
Riscați un pronostic ?

— Tn condițiile celor două indis
ponibilități. echipa română nu deține 
prima șansă. Cehoslovacia posedă o 
formați j robustă, cu o experiență 
competițională superioară, ceea ce ii 
conferă — cred eu — postura de fa
vorit.

Ov. I.
In meciurile desfășurate ieri după- 

amiază s-au înregistrat următoarele 
rezultate : ROMANIA — CEHOSLO
VACIA 0—0 ; BULGARIA — R.P.D. 
COREEANA 2—1 ; CUBA — R.D.G. I 
1—2.; U.R.S.S. — POLONIA 1—1.

mareșal), cu acest „crede șl nu 
cerceta" inoculat deopotrivă în 
spiritul și în reflexele jucători
lor de un antrenor mai puțin 
zgomotos, dar foarte tenace (Ti- 
beriu Bone aduce echipa pentru 
a doua oară în prima divizie) 
A.S.A. face ca prima balerină la 
Tg. Mureș să fie tot fotbalul, în 
ciuda tuturor tentațiilor artistice 
de tot felul.

Părăsind aceste considerații de 
ordin general vom încerca, în

SUPORTERII - 
SEISMOGRAFE FIDELE 

IN PREAJMA 
NOULUI CAMPIONAT

continuare, împreună cu Tiberiu 
Bone, antrenorul principal al for
mației, cu Bay, care a părăsit 
de curînd buturile spre a se de
dica muncii de antrenor secund, 
și cu Alexandru Florescu, preșe
dintele asociației sportive o ra
diografie individuală și colectivă 
a acestei echipe.

Mai întîi noutățile de ultimă 
oră furnizate de către interlocu
torii noștri. „Duminică noaptea 
ne-am întors dintr-un turneu de 
pregătire efectuată în Ungaria. 
Fără să ne autoflatăm, acest tur
neu l-am încheiat cu un bilanț 
favorabil. Pe parcursul său am 
avut în vedere omogenizarea 
compartimentelor, deoarece
chiar dacă am izbutit să ne în
toarcem în prima divizie, sîntem 
încă departe de vremea cînd 
vom fi o echipă foarte puternică. 
Atacul și linia mediană se situ
ează Ia nivelul cerințelor divi
ziei „A”, dar compartimentul 
defensiv trebuie mult reglat. 
Faptul că în turneul din Unga
ria apărarea a primit 5 goluri iar 
atacul a dat 10 vorbește de Ia 
sine.

Pentru urcușul care începe 

victorie și puterea de luptă a celor 
mal mulți dintre fotbaliștii din 
Brașov, atuuri cu care au reușit 
să suplinească carențe de ordin fi
zic și tactic, mai ales la înaintare. 
Dintre toți s-a detașat din nou 
Adamache, care, deși solicitat des
tul de rar, prin intervențiile sale 
hotărîte și inspirate a evitat cel 
puțin două goluri ce păreau aproa
pe sigure. Din tabăra brașoveană 
s-a mai remarcat acest jucător ta
lentat, Pescaru, excelent coordona
tor în prima repriză, de atîtea ori 
prezent în fazele de finalizare. Doar 
imprecizia în șut, în cîteva situa
ții extrem de favorabile, l-a privat 
să se numere printre autorii golu
rilor. După pauză, însă, el a că
zut treptat, treptat, și jocul echipei 
a avut de suferit în multe peri
oade. Fundașii centrali au rămas 
la un nivel superior pe toată du
rata meciului. în schimb, Florescu 
Necula, prezent la toate fazele de 
gol, Ghergheli sau Ivăncescu au 
realizat și lucruri bune dar au 
avut și multe scăderi. Sub valoa
rea medie, Rusu și Balint.

Ca și la București, în jocul cu 
Rapid, Altai Izmir nu s-a putut 
ridica peste nivelul unei echipe 
modeste, a cărui armă de bază o 
constituie forța fizică. Puterea de 
luptă, acest joc atletic, degenerat

AUTOTURISMELE
La toate tragerile și concursurile 

obișnuite Loto. Pronoexpres și Pro
nosport din luna august 1971. continuă 
atribuirea de autoturisme, la ale
gerea cîștigătorilor.

Autoturismele se atribuie în cadrul 
valori; unitare a cîștigurilor în nume
rar, indiferent categoria la care a 
fost obținut, cîștigul în numerar de 
o valoare ce puțin egală cu aceea a 
autoturismului ales, felul biletului pe 
care a fost obținut cîștigul respectiv, 
sau taxa de participare achitată per 
variantă.

Vă reamintim că în luna august 
a.c. se oferă următoarele autoturisme:

Dacia 1100 (55.000 Iei)
Skoda S 100 (53.090 lei).
în fiecare săptămînă, tragerile 

Pronoexpres atribuie participanților 
cîștiguri în bani și autoturisme.

Astfel la tragerea Pronoexpres din 
28 iulie a.c. au apărut nu mai puțin 
de 7 cîștiguri Ia valoarea maximă 
de 100.000 lei. dintre care două la 
categ. 1 șl alte cinci la categ. A. deci 
o adevărată avalanșă de mari cîș
tiguri numai la un singur concurs.

Această performanță poate fi de
pășită. întrucît și concursurile ur
mătoare beneficiază de reporturi 
mari.

nc-am pregătit fără răgaz la To- 
plița. Am susținut și susținem 
partide-școală pentru găsirea for
mulei de echipă și joc care să 
nu mai dea apă Ia moara color 
ce afirmă sau insinuează cum că 
am fi o echipă... voiajoră"..

