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Printre tinerii Uzinei Vulcan

MUNCA ENTUZIASTA,
SPORTURI BĂRBĂTEȘTI...

CUPA TINERETULUI DE LA SATE"

Sînt doar cîteva zile de cînd s-au 
încheiat întrecerile finalei de volei 
din cadrul „CUPEI TINERETULUI 
DE LA SATE", dar ecoul lor stă
ruie, încă, printre cei care au asis
tat la confruntările de pe terenu
rile liceului agricol din comuna Li
vada, județul Satu Mare. O ma
nifestare de masă de o asemenea 
amploare, desfășurată sub patro
najul Uniunii Tineretului Comunist 
— care a reușit să atragă în prac
ticarea sportului foarte mulți tineri 
din sate și comune — a stîrnit un 
viu interes și a readus în actuali
tate cîteva idei de interes major. 
Una dintre acestea, care merită a 
fi subliniată în primul 
acceDtarea de către mii 
a convingerii că a face 
înseamnă a fi scutit de 
obligații sociale, și în special 
aceea de a munci cu hărnicie în- 
tr-un domeniu sau altul. Așadar, și 
din acest punct de vedere, actuala 
ediție, a IV-a, a „Cupei tineretu
lui de la sate", a marcat o reușită 
totală. Luînd la întîmplare două 
exemple, vom spune că loturile 
echipelor de volei din comunele Bă
nia (Caraș-Severin) și Someș-Odor- 
hei (Sălaj) au fost formate din ti
neri și tinere membri ai cooperati
velor agricole de producție, cu 
multe zile-muncă consemnate în a-

rînd, este 
de tineri 
sport p a 
celelalte 

de

cest an la activul lor. Pe de altă 
parte, este de reliefat puternicul 
spirit de întreceri patriotică care 
i-a animat pe tineri și alți locuitori 
ai comunelor în ceea ce privește 
amenajarea de terenuri simple. în- 
cepînd de la etapele comunale și 
terminînd cu aceea finală (deși 
chiar în fazele pe sate a existat 
preocupare pentru amenajarea cel 
puțin a unei baze), trebuie spus că 
în acest an au apărut'încă 200 de 
terenuri de volei. Numai la Livada 
au fost amenajate opt terenuri și 
este de presupus că acest lucru nu 
va rămîne fără urmări pozitive a- 
supra dezvoltării voleiului în co
mună. în fine, referindu-ne la 
mișcarea sportivă în sine, s-a ob
servat, de asemenea, cît de stimu
lative au fost întrecerile din eta
pele anterioare pentru ocuparea 
unui loc la... Livada. Faptul că 
toate cele 32 de echipe au avut o 
comportare mai mult decît merito
rie în ceea ce privește voleiul prac
ticat, ne face să credem' că într-a- 
devăr au venit la finale echipele 
cele mai bune dintre cele bune.

Dacă nu mai mulți, cel puțin 
doi dintre jucătorii prezenți la fi

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Campionatele europene de juniori la caiac-canoe

ULTIMELE PREGĂTIRI ÎNAINTEA
STARTULUI DE LA SNAGOV

Pe lacul, Snagov continuă pregă
tirile în vederea campionatelor eu
ropene de juniori la caiac-canoe. 
în ușoarele lor bărci, sportivii stră
bat apele, urmăriți de șalupele an
trenorilor, de acele cronometrelor. 
E atmosfera de lucru dinaintea ma
rii confruntări la al cărei start se 
vor alinia reprezentanți ai padelei 
și pagaei din 21 de țări, îndrăgi
tul lac și-a sporit frumusețea prin 
paleta de culori a zecilor de am- 
barcații care, acum, îl împodobesc. 
Intense pregătiri (organizatorice) 
se fac și pe mal, la Baza veche, 
în fața hangarelor, Ia turnul de 
sosire — peste tot. Ieri, „buletinul 
de știri" ai federației de speciali
tate cuprindea, printre altele i

festivă oficială a întrecerilor din 
cadru] C.E. de juniori la caiac-ca- 
noe. Ceremonia a fost programată 
la ora 17.

D. astă dată, nu l-am căutat pe 
sportivii Uzinei Vulcan pe te
renurile de sport, apărînd cu

lorile asociației, ci acolo unde, îm
preună cu tovarășii lor de muncă, 
semnează noi acte de participare 
entuziastă la producția sporită de 
bunuri materiale cu care întreaga 
țară întîmpină a 27-a aniversare a 
Eliberării. Și, asistînd la j 
muncă încordată, ne revine 
voie în memorie prestigiul de care 
se bucură modernele utilaje — de-a 
lungul și de-a latul celor cinci con
tinente — purtînd marca „UZINA 
VULCAN BUCUREȘTI". La bunul 
ei renume și-au adus din plin con
tribuția și cei pe care dorim să-1 
cunoaștem acum. îi căutăm și 
găsim pe componenții echipelor 
rugby, de volei sau de fotbal, 
îndrăgostiții de sportul luptelor

această 
■ fără

SOSIR1

în prezent, pe unda. Snagovuiui 
alunecă caiacele și canoele sporti
vilor oaspeți din Spania, 
Olanda. Norvegia, Suedia, 
marca, 
adăuga echipajele de juniori 
Franța, Polonia și Italia. în final 
— 270 ' 
ediție a campionatelor

Anglia, 
Dane- 

Australia. Astăzi li se vor 
din

de participanți la această 
europene.

MÎINE, FESTIVITATEA 
DE DESCHIDERE

Joi, pe platoul Complexului spor
tiv Snagov, va avea loc deschiderea

SE EVOLUEAZĂ PE PISTA 
CLASICA

Intrecerile actualei ediții a C.E. 
se vor desfășura pe clasica pistă 
nautică din fața Bazei vechi. Con
form programului acestei competi
ții, traseul nautic va fi balizat pe 
o porțiune de 500 m.

ȘEDINȚA TEHNICA

Tot joi, organizatorii au progra
mat și ședința tehnică a întreceri
lor campionatelor europene. Ea 
avea loc la ora 18, pe Snagov.

DIRECȚIA CONCURSULUI

va

Juriul campionatelor europene 
de juniori la caiac-canoe va avea 
ca președinte pe Sergio Orsi (Ita
lia), președintele comisiei tehnice 
a Federației Internaționale de Ca
noe. Comitetul de organizare t pre
ședinte Vasile Șlicariu, președinte 
al Federației Române de Caiac- 
Canoe ; director de concurs i — 
Radu Huțan ; arbitru principal — 
Nicolae Navasart; arbitru șef so
sire — Sergio Orsi (Italia); starter

In fiecare dintre cele 
trei tile ale întreceri
lor, localnicii au um
plut pînă la refuz 
curtea liceului agricol 
unde au avut loc fina
lele. Iată o dovadă 
grăitoare în acest sens, 
surprinsă în imagine 
de fotoreporterul An

dras Nagy

CONSTATA-OM

între 13 și 1-8 august
Havana (Cuba)r>

Strîmbeanu, Ivan, Bă- acum la Steaua. Dar cra- 
regretă această despărțire, 
spus ei. Smarandache, ju- 
talent și perspectivă, cres-

telefon).
stațiunea

HELSINKI, 10 (prin telefon, de la 
trimisvj special).

Atrași de frumusețea tradiționalei 
ceremonii de deschidere, îmboldiți 
de imensa lor pasiune pentru atle-

(Continuare în pag. a 4-a)

va avea loc 
tradiționala 

competiție internațională de lupte 
(tineret) „Cupa Prietenia'" 
ceastă ediție a întrecerilor parti
cipă patru luptători români : I. Du
mitru (libere), I. Păun, A. Popa și 
R. Codreanu (greco-române). Lotul 
este însoțit de L. Bandi, membru al 
biroului.. F.R.L. și. I. Mureșan, an
trenor.

La a-

IO-IO

CONSTANȚA, 10 (prin 
La Mangalia Nord, în 
Neptun, în fața a 1000 de specta
tori, a avut loc revanșa meciului 
de box care a opus selecționatele 
orașelor Constanța și Berlin. De 
data aceasta partida s-a încheiat la 
egalitate, 10—10. în ordinea cate
goriilor : Ibrahim b.p. Rocke, Mus
tafa p.p. Gartenbach, Cerchia p.p. 
Langer, Badea p.p. Hirsch, Dumi- 
trașcu b.ab.l Diecke, Iliescu b.p. 
Winter, Rădulescu b.p. Siebert, Si- 
ntlonescu p.p. Blockus, Pușcașu 
b.p. Handke, Pîrvu p.p. Anders.

Cornel POPA, coresp.

al boxului, în salopete, aplecați 
asupra aparatelor de sudură, așezați 
în fața pupitrelor de comandă sau 
mînuind cu abilitate manetele co
loșilor mișcători de metal.

Primul popas îl facem în secția 
..Țevărie 3“ — „o secție aproape 
numai a sportivilor" — după cum 
ne spusese tovarășul Dumitru Za»' 
haria, secretarul asociației sportive, 
și „una care obține în permanență 
succese în producție" — după re
comandarea șefului de secție, ing. 
N. Opreja. într-adevăr. lucrează aici 
nu mai puțin de 13 rugbyști, din 
cei 26 ai întregului lot. 5 fotbaliști: 
și mai mulți luptători și boxeri. Și 
nimeni nu se miră văzînd trupurile 
vînjoase ale acestor oameni care, 
după program, găsesc timp și pen
tru pasiunile lor sportive. Am fi 
dorit să discutăm cu ei. să-î cu
noaștem msi îndeaproape dar, după 
concentrarea cu care lucrau se ve
dea bine că iîmpul le era măsurat, 
în acea luptă aprigă cu Indicii cali
tății. Ne n ulțumim doar cu cîteva 
nume: rugbyști' Constantin Mazilu, 
Dumitru Pîrvu (un junior format 
șl promovat din propria pepinieră), 
și Teodor Florescu care, de la ab
solvirea școlii profesionale și pînă 
la cei 29 de ani de acum, îămîne 
un exemplu atît Ia locul de produc
ție cît și pe terenul de sport ; fotba
liștii Stclian Moraru 
ran" al 
și atîția

Vizita 
cu greu

Republicii"In zilele de 14 și 15 august

MARI MANIFESTAȚII
POLISPORTIVE

Consiliul municipal București 
pentru Educație Fizică și Sport or
ganizează, în zilele de 14 și 15 
august, pe stadionul Republicii, 
mari manifestări polisportive dota
te cu „Cupa Bucureștiului". Vor 
avea loc întreceri de fotbal mascu
lin și feminin, demonstrații de aero 
și racheto-modele, demonstrații 
oină, întreceri de atletism și 
clism.

de 
ci-

ȘTAFETA
„CUPA BUCUREȘTIULUI" 

în cadrul acestor manifestări

ȘTAFETA/

B
U

CUPPu
R
E
S 
t. j PIAȚA KQGĂLNICEANU

POD HASDEU

STADION REPUBLICII

o-sportive, în ziua de 14 august 
ra 18,30, se va da startul în șta
feta „Cupa Bucureștiului" Vor par
ticipa echipe reprezentative ale tu
turor cluburilor din Capitală, pre
cum și sportivi din cele 8 sectoa
re ale municipiului. Vor fl formate 
17 echipe (cîte 10 concurenți fie
care). din cîte 4 fete și 6 băieți. 
Traseul va fi următorul: plecarea 
din fața Casei Seînteii, Arcul de 
Triumf, restaurantul Doina, Piața 
Victoriei, Piața

ICASA SCiNTEII

'__ RESTAUR ANT-DOINA1

Romană, O.N T„ 
Piața Universită
ții, Consiliu] Popu
lar al Munici
piului București, 
Piața Kogălnicea- 
nu, Podul Haș- 
deu. Sosirea la 
stadionul Republi
cii în jurul 
19,00.

orei

23
să

însoțitorul 
au hotărît 
August să 

presteze
de ore de

un „vete- 
sportului —, Pavel Florian 
alții...
noastră continuă și iteușim 
să mai notăm cuvintele se

cretarului D. Zaharia, 
nostru : „Sportivii noștri 
ca în cinstea zilei de 
formeze o brigadă și 
săptămînal circa 300 
muncă patriotică",

...în secția „Mecanică" facem cu
noștință cu lăcătuș ii Ștefan Stancîu 
care, timp de 15 ani a luptat pe 
saltelele diviziei naționale A. Un 
om robust. îndrăgostit de sport și

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)

PIAȚA VICTORIEI

PIAȚA ROMANA

★

CP.M

Q.N.T.

PIAȚA
UNIVERSITĂȚII

în ziua de 
august, la 
8,00 va avea 
pe Iacul 
trău un 
concurs de cano
taj dotat de ase
menea cu „Cu
pa Bucureștiului". 
(Citiți programul 
complet al mani
festărilor In pag. 
a Ii-a).

15 
ora 
loc 

Herăs- 
mare

O Ileana Silai și Vasile Sărucan au trecut de faza calificărilor O Primii campioni 
continentali: Nadejda Cijova (greutate), Vaatainen (10000 m) și Smaga (20 km marș)

C. CERNAIANU SI FOTBALIȘTII CRAIOVENI

tism, cetățenii capitalei finlandeze 
au inundat gradenele etajate ale sta
dionului olimpic, străjuit de turnul 
lui Jarvinen și de statuia lui Nur- 
mi. Peste 40.000 de spectatori au luat 
loc în tribune, neluînd în seamă 
cerul acoperit de cîțiva nori. Pe ine
lul cel mai de sus al stadionului flu
tură steagurile celor 29 de țări par
ticipante la cea de a X-a ediție a 
Campionatelor europene de atletism. 
Reprezentanții acestor țări au dat 
multă - culoare paradei de deschidere, 
care a început la ora 16,31. Cuvîntul 
de inaugurare a competiței a 
rostit de președintele “ 
Finlanda Urho Kekkonen, 
acordat campionatelor 
patronaj.