Tehnicienii tîrgu-mureșenl su- 
punînd cei 15 combatanți (plus 
cadeții) la un travaliu uriaș, 
fără menajamente și pauze, 
vor într-un fel să șteargă ire
mediabil titlul de echipă care 
urcă și coboară conferite ASA-ei 
prin multe locuri.

Dacă ar fi să relatez doar des
pre o singură ședință de antre
nament și tot aș aduce un ar
gument foarte serios pentru so
liditatea năzuinței echipei mure
șene. Pe o căldură toridă, Tibi 
Bone și secundul său, Bay, ex
perimentează cu întregul lot di
verse scheme tehnico-tactice. An
trenamentele sînt filmate și a- 
poi discutate la masa de montaj. 
Este vorba de aplicarea unei 
strategii foarte elastice în care 
uneori chiar și fundașii centrali 
vor participa la fazele de atac, 
împreună cu mijlocașii.

Același spirit de emulație ca
racterizează și activitatea de edu
cație politico-eetătenească a fot
baliștilor. Conducerea asociației, 
în colaborare cu Consiliul jude
țean pentru educație fizică și 
sport, sub îndrumarea organe
lor de partid au dezbătut 
cu sportivii o serie de teme pri
vind morala, noua atitudine care 
trebuie să caracterizeze pe fot
balistul de performantă.

Febra campionatului se face 
simțită tot mai insistent. La Tg. 
Mureș, după o toamnă și o pri
măvară fără fotbal de prima 
mînă, s-au aprins din nou ini
mile și speranțele zecilor de mii 
de suporteri. Era de așteptat. 
Din sufletele Iubitorilor de fot
bal din oraș pornesc sentimente 
de încurajare pentru echipa 
noastră. Nutrim speranța de a 
merge spre stadion ca la o fn- 
tîlnire cu iubita sau, cum spunea 
Fănuș Neagu, ca la o întîlnire 
cu cel mai pur pahar cu vin.

Atanasie POPA
revista „Vatra" din Tg. Mureș

de multe ori în intrări dure, n-au 
putut suplini lipsa unei idei tac
tice și handicapul valorii tehnice 
individuale. Desigur, la Izmir alta 
va fi situația, forța de joc a oas
peților, potențele lor ofensive vor 
spori în condițiile terenului pro
priu și de aceea, pentru retur, bra
șovenii trebuie să lucreze cu toată 
seriozitatea în eliminarea carențe
lor, în special în jocul înaintării 
și, parțial al mijlocașilor.

Cîteva cuvinte despre arbitraj : 
sîmbătă dimineața, federația alba
neză anunța printr-o telegramă că 
arbitrul delegat nu poate face de
plasarea. Atunci, forul nostru a 
desemnat să conducă această în
tîlnire pe C. Bărbulescu, arbitru 
F.I.F.A. Dar conducerea echipei 
turce n-a acceptat acest lucru și 
pe baza unei prevederi a regula
mentului competiției a cerut ca ar
bitrul de centru să fie desemnat, 
prin tragere la sorți, dintre cei doi 
tușieri, delegați inițial. Și dintre 
A. Munich și R. Stîncan, hazardul 
a decis ca primul să oficieze la 
centru. în general, el s-a achitat 
în mod satisfăcător de neaștepta
ta misiune, unele greșeli comise 
neavînd darul să influențeze re
zultatul jocului. t

Constantin ALEXE

LUNII AUGUST
Astăzi va avea loc la București, în 

sala Clubului Finanțe-Bănci din str. 
Doamnei nr. 2 cu începere de Ia ora 
18,30. tragerea excepțională Loto care 
va fi radiodifuzată în direct. Panoul 
cu rezultate va fi televizat în jurul 
orei 19,10.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES NR. 31 DIN 4 AUGUST 1971 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 10% 
a 100.000 lei: a 2-a : 1 variantă 10% a 
66.421 Iei: a 3-a : 10,05 a 6.609 lei: a 4-a : 
36,40 a 1.825 lei: a 5-a : 97,75 a 679 lei: 
a 6-a : 4.050 a 40 lei.

REPORT CATEG. 1 : 1.171.010 lei.
Cîștigul de 100.000 lei a revenit parti

cipantului TRUS CONSTANTIN din Ja- 
riștea-Vrancea, iar cel de 66.421 lei par
ticipantului MITEA ION din Săllște — 
Sibiu.

Extragerea a II-a :1 Cat. A : 110 va
riante a 100.000 lei: B : 11,25 a 5920 lei:
C : 34,30 a 1.942 lei; D : 1.955.90 a 60 lei;
E : 132,30 a 200 lei; F: 2.847,95 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 199.427 lei.
Cîștigul de 100.000 lei a revenit parti

cipantului SA VA ION din Galați.

Rubrică redactată
|!c LOTO-PRONOSPORT



BASCHtTBAHȘTH NOȘTRI IPentru baschetbaliști, sezonul in
ternațional estival se anunță din 
ce în ce mai bogat, mai cu seamă 
în ceea ce privește competițiile de 
anvergură, Săptămîna viitoare 
(18—22 august), echipa națională de 
seniori își va permite o pauză de 
o singură zi, după înapoierea din 
S:cilia, și va pleca la Vidin pen
tru a participa, alături de repre
zentativele Iugoslaviei. Bulgariei, 
Turciei și Greciei, la campionatul 
balcanic. în continuare, seniorii 
vor lua parte la un turneu inter
național în Cehoslovacia (1—6 sep
tembrie, iau parte formațiile Ceho
slovaciei, Poloniei și o selecționată 
din S.U.A.), urmînd ca între 10—19 
septembrie să se deplaseze la 
Essen, Ia a XVII-a ediție a cam
pionatului european.

Juniorii născuți în 1953 și mai 
mici se vor întrece între 22—30 
august, în sala Floreasca, la tra-

diționalul turneu dotat cu „Cupa 
Prietenia", la care vor fi oaspeți 
tinerii baschetbaliști din U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, 
R. D. Germană, R.P.D. Coreeană, 
Bulgaria și Cuba.

Lotul național de senioare va 
susține, între 3—5 septembrie, un 
nou test, de astădată la Constan
ța, în cadrul ediției a X-a a „Cu
pei Mării Negre" alături de echi
pele Bulgariei, Poloniei și, proba
bil, Italiei. în caz de neparticipare 
a formației italiene, locul acesteia 
va fi luat de selecționata secundă 
a țării noastre. Imediat după 
„Cupa Mării- Negre", elevele prof. 
Sigismund Ferencz vor pleca la 
Burgas unde vor lua parte, alături 
de reprezentativele Bulgariei, Ceho
slovaciei, Poloniei, Franței, Unga
riei, Italiei și R. D. Germane, la 
un important turneu dotat cu 
„Cupa Nisipurile de Aur".

HANDBALISTI ROMANI IN»
ECHIPA FEMININĂ, 
TATEA TIMISOARA, A ClSTI- 
GAT TURNEUL DE

HOVEC

INTILNIRI ' FE IȚI NAL£
UNIVERSI-

LA HLO-

„cupa davis" BRAZILIENII HC PREGĂTIRI
PENTRU MECIUL cu

Printr-o telegramă expediată din
Bio de Janeiro, federația braziliană 
de tenis și-a anunțat acordul asupra 
noilor date ale întîlnirii Brazilia-Ro- 
mănia, finala inter-zone a „Cupei 
Davis”. Ea se va disputa în zilele de 
20. 21 și 22 august, la Sao Paulo, pe 
terenul central al arenei „Pinheiros", 

j Echipa Braziliei pentru acest meci 
: este formată din următorii patru ju- 
, jucători: Thomas Koch, Edson Manda- 
f rino. Carlos Alberto Kirmair șl Luis 
I Felipe Tavares. In prezent este aștep- 
ț tată stabilirea arbitrului principal al 
ș întîlnirii. Brazilienii au propus doi ar
bitri sud-amerlcani, pe Zappa și Fill- 
pini, iar federația română de speciali-

tate a indicat pe lista sa pe L. Orsini 
(Italia) și B. Ryordan (S.U.A.).

în corespondența purtată între cele 
două foruri, gazdele preconizează 
ca meciurile să fie disputate cu min
gea „Mercur", care însă nu este omo
logată pentru întîlnirile de „Cupa 
Davis”. Urmează să se cadă de acord 
și asupra acestei probleme.

PRAGA, 9 (Agerpres).
26-a ediție a Turneului 
feminin de handbal de 
(Cehoslovacia) a fost cîștigată de e- 
chipa română Universitatea Timișoara 
cu 7 puncte, urmată de formațiile 
Inter Bratislava 6 p, Odeva Hlohovec 
4 p, Zora Olomouc 2 p și Jednota 
Trcncin 1 p. Victorioase în prima par
tidă a turneului, rn care au întîlnit pe 
Zora Olomouc, handbalistele antreno
rului prof. C. Lache au dovedit și în 
continuare o formă bună. în meciul 
decisiv, ele au întrecut pe Inter Bra
tislava cu 9—7 (5—4). Ultima partidă 
a competiției a opus echipele Odeva 
Hlohovec și Jednota Trencin. victoria 
revenind primej formații cu scorul 
de 14—4 (10—2).

— Cea de a 
internațional 
la Hlohovec

JUCĂTOARELE DE LA LUCI 
MOSCOVA SI-AU ÎNCEPUT 
TURNEUL ÎN ȚARA NOASTRĂ

BRAȘOV, 9 (prin telefon). — Re
dutabila formație sovietică Luci Mos
cova, în rîndurile căreia activează o

JOCURILE SPORTIVE 
PANAMERICANE

IN PLINA DESFĂȘURARE
BOGOTA, 9 (Agerpres). — Inotă- 

rtoarele canadiene au obținut două vic- 
ftorii la Jocurile sportive Panamerica- 
rnc de la *Cali. Astfel, Donna Maria 
Gurr a cîștigat proba de 100 m spate 
cu timpul de 1:07.2 (nou record al 
Jocurilor), întreeînd-o pe americana 
Sue Atwood 1:07,5. Al doilea succes 
a fost obținut de Silvia Dockerill, 
învingătoare in proba de 100 m bras 
cu 1:18,6. O altă surpriză a fost în
registrată în cursa masculină de 200 
m fluture, în care Jorge Delgado (E- 
cuador) a ocupat primul loc cu 
2:06,4. Pe locul secund s-a clasat 
americanul Robie Orr, 2:08,4. In ce
lelalte probe disputate, titlurile 
au fost cucerite de reprezen
tanții SUA : Kim Peyton 2:09.6 la 
200 m liber femei, Steve Furnis 
4:42,7 la 400 m mixt masculin și 
Deena Dearduff 
femei.

Tn concursul 
obstacole, s-a 
sportivei mexicane Elisa de Perez. 
Medalia de argint a revenit argen
tinianului Jorge Lambi, iar cea de 
bronz canadianului Terrence Miliar.

1:06,2 la 100 m delfin

de călărie, proba de 
încheiat cu victoria

La clasa „Finn", din cadrul com
petiției de yachting, pe primul loc 
s-a clasat Brazilia cu 2 puncte, ur
mată de SUA — 3 puncte șl Argen
tina — 4 puncte. La clasa „Snip” a 
cîștigat Argentina.