Ziua de deschidere a

fost 
Republicii 

care a 
înaltul său

obținut favo-

Ii știam pe studenții din Bănie 
plecați pe pantele din împrejurimile 
Rișnovului. Dar sîmbătă după a- 
miază. de la cabana Cheia ni s-a 
spus că fotbaliștii sînt pe stadionul 
Tractorul. Am făcut calea întoarsă 
și, într-adevăr, pe gazonul de lingă 
uzina de tractoare, alb-albaștrii erau 
în toiul antrenamentului. Era ora 
17,25. De o parte și de alta a tere
nului. față-n-față. se aflau „proba
bilii” și „posibilii”. Arbitru ’ prof. C. 
Cernăianu, noul antrenor. In aiDas- 
tru : Papuc —

Bitian, Velea,
Ian, Neagu, Oblemenco și Țarălungă. 

Pilcă, 
Boșo-
Niță, 

rezer- 
vă-

în tricouri albe, posibilii : 
Tița, Mincă, Tacoi, Ciocîrlan, 
teanu. Donose. Martinovici, 
Pîrvu, Minoioagă. Pe banca 
velor, undeva la umbră, i-am 
zut pe Oprea, Lepădatu, Berncanu și 
Păunescu.

Așadar, cîteva nume noi în tabăra 
oltenilor. Internaționalul de juniori, 
Ciocîrlan — de la Metalul Aiud — 
devenit de curind student la Cra
iova. Pîrvu de la Metalul Tîrgoviște, 
Mincioagă, de la F.C. Caracal. Ber- 
neanu și Păunescu, ce provin din 
rezervele proprii. Mai era așteptat 
tînărul 
Steaua, 
lipsea

fundaș central Sameș, de la 
Din cei pe care-i cunoșteam 

singur : Smarandache.Niculescu, 'Desclnicu,

Stadionul Tractorul din’ Brașov. In pauza dintre cele două reprize ale meciului „din familie", jucătorii craio- 
veni ascultă observațiile antrenorului C. Cernăianu Foto i Dragoș NEAGU

El se află 
iovenii nu 
Așa ne-au 
cătorul de 
cut cu atîta grijă în Bănie, se spune, 
sărea prea des peste cal și nu prea 
se împăca cu disciplina. Dar. el a 
plecat la Steaua, iar noi am venit la 
Rîșnov să scriem despre Universita
tea. Așadar, să revenim la ce au 
făcut, ce fac și ce vor face studenții 
craioveni pînă la „ora campionatului”.

Ca răsplată a celei mai bune com
portări dintre echipele studențești, 
Universitatea a fost în Franța între 
22 și 31 iulie. O plimbare frumoa
să. o evoluție bună, locul I la Nisa, 
o cupă adusă acasă și cuvinte de 
laudă la adresa echipei : ..Am văzut 
o excelentă echipă românească”, a 
scris un ziar francez. Dar acest tur
neu. venit intr-o perioadă deloc po
trivită, care a amînat începerea pre
gătirilor pînă la 4 august, și a redus 
vacanța jucătorilor doar la 9 zile, 
pune azi probleme deosebite în fața 
noului cuplu de antrenori și a me
dicului.

Apropo de antrenori și medic. C. 
Cernăianu, venit de curind la a- 
ceastă echipă, lucrează pentru pri
ma oară cu Deliu. Practic, e doar 
de o săptămînă aici. Dr. Șerban, la

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)

rurile publicului finlandez șl din 
cauza celor trei finale existente în 
program, dar mai ales din pricina 
cursei de fond pe 10.000 m — altă 
dată o mare specialitate a alergăto
rilor din țara celor o mie de lacuri. 
In această probă se aștepta mai ales 
apariția fenomenului britanic Bed
ford.

La începerea probelor s-a stîrnit 
un vînt rece, relativ puternic, care 
a micșorat sensibil probabilitățile de 
record, mai ales pe distanțele scurte. 
In linia dreaptă de la sosire, vîntul 
bătea din față, ceea ce explică, de 
pildă, slăbiciunea rezultatelor la 
la cursele de 100 m.

Ror,>eo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

Drapelul de Stat dl României a 
fost primul înălțat

lor, la Otaniemi,
în satul atleți- 
lingă Helsinki

a României la 
Otaniemi

Echipa de atletism 
tabăra de la

Foto i Juhani SALONEN

REZULTATE SCONTATE IN TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE POLO AL JUNIORILOR

în cea de-a doua zi a turneului 
final al campionatului național de 
polo ai juniorilor, ce se dispută la 
ștrandul Tineretului, s-au înregis
trat următoarele rezultate ; C.S.S. 
BUCUREȘTI —VAGONUL ARAD 
9—1 (1—0, 2—0, 3—0, 3—1). Meci 
la discreția cievilor antrenorului Paul 
Niculescu, care după înfrîngerea

suferită letș seară au demonstrat o 
deosebită poftă de joc, concretiza
tă șl pe tabela de marcaj. Au în
scris : Constantinescu (4), Sorescu 
(2), Răducanu (2), Munteanu pentru 
învingători, respectiv Grumaz. CRI- 
ȘUL----------- ------- -------
5—4 
denii

ORADEA — VOINȚA CLUJ 
(0—0, 3—1, 1—2, 1—1). Oră- 
au avut mult de furcă, dato-

rltă unei «căderi de ritm în repriza 
a III-a. Au înăcri»: Kovacs (3), 
Freunt, Rat pentru Crișul, respec
tiv Pop, Ocolisan, Balint și Iancu. 
S.S. 1 — POLITEHNICA CLUJ 5—0 
(1—0, 2—0, 0—0, 2—0). Au înscris: 
Weiss, Wasilko, Columbeanu, Cră
ciun și Gheorghiu.

O. VIȘAN

TURNEUL SCRIMERILOR 
DIN TG. MUREȘ 

ÎN UNGARIA Șl CEHOSLOVACIA 
Echipele de «crimă al» elubului 

universitar Medicina din Tg. Mu- 
■n ternew ta 

, Su»ți-
reș au «factual v_ 1____  ~
Cehoslovacia șl Ungaria. C__,2 
nînd meciuri la toata cel» patru 
arme (floretă fete, floretă băieți, 
spadă șl sabie) sportivii români au 
terminat la egalitate lntîlnlrea cu 
echipa Ziska Jazdec (2—2) din Bra
tislava șl au cîștigat cu 4—-0 me
ciul cu formația P.E.A.K din Păcs.

loan PAUȘ. coresp,
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MARI MANIFESTAȚII
In zilele de 14 și 15 august, pe „Republicii

Si COTĂ ÎNALTĂ A ANTRENAMENTULUI
SPECIALIȘTII OPINEAZĂ

IN VOLEIUL FEMININ

POLISPORTIVE
Consiliul Municipal pentru Educație Fizică ți Sport a stabilit ur

mătorul program al competițiilor care se vor desfășura sîmbătă și 
duminică pe Stadionul Republicii t

14 AUGUST 1971

Ora
ft

Ora
M

tr

*

16.15— 17,30 — Fotbal feminin Rapid — Confecția
17.30- 18,15 — Fotbal DINAMO — STEAUA, repriza 1
18.15— 18/30 — Ștafetă combinată (participă tineri muncitor] de
/ la uzinele Grivita Roșie, Laromel, Tehnometal etc.)