Halterofilul american G. Deal șl-a 
adjudecat victoria la categoria grea, 
realizînd la 
532,500 kg.

totalul celor trei stiluri

din alte discipline spor- 
feminin : Brazilia—Haiti 

Columbia-Bahamas 3—0 ;
volei masculin : 

Cuba-Me- 
: Canada- 

; SUA-Chile 2—1 ; fot-

Rezultate 
five : voiei 
3—0 ; 
Peru-Canada 3—0 ; 
Venezuela-Argentina 3—1 ; 
xic 3—0 ; hochei pe iarbă 
Trinidad 2—0 ; 1 _ Z .
bal : Argentina-Trinidad 3—1.

LUPTĂTORII I. BACIU ȘI I. ENACHE
ÎNVINGĂTORI IN POLONIA

© Victor Dolipschi locul II, Gheorghe Stoiciu III

Meci internațional de
PLOIEȘTI, 9 (prin telefon). întîlnirea 

Internațională de haltere dintre Petrolul 
Ploiești și formația poloneză Odra Opole, 
desfășurată în localitate, s-a încheiat 
la egalitate : 3—3. Gazdele ar fi putut

haltere la Ploiești
obține victoria, dacă Stelian Neagu nu 
ar fi ratat cele trei Încercări la 80 kg, 
la „smuls".

bună parte din 
reprezentativ sovietic, și-a 
turneul în țara noastră. întîlnind în 
localitate divizionara A Rulmentul 
Brașov. La capătul unui joc intere
sant, urmărit de un mare număr de 
spectatori, victoria a revenit oaspete- 
lor — superioare pe planul pregătirii 
fizice —cu scorul de 19—16 (9—9). 
Au marcat : Zolkina (7), Baranova 
(3). Kudreavțova (2), Silova (2), Nos
kova (2), Kan Fan San (2), Demkina 
pentru învingătoare și Naco (6), Oan- 
cea (3), Prundaru (3). Căciulă (3), 
Serb pentru echipa locală.

Eugen BOGDAN — coresp.

componentele lotului 
început

ECHIPA SOKOL KLIMKOVICE 
ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ

în județul Maramureș se află de 
cîteva zile formația masculină de 
handbal Sokol Klimkovice din R. S. 
Cehoslovacia. în primul meci, oas
peții au evoluat la Seini, unde au 
întîlnit echipa locală Olimpia, care a 
cîștigat cu scorul de 
în continuare, Sokol 
jucat la Baia Mare cu 
fruntașă în divizia B.
bit de interesantă, s-a încheiat cu 
victoria handbaliștilor băimăreni cu 
scorul de 24—10 (11—3). în ultimul 
joc al turneului lor. jucătorii din 
Klimkovice vor avea ca adversar 
echipa Voința Baia Mare.

22—13 (11—5).
Klimkovice a 

Minaur, echipă 
Partida, deose-

La Ploiești, s-a disputat duminică 
un meci internațional de handbal în 
care formația cehoslovacă Cementaria 
Uranice a dispus de echipa secundă 
a Rafinăriei Teleajen cu scorul de 
21—11 (12—7). în deschidere, handba
listele divizionarei A Confecția Bucu
rești au făcut o reușită verificare îna
intea începerii campionatului în com
pania echipei Spartac Ploiești (divizia 
B), cu care au terminat la egalitate: 
14—14 (7—4).

VARȘOVIA, 9 (prin telefon). 
Timp de trei zile, în capitala Po
loniei, au avut loc întrecerile de 
lupte greco-romane ale marelui 
turneu internațional „Wladimir 
Pytlasinski". La această competiție 
— ultima înaintea campionatelor 
mondiale — au fost prezenți luptă
tori din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca, R. D. Germană, Ita
lia, Norvegia, România, Suedia, 
U.R.S.S., Ungaria și Polonia, (cu 
cîte 4 concurenți la fiecare cate
gorie).

Un apreciabil succes au repurtat, 
la această competiție luptătorii ro
mâni ION BACIU la cat. 57 kg, 
și ION ENACHE la cat. 74 kg,

care au urcat pe prima treaptă a 
podiumului. Merituos a concurat și 
tînărul Victor Dolipschi (cat. -J-100 
kg), clasat pe locul II, la egalitate 
cu învingătorul categoriei, fără să 
fi pierdut vrea partidă. Gheorghe 
Stoiciu (cat. 52 kg) s-a numărat, 
de asemenea, printre finaliști dar, 
în urma unei neatenții, a pierdui 
meciul cu luptătorul polonez Mi- 
balik, clasîndu-se astfel pe locul 
III. La cat. 62 kg, Cornel Virtosu 
cu toate că nu a cunoscut înfrîn- 
gerea s-a clasat pe locul IV, avînd 
mai multe puncte penalizare. Tot 
pe locul IV a terminat competiția 
și Vasile Fodorpataki, în limitele 
categoriei 90 kg.

A X-a EDITIE A C. E. DE9 ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

care cunosc cu precizie valoarea 
unei performanțe atletice.

Pentru că ne aflăm deci la ora 
pronosticurilor și pentru că toată 
lumea, aproape fără excepție, face 
așa ceva, fie-ne îngăduit să discu
tăm pe scurt despre ceea ce se va 
întîmpla marți pe stadionul olim
pic. Pentru proba de 10.000 m exis
tă o unanimitate de păreri atunci 
cînd se acordă creditul cel mai 
mare alergătorului englez Dave 
Bedford, noul recordman al conti
nentului nostru (27 : 47,0), capabil, 
după cum ne-au spus ziariștii en
glezi, să întreacă chiar aici, la 
Helsinki, și recordul mondial de-

PROGRAMUL ZILEI
ora 16,00 Festivitatea de deschi

dere
ora 17.00 400 mg, serii 
greutate F, calificări (16,00 m) 
ora '

(7,70 m)
ora
ora

m)
ora
ora
ora
GREUTATE F, finala
ora 19,25 800 m F, serii
ora 19.55 100 m F, serii
ora 20.40 10 000 M, finala

17.30 lungime, calificări 
--)
17.40 100 m, serii
18.00 suliță, calificări (78,00

18.10 400 m F, serii
18.40 800 m serii
18.00 20 KM MARȘ

M. BEDROSIAN

PE MICUL
ECRAN

V. SĂSARANU

PRINTRE
CULOAREPISCINELE EUROPENENOI RECORDURI IN

Postul nostru de televiziu
ne va transmite astă-seară 
(înregistrare), de la ora 22,35, 
festivitatea de deschidere 
campionatelor europene 
cursa do 10 000 m.

ținut de australianul Ron Clarke 
cu 27 :39,4 din 1965. Este aștepta
tă însă cu interes replica lui Jur
gen Haase (R.D.G.) care, bineînțe
les , nu va accepta prea ușor să 
piardă ocazia și să nu adau
ge palmaresului său și al 
treilea titlu de campion european 
pe această distanță (Budapesta 
28 : 26,0, Atena 28 : 41,6).

La greutate femei, ca și la Ate
na, probabil că titlul și-I vor dis
puta Nadejda. Cijova, recordmana 
lumii și campioană en-titre, și Mar- 
git Gummel, campioană olimpică la 
Mexico, de altfel sigurele aruncă
toare din lume cu rezultate, la ac
tiv, de peste 20 de metri. A treia

finală a zilei, cursa de 20 km marș, 
în mod firesc, se anunță a fi apa
najul mărșăluitorilor din R.D.G. 
dacă nu cumva vreun Nihil, ca la 
Atena, va veni să infirme toate 
pronosticurile.

în rest, programul cuprinde nu- . 
mai calificări, la 9 probe, de 5 
dintre acestea legîndu-se și prime
le noastre emoții, primele speran
țe. își vor face debutul în compe
tiție Ion Rățoi la 400 mg, Valentin ■ 
Jurcă și Vasile Sărucan la lungime, 
Alex. Munteanu la 100 m, Mariana 
Șuman la 400 m și Ileana Silai la 
800 m, urmînd ca miercuri să in
tre în concurs Cornelia Popescu, 
trioul Menis-Manoliu-Cataramă și 
Vasile Bogdan.

Cîteva cuvinte despre „Olimpia- 
stadion" — teatrul întrecerilor. în

luna iunie s-au împlinit 33 de ani ’ 
de la inaugurarea sa, stadionul 
fiind pregătit să găzduiască între
cerile Olimpiadei din 1940 care, pre
cum se știe, a fost contramandată. 
A primit, în schimb, în 1952' pa 
participanții Ia Olimpiada a XV-a. 
în ultima vreme stadionului i-ati 
fost aduse amenajări importante. 
Pista a fost lărgită lâ 8 culoare, 
a fost acoperită cu tartan, acor- 
dîndu-se o mare atenție sistemu
lui de drenaj, au fost confecționate 
patru mari tabele electronice, ra
cordate la ordinatorul cu care este 
dotat stadionul. Mai este de notat 
și foarte moderna instalație de 
nocturnă, cu reflectoare halogeni- 
ce de 400—450 de lucși.

Si pentru că am vorbit despre 
J.O., se cuvine să arătăm că deși 
acest stadion a găzduit în ultimii 
ani o serie de mari competiții in
ternaționale, totuși cîteva dintre, 
rezultatele din 1952 figurează încă 
și astăzi pe tabelul de recorduri ai 
lui „Olympiastadion" (Stanfield 
20,7 pe 200 m, Dillard și Davis 13.7 
pe 110 mg, Mathias 7 765 p la de
catlon, Marjorie Jackson 11.5 .4 
23,4 pe 100 m și, respectiv, 200 mj. 
Pe acest tabel de 
cu siguranță, va 
prefaceri în zilele 
înscris și numele
și rezultatul său de 1.85 m la înăl
țime, din 1961.

recorduri 
cunoaște 

următoare, 
Iolandei

care, 
mari 
este 

Balaș

VEDETA SĂPTĂMÎNII

PEDRO PIIH7 DUENAS

Peisaj de iarnă sud-americană, tn 
munții Anzi... Iată cițiva schiori 
din lotul reprezentativ al Austriei, 
aflați la antrenamente pe pîrtiile 
de 
ții

zăpadă din apropierea localită- 
Portillo (Chile), fostă gazdă a 

mondialelor din ’66

în cadrul campionatelor de natație 
ale Ungariei, Andrea Gyarmati a 
stabilit un nou record național în 
proba de 100 m delfin cu timpul de 
1:04,8. Un nou record maghiar a fost 
realizat și în proba de 100 m bras 
masculin, cîștigată de Sandor Szabo 
cu 1:08,4. Andras Hargitay s-a clasat 
pe primul loc în proba masculină de 
400 m mixt în 4:41,7, Iar în proba 
similară feminină, primul loc a fost

ocupat de Eva Kiss, cronometrată în 
5:21,0.

★
în localitatea Wattenscheid au în

ceput întrecerile campionatelor de na- 
tație ale R- F. a Germaniei. In proba 
de 200 m delfin. Walter Mack (18 ani) 
a fost cronometrat cu timpul de 
2:08,7. Helga Mack a stabilit un nou 
record vest-german în proba de 200 
m mixt cu performanța de 2:31,9.

® In cele 9 ediții de pînă acum ale 
C.E. au fost decernate 302 titluri de 
campioni continentali, între care 89 la 
probe feminine. Cele mai multe medalii 
de aur (66) au fost cucerite de atleții și 
atletele din U.R.S.S. Urmează Marea 
Britanie cu 37. Polonia cu 24, Finlanda, 
Franța, R.D. Germani șt Suedia cu cîte 
19.