18.30— 19,15 — Fotbal DINAMO — STEAUA, repriza a ll-a 
Sosirea Ștafetei „Cupa Bucureștiului" 
Fotbal RAPID — POLITEHNICA IAȘI, repriza I 
Demonstrații de aero șl racheto-modele
Fotbal RAPID — POLITEHNICA IAȘI, repriza a ll-a

19,30 —
19.30- 20,15 — 
20,15—20,30 —
20.30- 21,15 —

15 AUGUST

Ora
// 

n 

H

H 

ti 

n

fi

17,00—17,30 — Demonstrații de oină
17.30— 18,15 — Fotbal locuri III—-IV,
18.15— 18,30 — Atletism fete 800 m.
18.30— 19,15 — Fotbal locuri III—IV,
19.15— 19,30 — Cîntece interpretate i
19.30— 20,15 — r ' . , '___
20.15— 20,30 — Ciclism — cursă eliminatorie
20.30— 21,15 Fotbal finala, repriza a ll-a

repriza I
ți băieji 1500 m. 
repriza a ll-a 

de fanfară
Fotbal finala, repriza I

Prezența la turneul internațional 
de la Constanta a unor reputați teh
nicieni din lumea voleiului ne-a ofe
rit prilejul unor discuții cu caracter 
general privind situația actuală ei 
viitoare a voleiului feminin.

Se Îngustează sau se lărgește aria 
acestui sport In condițiile creșterii 
performanței 7 Au apărut in ultima 
vreme tendințe noi în cîmpul tehni
cii și tacticii de Joc 7 Ce schimbări 
pot surveni în ierarhiile actuale și 
ce elemente le determină 7 Sînt rf- 
teva din întrebările-temft care au stat 
la baza discuțiilor.

Fără excepție specialiștii opinează 
cft se lărgește continuu aria voleiului 
feminin, argumentînd aceasta atît 
prin creșterea lui valorică în țările 
cu vechi tradiții (care se explică prin 
marea bază de masă de care dis
pune) cit șl prin strădaniile care se 
fac în țări lipsite de tradiție pentru 
răspîndirea lui In mase șl pentru 
afirmarea locală sau pe plan inter
național. Se știe că aria voleiului 
masculin este mai amplă decît a celui 
feminin, dar în ultima vreme există 
tendința nivelării lor. Dovadă, afir
marea unor echipe europene, asia
tice sau americane, pînă mai ieri 
necunoscute în competițiile interna
ționale. Prezența unor formații ca cea 
a Cubei în turneul final al C.M. de 
anul trecut este, după părerea specia-

REPREZENTATIVELE DE TINERET ALE ROMÂNIEI S-AU COMPORTAT MEDIOCRU

ÎN „CUPA PRIETENIA"

După cum am 
finele săptămînil 
tat în orașul bulgar Tolbuhin, cea 
de a 6-a ediție a turneului inter
național de handbal, dotat cu 
„Cupa Prietenia". Luni seară, la 
sosirea reprezentativelor noastre, 
am solicitat celor doi antrenori im
presiile cu care s-au întors de la 
turneu :

LA FEMININ, echipa României 
a realizat următoarele scoruri : 
9—12 cu Iugoslavia, 9—13 cu Un
garia și 9—8 cu Bulgaria. Clasa
mentul final arată astfel : 1. Bul
garia, 2. Iugoslavia, 3. Ungaria, 4. 
România. LA MASCULIN, forma-

mal anunțat, la 
trecute s-a dispu-

ția noastră a realizat: 6—11 cu 
Iugoslavia, 12—22 cu Bulgaria și 
14—7 cu Ungaria. Ordinea în cla
samentul final este : 1. Bulgaria, 
2. Iugoslavia, 3. România, 
garia.

Iată 
norilor

liștilor, un exemplu concludent care 
susține șl ideea tendinței de nivelare 
valorică, de' sporire a numărului de 
echipe naționale (ilustrînd gradul de 
dezvoltare a acestui sport în fiecare 
țară) ce emit pretenții In marile 
competiții. Creșterea cantitativă a 
voleiului feminin atrage după sine 
și progrese calitative.

în privința noutăților de ultimă 
oră. unii dintre antrenori susțin că 
ele se referă Îndeosebi Ia sporirea 
vitezei de Joc, chiar și la echipele 
europene, printre care cea a României 
este pusă la loc de frunte. Alții sus
țin că nu a apărut nimic care să 
poată fi considerat noutate, nici in 
domeniul tehnicii, nici al tacticii. Cu
noscutul antrenor sovietic Ghlvl 
Ahvledianl, care a fost plăcut sur
prins de potențialul actual al re
prezentativei române, era de părere 
că voleiul feminin a devenit mai in
teresant decît cel masculin din punct 
de vedere al spectacolului, asigurat 
de fazele prelungite mult mai frec
vente. dar nu prin noutăți tehnice 
sau tactice. După părerea sa „stilul 
european" este în continuare specific 
tuturor echipelor din această zonă, 
cel asiatic (caracterizat prin viteză 
și mobilitate) răminînd deocamdată 
fără ecou în voleiul bătrînului con
tinent. Ca tendință de viitor, tehni
cianul sovietic prevede totuși o spo
rire a vitezei de joc la toate echi
pele. De aceeași părere este și an
trenorul echipei naționale a Ceho
slovaciei (pe care l-am întîlnit la 
Constanța în tribună, ca observator, 
inregistrind pe bandă de magnetofon 
evoluțiile celor mai bune echipe). El 
afirmă că tendința actuală, pe care 
o observă la toate echipele, este aceea 
de a interpreta la un nivel superior 
manierele tehnico-tactice cunoscute

șl că nu poate fi vorba de noutăți 
în această direcție. Valoarea unor 
echipe și schimbările care s-au pro
dus în ultimul an în ierarhia mon
dială sînt determinate de caracterul 
pregătirii, de continua creștere a vo
lumului și intensității antrenamente
lor. de schimbarea generațiilor. Refe- 
rindu-se la unele alunecări pe scara 
valorilor (Polonia, R.D.G. etc.) teh
nicienii sînt de părere că ele se da
torează tocmai acestui moment de cri
ză resimțit prin schimbarea genera
țiilor, fenomen obiectiv ale cărui con
secința pot fi insă preîntîmpinate.