Telefoto i A.P.-AGERPRES

• Anul acesta vor ft decernate titluri 
de campioni la 38 de probe (dintre care 
14 feminine).

VA REÎNVIA REAL MADRID DIN PROPRIA-I CENUȘĂ?
„Zilele de glorie ale lui Real Ma

drid au apus”... Aceasta este părerea 
publicistului spaniol Ernesto Schori — 
citat într-un număr recent al ziarului 
„SPORT” din Zurich — despre fai
moasa formație madrilenă, care în 
trecutul nu prea îndepărtat a adus 
atîtea triumfuri fotbalului iberic. De 
19 ori titlul de campioană a țării, de 
6 ori cîștigătoare a Cupei Spaniei, 
din 1956 pînă în I960 și apoi în 1966 
a cucerit Cupa campionilor europeni, 
iar în acest an a fost finalistă în 
Cupa cupelor !

Dacă se analizează însă drumul 
parcurs de Real Madrid în ultimii 15 
ani, se poate observa că formația an
trenată de Munoz a mers pe un drum 
descendent. După retragerea lui Di 
Stefano, Santamaria și Puskas echipa 
n-a mai strălucit în C.C.E.. mulțu- 
mindu-se (în 1970) cu cîștigarea Cu
pei Spaniei. Anul acesta, n-a reușit 
să cîștige însă nici Cupa, și nici cam
pionatul și astfel. Real Madrid va 
lua parte în viitorul sezon interna
țional în a treia competiție valorică 
rezervată echipelor de club : Cupa 
U.E.F.A. (fosta Cupa europeană a 
tirgurilor, competiție In care nu a 
luat niciodată startul).

Se pare că stagnarea fotbalului ma
drilen se explică pe de o parte prin 
faptul că federația de specialitate a 
sistat importul de jucători de peste 
hotare și pe de alta, prin lipsa unor

mari talente, care să poată înlocui 
vedetele retrase.

în prezent echipa este amenințată 
de o nouă criză. Tineri cu talent în 
echipele de rezervă nu există și de 
aceea, clubul a fost nevoit să achi
ziționeze trei jucători de la 
der : pe portarul Coral (22 
atacantul central Santiiiana 
ani) și Aquilar (20 de ani).

Vor reuși oare aceștia să reabili
teze faima de odinioară a echipei ? 
Greu de presupus — avînd în vedere 
lipsa lor de experiență. Primul exa
men dificil în Cupa U.E.F.A. (cu for
mația elvețiană F. C. Basel, în sep
tembrie) ne va convinge de posibili
tățile actuale ale clubului madrilen.

Santan- 
de ani), 
(22 de

AJAX 
PE

AMSTERDAM ÎNVINGE 
CAMPIOANA R.F.G.

25 000 de spectatori au ur-

Corespondență specială pentru SPORTUL

ECHIPELE IUGOSLAVE ȘI-AU RELUAT ACTIVITATEA

AMANCIO (Real Madrid)

Peste 
mărit la Amsterdam întîlnirea in
ternațională amicală dintre echipa 
locală Ajax și formația Borussia 
Monchengladbach — campioana 
Olandei și respectiv cea a R. F. 
a Germaniei. La capătul unui joc 
spectaculos, fotbaliștii olandezi au 
obținut victoria cu scorul de 4—3 
(3—2). Golurile învingătorilor au 
fost marcate de Keizer (2), Cruyff 
și Van Dijk. Pentru oaspeți au în
scris Heynckes, Wittkamp și Sieloff. 
Acesta a fost al doilea joc al cam
pioanei continentale de cînd este 
antrenată de Ștefan Covaci (în pri
ma partidă, Ajax a pierdut cu F.C. 
Koln în deplasare i 1—2).

Deși startul în prima ligă se va da 
la 22 august, echipele iugoslave se gă
sesc în plină activitate. înaintea nou
lui sezon. înființată acum 3 _ ani,
„Liga campionilor" programează în 
aceste zile partide pe care le dispută 
cele șase echipe care au reușit să 
cucerească titlul de campioană a 
Iugoslaviei. în perioada de după eli
berare. In felul acesta Steaua roșie, 
Partizan, Hajduk, Dinamo, Vojvodina 
și Sarajevo joacă după sistemul din 
campionat, dar numai partide tur. 
Rezultatele de pînă acum : Steaua 
roșie-Partizan 3—1; Dinamo-Vojvodi
na 0—1 ; Vojvodina-St. roșie 1—1 ; 
Sarajevo-Dinamo 2—0, Ilajduk-Sara- 
jevo 1—1 arată câ echipele sînt în 
general bine pregătite, iar noul cam
pionat va avea din nou în Steaua 
roșie, Partizan și Hajduk principalele 
candidate la titlul de campioane.

Perioada de transferări a fost foarte 
„calmă” în acest an, majoritatea echi
pelor și-au păstrat efectivele din se-

zonul trecut. Dinamo Zagreb însă a 
făcut pentru atacul său două achiziții 
importante : Renici — de la CELIK 
și internaționalul Mujkici de la Zelez- 
nicear cu care Ceaikovskj speră să-i 
confere atacului eficacitatea, ce a lăsat 
de dorit.
prezența 
Radnicki 
Partizan.

Mai trebuie spus că noile promo
vate în prima ligă Vardar Skoplje 
și Sutjeska din orașul muntenegrean 
Nik'șiei, vor încerca să confere celui 
de-al 26-lea campionat post-belic di
namismul și valoarea pe care o aș
teaptă iubitorii fotbalului din Iugosla
via în noul sezon în pragul căruia 
ne aflăm.

Tot în perioada cea mai apropiată, 
Steaua roșie Belgrad va participa la 
un puternic turneu în Malaya alături 
de Real Penarol, Valencia.

• Trecutele „europene" au avut loc In 
1969 la Atena, sub cerul Aticei, acolo 
unde, de fapt, a fost „inventat" atle
tismul. Cele din 1971 au loc In Finlanda, 
țară cu merite deosebite în dezvoltarea 
atletismului modem. Amintim, cu acest 
prilej, numele unor mari campioni fin
landezi care au strălucit, ani de-a rln- 
dul, pe firmamentul atletismului mon
dial : fondlștli Paavo Nurmi, Hannes 
Kolehmainen, Vile Rltola, Volmari Iso- 
Hollo, Taisto Măkl, Lauri Lehtinen, su- 
lițașii Matti Jarvlnen, Taplo Rautavara, 
Soini Nlkinen, Pauli Nevala. Jorma Ki- 
nunen. săritorii Kalevl Kotkas, Reies 
LandstrSm ș.a.

ECHIPA R.D.G. ÎNVINSĂ 
LA CIUDAD DE MEXICO

Turneul internațional de la Ciu
dad de Mexico a fost cîștigat de 
echipa mexicană Universidad. în 
finală, fotbaliștii mexicani au în
vins cu scorul de 2—0 (0—0) selec
ționata R. D. Germane, viitoarea 
adversară a echipei României în 
preliminariile campionatului mon
dial. Golurile au fost înscrise de 
Kurbjuveit (autogol în minutul 60) 
și Varado (min. 82).

• într-un meci Internațional ami
cal, la Nantes (Franța), echipa 
F. C. Nantes a învins cu scorul de 
1—0 (1—0) o selecționată a orașului 
Tel Aviv.

Este demnă de semnalat 
portarului Knezevici de la 
Niș în rîndurile echipei

• In limba finlandeză probele tehnice 
se numesc astfel : korkeushyppy (înăl
țime), selvăshyppy (prăjină), pituushyppy 
(lungime), kolmllolkka ' (triplu), kuulan- 
tybnto (greutate), 
moukarinheitto 
(suliță). E ușor,

S-a născut la Ha
vana, în urmă cu 
20 de ani. Prima sa 
dragoste sportivă — 
baschetul. A început 
să practice acest 
joc de la 10 ani, 
fiind selecționat și 
în reprezentativa de 
juniori a Cubei. Da
torită excepționale
lor sale calități fi
zice a fost repede 
remarcat de specia
liștii atletismului, 
și tânărul Duenas 
avea să fie total 
ademenit’ de atrac
ția magică a secto
rului de sărituri. A 
progresat de-a drep
tul excepțional la 
triplusalt și 
unde în 1970 
mai bună 
manță a 
măsura 
— cel 
zultat 
unui j 
acesta „ ____
în fruntea celor mai 
bilni „canguri", cu- 
un rezultat ieșit din 
comun : 
nou

de 
cea 

perfor-. 
sa nu 

i declt 16.38 m 
mai bun re- 
mondlal al 

junior, anul 
el a ajuns

17.40 m — 
record mon- 
Fapt pentru 

atletul de din- 
de Ocean, a 
preferat la 

rubrica nqastră, îna
intea altor remar
cabili performeri 
care excelează îna
intea C. E. de la 
Helsinki.

Dușan POPIN

kiekonheitto (disc), 
(ciocan), keihăănheltto 
nu 2

© Un singur 
la Helsinki este 
tul întrecerilor 
atleta româncă 
tul său olimpic, 
clasat a șasea la aruncarea discului cu 
42,65 m. De atunci rezultatele sale au 
crescut cu 19 metri !

participant la J.O. de 
prezent și acum la star
din. capitala Finlandei : 
Lia Manoliu. La debu- 
în 1052, Lia Manoliu s-a

® Atleții cu cele mal multe participări 
la „europene" sînt : Igor Ter-Ovaneslan 
(U.R.S.S.), la lungime și Gyula Zsivotzki 
(Ungaria) la ciocan. Ambii au fost pre
zenți la competiție începînd din 1958 de 
la Stockholm : 1958 I — 7,81 m, 1962 
I — 8,19 m. 1966 II — 7,88 m, 1969 I — 
8,17 m șl, respectiv, 1958 III — 63,68 m, 
1962 I — 69,64 m, 1966 II — 68,62 m, 1969 
IV — 69,68 m.

Cine-și putea închipui că tînărul 
cubanez, cu mișcări feline și o 
detentă neobișnuită, care aleargă 
10,6 pe 100 m și introduce mingea 
de baschet în coș cu două mîini, 
de sus, va ajunge într-o zi record
manul uneia dintre cele mai difi
cile probe atletice. Iubitorii spor
tului din Cîmpulung Mușcel și-l 
amintesc, de la ediția trecută 
(1970) a „Cupei Prietenia”, unde a 
sărit 16,20 m ocupînd locul I. Dar 
în fața spectatorilor de la „inter
naționalele" României din același 
an Pedro a trecut practic neobser
vat, locul III cu un rezultat de 
15,88 m fiind destul de modest.

Duenas a debutat în acest sezon 
cu un rezultat nesperat — 16,86

m, care-1 
Jocurilor
Nu trebuie uitat că', anul trecut, 
el cîștiga proba de triplusalt și în. 
cadrul Jocurilor Americii Centrale 
și Caraibilor. Dar la Caii, fostul 
elev al Școlii sportive din Hava.na, 
actualmente student, a depășit și 
cele mai' optimiste așteptări. Seria 
sa : 16,92 m — 17,40 m (cu 1 cm 
mai mult decît fostul record 
mondial al lui Viktor Saneev) — 
14,92 m — 17,04 m — 17,12 m — ■ 
17,19 m. Patru sărituri peste 17 m 
în același concurs — iată o altă 
performantă a noii Stele cubaneze, ' 
care-1 Instalează printre favoriții 
J.O. de la Miinchen.

indică printre favoriții 
sportive Panamericane.