Deși nu apare ca o noutate, sus
ține antrenorul emerit Gheorghe Con- 
stantlnescu, este acum evidentă ten
dința de trecere de la sistemul 3 4-3 
sau 4-j-2 (n.n. 4 trăgătoare 4- 2 ri
dicătoare) la sistemul 54-1, prin care 
se asigură o întărire a atacului. A- 
cest sistem — spune Gh. Constanti- 
nescu — are avantajele șl dezavan
tajele sale legate de capacitatea de 
joc a singurei ridicătoare-coordona- 
toare utilizată, precum și de posibi
litățile echipei de a o înlocui în 
caz de nevoie. De asemenea, reputa
tul nostru antrenor subliniază că a 
sesizat o mai strictă specializare pe 
posturi, care ar garanta o mai bună 
acoperire a terenului de joc in apă
rare și o mai mare eficacitate in atac.

în totalitatea lor, tehnicienii consul
tați acceptă ca element definitoriu în 
evoluția voleiului feminin. în stabi
lirea ierarhiei viitoare, cantitatea și 
calitatea pregătirilor care, pentru 
Înalta performanță, capătă tentă din 
ce în ce mai științifică. Prin urmare, 
pentru a se obține progrese esen
țiale, este nevoie de mult antrena
ment, după prescripțiile cele mal 
noi ale științei.

EUGENIA CRISTESCU
S-a născut în 

București la 18 Iu
nie 1958/ Are 1,62 m 
șl 49 kg. Este elevă 
a Școlii generale 
nr. 176 din Capi
tală. A învățat, să 
Înoate la vlrsta de 
7 ani, tar din 1966 
participă regulat la 
competițiile de co
pil pe categorii de 
vlrstă, clștiglnd nu
meroase titluri și 
stabilind peste 30 
de recorduri națio
nale. Face parte 
din clubul Dlnamo 
șl se pregătește în 
grupa condusă de 
prof. Cr. Vlăduță 
și prof. Magda Ne
grea. Anul trecut, 
la 12 ani, a devenit 
Campioană națio
nală de senioare în 
proba de 200 m 
spate cu 2:43,2. In 
actualul sezon, a 
adăugat colecției 
sale bogate 6 titluri 
la „naționalele" de 
copil și 5 (trei in
dividuale și două 
în ștafetă) la cele 
de seniori, toate în
soțite de alte 20 de 
recorduri naționale 
Ia diverse categorii 
de vîrstă.

dublat 
de re-

4. Un-

acum și 
români :

MIHAI
»>•

declarațiile

PINTEA

antre-

(echipa

ciclism ■
PRINTRE roți 

Șl PEDALE
O La primele doua campionate națio

nale pe 1971 — contratimp Individual șl 
fond — desfășurate la Brașov, au par
ticipat 120 de juniori. Dar. printre aceș- 
tia, ca și anul trecut, nu am întîlmt 
nici unul de la Dinamo București. Oare 
acest club nu ar putea să se preocupe 
și de creșterea unor tineri rutieri 7

• Din cele 6 probe de campionat (se
niori, juniori I șl II) desfășurate pînă 
acum, patru au fost cîștlgate de spor
tivii din provincie șl numai două de 
către bucureșteni. Ce au de spus antre
norii din Capitală 7

• In proba de contratimp individual, 
la categoria seniori, In primele 10 locuri 
figurează șase sportivi din provincie, la 
juniori mari 5, iar la juniori mici 7. In 
toate aceste probe victoria a fost obți
nută de cicliști care nu-s din București. 
Interesant, nu 7

• Din Iotul de juniori al Școlii spor
tive din Timișoara a lipsit unul dintre 
cei mai valoroși componenți : W. Schil
ler. Motivul ? Ni l-a comunicat — destul 
de mihnit — antrenorul Ferdinand Wit
tman : după „Cupa Orașelor", etapa a 
IV-a. desfășurată la Brașov, cu trei 
zile înaintea campionatelor, tînărul pe- 
dalor a plecat spre Timișoara, întrucit 
avea „niște treburi familiale" i Șl „oa
lele sparte" — adică munca antrenoru
lui și. mai ales, materialele consumate 
luni de zile pentru pregătirea în ve
derea acestei importante probe — cine 
le plătește 7 Ca să nu mal vorbim de 
un eventual rezultat mal bun la care 
aspirau timișorenii.

• O surprinzătoare comportare a avut 
ciclistul Atlla Telegdy, (Voința Cluj — 
antrenor V. Vlăduț) care, la 15 ani ne
împliniți, s-a clasat pe locul al doilea 
in proba de contratimp individual, de
pășind numeroși juniori cu rezultate 
valoroase pînă acum.

Emil IENCEC

Prof.
masculină) ; „Așa cum ne-am aș
teptat, întrecerea a fost deosebit 
de dîrză. iar valoarea adversarilor 
noștri mult mal ridicată decît la 
edițiile anterioare. Formația româ
nă, lipsită de o experiență com- 
petițională apropiată de aceea a 
echipelor adverse, a căutat (și a 
reușit uneori) să suplinească expe
riența prin atenție și dăruire în joc. 
Din păcate, însă, arbitrajele au fost 
foarte slabe, umbrind buna desfă
șurare a întrecerilor. Nu vreau să 
scuz prin această afirmație locul 
modest ocupat de noi, este însă 
foarte clar că atunci cînd cel mai 
bun jucător al nostru (și căpitan al 
echipei) Stockl, este eliminat din 
teren la primul contact cu... min
gea (I), iar la începutul reprizei 
secunde este trimis definitiv pe 
banca rezervelor, echipa nu mai 
are un potențial corespunzător 
pentru obținerea victoriei I Semni
ficativ pentru noi este și faptul 
că cel mal bun arbitru al turneu
lui a fost desemnat Constantin Că- 
pățînă, sobru, obiectiv șl prompt în 
decizii. Revenind la comportarea 
echipei noastre vreau să remarc 
constanța Jucătorilor Stockl. Mun- 
teanu, Smerea, Capră șl Orosz, 
precum și evoluția total nesatis
făcătoare avută de Zamfirescu șl 
Udrea. Iar pentru că am amintit

de acești din urmă Jucători, vreau 
să subliniez, totodată, că atitudi
nile contrastînd cu etica sînt 
incompatibile cu calitatea de com
ponent al unei echipe reprezenta
tive și trebuie reprimate ! Ori
cum, actuala noastră reprezenta
tivă mai are mult de învățat pînă 
cînd va ajunge la nivelul fostei 
garnituri, dar să nu uităm căhand- 
baliștii din lot sînt încă foarte ti
neri..."