5

• Sulițașul sovietic Janis Lusts luptă 
pentru a cuceri a patra medalie de aur, 
el fiind campion european In 1962 
(82,04 m), 1966 (84,46 m) si 1969 (91,51 m).

șssșî» 'T"7”«

SCHIMB DE ORCHESTRE

TALTS SE APROPIE

DE 600 Kg!
Cu prilejul unui concurs de haltere 

desfășurat Ia Tallin, cunoscutul campion 
sovietic Ian Talts a stabilit trei noi re
corduri mondiale la categoria grea. La 
totalul celor trei stiluri, Talts a realizat 
585 kg, „Împins" — 208 kg șl „aruncat" 

— 217,5 kg.

Un aspect din partida Hajduk Split — Steaua Roșie (0—0) din cadrul Ligii 
campionilor Iugoslaviei t portarul Dujkoviei fi fundașul Pavlovici (St. 
roșie) resping o minge tn fața lui Serkovici (in al’o, Hajduk) asistați de 
fundașul Boghicevici (St. roșie) Fota i „TEMPO"-Belgrad

INTRE ORAȘELE OLIMPICE
5

Orașele olimpice Miinchen și Sap
poro vor face schimb de orchestre 
anul viitor. Orchestra filarmonică 
din Miinchen va concerta în Japo
nia în timpul desfășurării Olim
piadei de iarnă, iar orchestra de 
muzică simfonică a Radiotelevizi- 
unii nipone va veni la Miinchen în 
perioada Jocurilor Olimpice de 
vară.

U.R.S.S. A

DE

CUCERIT CAMPIONATUL EUROPEAN

BASCHET LA JUNIOARE
BELGRAD, I (Agerpres). 

natul european de baschet 
chipelor de junioare 
Subotica cu victoria 
U.R.S.S. care In finală a învins 
76—52 (38—28) selecționata Cehoslovaciei. 
Pe locurile următoare s-au clasat. — in 
ordine — echipele Bulgariei, Italiei, Iu-

— Camplo- 
rezervat •- 

a-a încheiat la 
reprezentativei 

cu

goslavlel, Poloniei, Ungariei, Israelului, 
Belgiei, Olandei, Scoției și Elveției.

Alte rezultate înregistrate tn ultima zl a 
campionatelor : Bulgaria r- Italia 62—52; 
Iugoslavia — Polonia 66—48; Ungaria — 
Israel 54—50; Belgia — Olanda 44—34; 
Scoția. — Elveția Ș6—34.

TELEX 0 TELEX © TELEX
Campionatele europene de tenis pentru 
amatori s-au încheiat la Luxemburg cu 
succesul reprezentanților U.R.S.S., care 
au cîștigat 4 din cele cinci titluri puse 
în joc. Tată rezultatele tehnice ale fina-’ 
lelor : simplu bărbați : Metreveli 
(U.R.S.S) — Barany (Ungaria) 6*—1, 
G—3, 6—0; simplu femei : Olga Morozova 
(U.R.S.S.) — Biriukova (U.R.S.S.) 6—1,
6—4; dublu femei : Morozova, Jansone 
(U.R.S.S.) — Roubin (Franța), Ciakîrova 
(Bulgaria) 6—2, 6—4; dublu mixt : Mo
rozova, Metreveli (U.R.S.S.) — Kroșcina, 
Lihaciov (U.R.S.S.) 7—5, 6—2 ; dublu
bărbați : Gasiorek, Nowicki (Polonia) — 
Metreveli, Lihaciov (U.R.S.S.) 1—6, 6—3, 
6—2, 2—6, 6—4.
■

La Viareggio s-a disputat tntllnlrea In
ternațională amicală de volei dintre e- 
chipele Italiei (gazda viitoarelor cam
pionate europene) șl Bulgariei. Jucînd - 
excelent, voleibaliștii italieni au obținut 
o surprinzătoare victorie cu scorul de 
3—2 (15—4, 14—16, 7—15, 16—14, 15—7).

internațional de tenis de la Brooklyn 
(Massachusetts). El l-a învins• în finală 
cu 6—4. 6—3, 6—0 pe sud-africanul Cliff 
Drysdale, care îl eliminase in semifi
nale pe principalul favorit al concursu
lui, australianul John Newcombe. ,

După disputarea a 23 de etape, în Turul 
ciclist al Portugaliei continuă să coa- 
ducă sportivul portughez Joaquim Agos- 
tinho, urinat de francezul Alaln Santiy
— la 7:35, portughezul Flrmino Bernar
dino — la 9.37 etc. Etapa a 23-a, desfă
șurată pe distanța Badajoz — Alcobacaț 
a revenit lui' Alvaro Roque (Portuga
lia), cronometrat pe 241 km în 6 h 57:33; 
Pe locul doi s-a clasat olandezul Vian„n
— 7 h 05:23.

Cunoscutul jucător australian Ken Ro- 
sewall a terminat Învingător în turneul

■
Turneul preolltnplc de floretă masculin,.
desfășurat la Mtlnchen, s-a Încheiat cu 
victoria campionului mondial Vâslii 
Stankovlcl (U.R.S.S.). Sportivul sovietic 
l-a întrecut în baraj cu 5—4 pe scrime- 
rul vest-german Frlederlch Wessel.
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