Prof. EUGEN BARTHA: „La 
cele spuse de colegul meu nu mai 
pot adăuga decît că am reușit să 
furnizăm cea mai mare surpriză 
a turneului, învingînd echipa Bul
gariei (cîștigătoarea competiției). E 
drept însă că acesta a fost și sin
gurul meci în care fetele noastre 
au jucat la adevărata lor valoare, 
cu ambiție și curaj. în rest, linia 
de 9 m (Frincu și Iordache) a mers 
foarte slab, iar extremele (Barbu, 
Gălan și Șerbu) au fost inexisten
te. Concludent este faptul că, din 
15 situații favorabile de pe acest 
post nu s-a înscris decît un gol 
în tot turneul ! Singurele jucătoa
re care au corespuns — dacă mai 
putem vorbi de acest lucru, din 
moment ce ne-am clasat pe ulti
mul loc — au fost Natalia Mata- 
che-Alexandrescu (a ocupat locul 
II în Ierarhia golgeterilor, cu 10 
goluri), portarul Mariana Huszarși 
Mari* SzolSși. Deși toate cele pa
tru echipe care au evoluat în tur
neu au avut valori apropiate, eșe
cul nostru se explică și prin In
hibiția excesivă a jucătoarelor, 
cauzată de lipsa totală a altor 
confruntări internaționale".

(
Hori* ALEXANDRESCU

Muncă entuziastă,
sporturi bărbătești...

(Urmare din pag. 1)

de muncă, un permanent propa
gandist al educației fizice printre 
colegii săi mai tineri.

— îmi place — ne spune el — 
să fiu prezent la orice activitate 
sportivă de masă din uzină. Secția 
noastră vrea să cîștige și de astă 
dată Cupa cu care este dotată com-

Aurelian BREBEANU

UN BOGAT PROGRAM DE PREGĂTIRE A LOTULUI

NAȚIONAL DE JUNIORI
® Tabără la Snagov © Un turneu in Cehoslovacia © Jocuri cu juniorii 

bulgari la
Deși în plină vară luna august 

(presupusă a fi „sezon slab") se a- 
nunță bogată în activitate pentru 
rugbyștii juniori al României.

Cu gîndul la viitorul campionat 
european din primăvara anului 
1972, lotul național are prevăzut 
pentru luna în curs un program 
variat, care va contribui într-o 
largă măsură atît la perfecționarea 
tehnicii individuale, cit și la omo
genizate. De pregătirea lotului se 
ocupă prof. N. Pădureanu — an
trenorul coordonator al echipei de 
juniori, secondat de prof. N. Vi
zitiu.

București
Dacă la aceste întreceri vom mai 

adăuga și meciurile din cadrul 
campionatului, care va începe și el 
în a doua jumătate a lunii septem
brie, se poate spune pe drept cu- 
vînt că juniorii au în față un bo
gat sezon și o bună ocazie de ase 
pregăti pentru marele examen din 
anul viitor.

Un talent neobișnuit, 
de o foarte mare putere 
cuperare după efort, element e- 
sențial în obținerea marilor 
performanțe în piscină, o re
marcabilă ambiție de a progre
sa continuu, de a ajunge o îno
tătoare de valoare — iată ce o 
caracterizează pe eleva Eugenia 
Cristescu, marea revelație a ac
tualului sezon. Cu frumoase ca
lități la trei procedee tehnice 
(brasul său este ceva mai slab), 
micuța dinamovistă și-a creat o 
bază solidă, de la care a pornit 
saltul spectaculos realizat în a- 
cest an. Dar „cronometrele" sur
prinzătoare obținute în ultimele 
zile se explică și prin antrena
mentul intens făcut nu numai 
în ultimele două luni, dar și în 
întreg sezonul de iarnă, cînd se 
proiectează marile performanțe.

Evoluția sa a întrecut toate 
așteptările. în 1968 înota 1:14,0 
(100 m), 5:43,1 (400 m) și 11:43,4

1:11,1
5:17,7 
liber), 

2:32,8 —

(800 m liber), în 1969, 
(100 m), 2:37,8 (200 m), 
(400 m) și 11:13,4 (800 m 
iar în 1970, 1:10,8
5:20,7 și 11:03,0. Comparați aces
te cifre cu ultimele sale recor
duri (1:05,6 — 100 m, 2:22,2 — 
200 m, 5:03,5 — 400 m și 10:12,7 
— 800 m liber) și veți avea cea 
mai plastică imagine a progre
sului înregistrat de Eugenia Cris- 
tescu în probele de craul. Mulți 
dintre specialiștii noștri încear
că o comparație între tînăra 
sportivă dinamovistă și italianca 
Novella Calligaris. Și îi înțele
gem ; la vîrsta de 13 ani, noua 
recordmană a continentului reu
șea doar 1:07,8 pe distanța de 
100 m, 5:14,2 la 400 m și 10:32,6 
la 800 m. Perspectivele multiplei 
noastre campioane apar, astfel, 
într-o nouă lumină, mai mult 
decît seducătoare în următoarele 
sezoane, cînd tînăra bucureștean- 
că se va maturiza, (a.v.).

TABARA LA SNAGOV 
Șl BUCUREȘTI

Un lot de 40 de juniori, redus 
ulterior la 25, recrutați dintre cei 
mai talentați jucători care s-au re
marcat în decursul turneului final 
al campionatului (participant! și 
antrenamentele din Capitală, 
cursul lunii iulie), s-au aflat 
această perioadă într-o tabără 
pregătire la Snagov, continuată 
prezent la București.

ECHIPA BULGARIEI 
ÎN CAPITALA

la 
în 
în 
de 
în

prof. Cornii MORTUN

AU FOST ALCĂTUITE

ECHIPELE NAȚIONALE PENTRU BALCANIADĂ
Conform unul principiu normal (pe 

care l-am dori de acum Înainte ca 
metodă de lucru obișnuită), federr.ția 
de specialitate a alcătuit echipele 
naționale ce vor reprezenta țara 
noastră la Balcaniada de la Bucu
rești (19—22 august) pe baza rezul-

doi de la Olimpia Reșița. C.S.M. 
Cluj, O. S. Școlar, și cite unul de la 
Ind. Unii Timișoara. Șc. sp. Timișoara, 
Rapid. Mureșul și Șc. sp. 1. Iată, de 
altfel, componența celor două echipe 
în funcție de programul celor 4 
de concurs:

Groza-Georgescu-Cristescu ; 4X200 m 
liber : Slavic- Almer-Vițelaru-Miclăuș.

ZIUA A Il-a — 400 m liber (m) B 
Almer-Slavic ; 400 ni liber (!) : Cris- 
tescu-Balaban ; 100 m bras (m) ■ 
Șoptereanu-Costa ; 100 m bras (O 5 
Georgescu-Burlacu ; 200 m delfin 
(m) : Petelei-Rolic ; 200 m delfin (f): 
Groza-Sterner ; 200 m spate 
Lupu-Hohoiu ; 100 m spate (f) : 
nia-Pop.

ZIUA A IlI-a — 100 m liber 
Cristescu-Cerbeanu ; 100 m liber 
Slavic-Oprițescu ; 200 m mixt ,w , 
Groza-Vîjeu ; 400 m mixt : Copcea- 
lău-Nagy (Aimer) : 200 m bras (f) : 
Georgescu-Burlacu ; 200 m bras (m) : 
Șoptereanu-Săruleanu ; 4X100 m liber 
(f) : Cristescu-Cerbeanu-Groza-Sova- 
go ; 4X1C0 m mixt (m) : Lupu-Șopte- 
reanu-Miclăuș-Slavic.

ZIUA A IV-a — 200 m mixt (m) s 
Slavic-Oprițescu ; 400 m mixt (f) 5 
Groza-Vîjeu ; 200 m spate (f) : Pop- 
Donia ; 800 m liber (f) : Cristescu- 
Balaban ; 1500 m liber : Almer-Cop- 
cealău (Nagy) și 4X100 m liber ; Sla- 
vic-Miclăuș-Oprițescu-Kokay. Rezer
ve : Hampel. Wetternek, Adam, Kes
ler. T. Nicolae și Rodica Petruică.

Marian Slavic, unul dintre oamenii de bază

(m) a
Do-

(f) i 
(m)a 
(f) j

în ziua de 9 august a sosit 
Capitală lotul de juniori al Bulga
riei, care se va pregăti împreună 
cu juniorii români. în acest timp, 
oaspeții vOr susține și 3 întîlniri 
cu juniorii români. Prima confrun
tare dintre reprezentativele orașe
lor București și Sofia a avut loc 
ieri (22—0 pentru reprezenta
tiva Bucureștiului), următoarele 
au loo Joi 12 august (teren Olim
pia) și sîmbătă 14 august (stadio
nul Tineretului) — ambele la ora 
18.

petiția de fotbal, organizată In uzi
nă, în cinstea zilei de 23 August.

Cunoaștem între timp, prin cîte- 
va cuvinte strecurate între două 
mașini, și pe luptătorii Ștefan 
Geantă, Marin Ion șl Nicolae Pîr- 
van. din echipa clubului Metalul 
București, de cinci ori consecutiv 
ocupantă a locului III în campio
natul național. De altfel, nu numai 
luptători, dar și boxeri și rugbyști 
de frunte ai țării, și-au început ac
tivitatea aici, în uzină. Și ni se 
pare norma) ca într-o unitate in
dustrială cu specificul „Vulcanului", 
sportivii formați să se simtă atrași 
de sporturile bărbătești, așa cum 
sînt luptele, boxul sau rugbyul.

...Vizita noastră se apropie de 
sfîrșit. Am făcut cu această oca
zie, încă o dată cunoștință cu un 
excelent exemplu — unul din mul
tele — de îmbinare perfectă a 
sportului cu producția. Și rezulta
tele sînt dintre cele mai bune, iar 
Uzina Vulcan se mîndrește cu ele.

TURNEU ÎN CEHOSLOVACIA

între 25 și 30 august Selecționa
ta de juniori a Capitalei va parti
cipa la turneul internațional orga
nizat la Vyskov (Cehoslovacia). La 
acest turneu vor participa, alături 
de juniorii bucureșteni, cîte o e- 
chipă din R. D. Germană, Polonia 
și Cehoslovacia.

BAZA sportiva-da,

JUNIORII POLONEZI ÎN ROMÂNIA
■

infix''-i
în sflrșit, în luna septembrie, 

clubul sportiv școlar urmează să 
primească vizita echipei de juniori 
a Poloniei, care va întreprinde un 
turneu în România. Juniorii Rapi
dului, campioni naționali, vor juca 
în R. D. Germană.

frun- 
de se-

15 
se 
pe la

țațelor obținute de sportivii 
tași la campionatele naționale 
niori. Au fost selecționați, astfel, 
înotători și 11 înotătoare, la care 
adaugă 6 rezerve. Repartiția lor 
cluburi : 14 de la Dinamo, 4 de
Steaua, 3 de la Șc. sp. Reșița, cîte

ROMÂNIA SUEDIA
ÎN PRIMA ZI A

ai naționalei masculine 
Foto * D. NEAGU

I — 200 m liber (m) ■. SLavic-
200 m liber (f) : Balaban-

(m): Miclăuș- 
(f) : Groza- 
(m) : Lupu- 

(f) : Balaban-

ZIUA 
Aimer ;
Cristescu ; 100 m delfin 
Petelei ; 100 m delfin 
Sterner; 100 m spate 
Hohoiu ; 4X100 m mixt

MÎINE, ÎNCEP LA ROTTERDAM

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI

„CUPEI TUNGSRAM‘S
LA POLO

Lotul echipei Progresul din comuna Miercurea, județul Sibiu, cîștigătoare 
pentru a doua oară consecutiv a titlului de campioană națională sătească i 
Gabriela Trașcă, Mioara Sas, Maria Crișmar, Ecaterina Spielhaupter, Livia 
Moldovan, Marioara David, Virginia Mitea și Maria Muntean. In mijloc, 

profesorul de educație fizică Petru Teslaru
Feto i Andras NAGY, Satu Mare

Julău, din comuna Șeitin, județul 
Arad, se prezintă de la începutul scrisorii sale : „Sînt 
21 de ani, un mare admirator și totodată practicant în 
al sportului, printre care fotbalul și atletismul, fapt 
pus să vă scriu această scrisoare".

Cupa tineretului de la sate"
(Urmare din pag. 1)

nale ar putea deveni componenți ai 
unor echipe fruntașe ale voleiului 
românesc. îi avem în vedere pe 
Mioara Sas (Miercurea) și Nicolae 
Suciu (Becenl — Buzău) — decla
rați (și fiind în realitate) cei mai 
tehnici voleibaliști. I-am întrebat 
dacă i-ar tenta un transfer la o e- 
chipă... mare. Răspunsul a fost ca
tegoric negativ, amîndoi motivînd 
că sportul, deși foarte îndrăgit de 
ei, nu i-ar putea determina să-și 
părăsească locurile de muncă 
echipele lor.

Aceste cîteva idei subliniate 
noi și reieșite din desfășurarea 
nalelor de volei sînt o dovadă 
netăgăduit că această competiție a 
contribuit rodnic la formarea unei 
optici 
că și

La
două

și

de 
fi
de

sănătoase despre sport, mun- 
viață a unor tineri.
Livada au fost prezente 
echipe din Cehoslovacia : cna

și

din comuna Velka Bistrice, județul 
Olomouc (fete) și cealaltă din co
muna Perstejn, județul Chomutov 
(băieți). Participînd în afară de 
concurs, amîndouă echipele au lă
sat o hună impresie prin calitatea 
voleiului practicat. Tinerii din țara 
prietenă au rămas cu o frumoasă 
imagine despre competiția de la 
Livada și, așa cum ne mărturisea 
tovarășul Bohuslav Ostadal, con
ducătorul delegației, secretar al 
Consiliului județean Olomouc pen
tru educație fizică, „plecăm din țara 
dumneavoastră convinși că aveți un 
tineret viguros, căruia munca și 
sportul îi conferă calități morale 
ridicate".

Sîntem convinși că reușita depli
nă a fazei finale, organizată exce
lent și sprijinită de organele de 
partid și de stat din Livada, nu va 
rămîne i fără urmări favorabile, 
Uniunea Tineretului Comunist ini
țiind și alte competiții de amploa
re în localități rurale.

Interlocutorul nostru, Nelu

Este clar, deci, că dragostea 
de sport l-a determinat în prin
cipal pe acest tînăr să ne scrie. 
Dar, pe lingă aceasta, Nelu Ju- 
lău a mai avut șl alte motive. 
Iată-le, reieșind din rîndurile 
scrisorii trimise : „Pînă în anul 
1969, Șeitin, această frumoasă 
comună din județul Arad, a avut 
un calendar sportîv la nivelul 
fiecărei localități în care figu
rează activități sportive cu ca
racter de masă. Dar cu timpul 
aceasta s-a destrămat total și 
singurul factor,care a dus la 
această destrămare este lipsa de 
interes. Avem în comună o ba
ză sportivă de toată frumusețea 
(teren de joc pentru fotbal, ex
cepțional, cu dimensiunile 90/45 
m, pistă de atletism, teren pen
tru tir, teren de volei), dar la noi 
în comună nu avem un calendar 
sportiv bogat, așa cum am în- 
tilnit în celelalte comune din 
județul Arad care sînt înscrise 
în campionatul județean, muni
cipal. A. S. Unirea Șeitin nu 
figurează în nici un campionat".

Și afirmînd că această stare 
de lucruri necorespunzătoare are 
drept cauză lipsa de interes a 
forurilor locale cu atribuții în

un tînăr de 
timpul liber 
care m-a și

tînărul nos-domeniul sportului, 
tru interlocutor este de părere 
că „tinerii din comună, cu spri
jinul consiliului popular, al 
C.A.P.-ului și. bineînțeles, orga
nizați de către U.T.C. ar putea 
alcătui un calendar • sportiv cu 
caracter permanent". Și pentru 
ca întrebările dînsului, adresate 
secretarului organizației U.T.C. 
Șeitin și consiliului popular, să 
fie mai bine recepționate, tova
rășul Nelu Julău inserează pe 
ultima pagină a corespondenței 
sale o încercare poetică intitu
lată „Sportul din Șeitin" din 
care, dincolo de stîngăcia versi
ficării, se degajă clar dorința 
tineretului din Șeitin de a face 
sport pe baza sportivă care-i 
stă la dispoziție.

De fapt, apelul pe care citi
torul nostru îl face către diver
sele organe comunale ar trebui 
să se adreseze, în primul rînd, 
tineretului din această comună 
arădeană, cel mai indicat ca 
prin spirit de inițiativă și en
tuziasm să repună sportul și 
asociația sportivă din Șeitin la 
locul pe care acest tineret îl 
dorește din toată inima.

P. SI.

întrecerile celei de a treia ediții 
a campionatelor europene de juniori 
încep mîine, la Rotterdam, în piscina 
olimpică ..De Plompert”. După Lin- 
koping (1967) și Viena (1969), iată 
din nou reunite la start speranțele 
natației europene (înot șl sărituri), 
sportivi născuti în 1956 și mai tineri.

La această ediție, țara noastră va 
fi reprezentată de un lot restrîns. 
Sorana Prelipceanu va concura la să
rituri iar în probele de înot Anca 
Groza și Dietmar Wetternek. înotă- 
toarea dinamovistă va lua 
pentru a doua 
petiție. Prima 
avea doar 13 
9-lea timp în 
200 m delfin, 
ficarea în finală. Anul acesta, ea va 
lua startul în aceleași probe : vineri 
la 100 m delfin (dimineața serii și 
după-amiaza finala) și duminică la 
200 m delfin (dimineața serii și 
după-amiază finala). Performanțele 
realizate recent la campionatele na
ționale ale tării ii dau dreptul sâ 
aspire la locuri fruntașe. De altfel, 
reamintim că sportivii români au 
avut întotdeauna comportări merito
rii la această competiție. în 1967, 
Georgeta Cerbeanu a cucerit medalia 
de argint a probei de 100 m delfin, 
iar doi ani mai tirziu Liviu Copcea-

lău, prezent în trei finale, a ocupat 
locul IV tot la 100 m delfin.

Al doilea înotător român care va 
concura la Rotterdam este reșițeanul 
Dietmar Wetternek, înscris în cursele 
de 200 m mixt (vineri) șl 400 m liber 
(duminică).

Echipa națională de polo a României 
se află la Budapesta pentru a lua parte 
Ia un Important turneu internațional, 
dotat cu „Cupa Tungsram", alături de 
primele reprezentative ale Bulgariei, 
Suediei, Olandei, R.F. a Germaniei șl 
Ungariei, au făcut deplasarea 12 jucă
tori : Huber șl Slăvei — portari, Zamfi
rescu, Mihăllescu, Culineac, Novac. Cor
nel Rusu. Claudiu Rusu, D. Popescu, M. 
Popescu, Lazăr și Frincu, însoțiți de an
trenorii A. Grintescu, N. Flroiu și an
trenorul federal Al. Popescu.

întrecerile încep astă-seară. iar echipa 
României va întilni în prima partidă 
echipa națională a Suediei, cu care a 
mai jucat săolămîna trecută la Varna, 
învlngînd-o cu 6—3. Tot astăzi mal sînt 
programate meciurile Ungaria — Bul
garia șl Olanda — R.F. a Germaniei. 
Reprezentativa tării noastre va juca în 
continuare cu Bulgaria (joi), . Ungaria 
(vineri), R.F. a Germaniei (sîmbătă) șl 
Olanda (duminică).

startul 
oară în această com
oară, la Viena, cînd 
ani, ea a obținut al 
cursele de 100 m și 
ratînd de puțin cali-

ANUNȚ
Institutul de Educație Fizici și 

Sport anunță studenții și studen
tele din toți anii de curs, inclu
siv pe cei admiși în anul I, care 
au primit invitații sau adrese 
oficiale, să se prezinte joi 12 au
gust, ora 8 dimineața, la recto
rat, în vederea pregătirilor pen
tru defilarea sportivilor in zîua 
de 23 August.

PRONOEXPRESUL NU SE DEZMINTE!
După ce la concursul Pronoex- 

pres din 28 iulie s-a înregistrat o 
adevărată avalanșă de cîștiguri cul- 
minînd cu 7 cîștiguri de valoare 
maximă a cîte 100 000 lei, iată că 
și la concursul Pronoexpres 
august au fost omologate 2 
guri a 100 000 Iei.

EXTRAGEREA
81 89 17

EXTRAGEREA
49 29 82 19 5

a

a

Il-a i

IH-a t

36 59 73

26 39 61

din 4
cîști-

Jariș-

EXTRAGEREA 
36 3 73 72 2.

a IV-a i 11 63 21

TRUȘ CONSTANTIN din 
tea, județul Vrancea și SAVAION, 
din Galați, sînt fericiții cîștigători 
care au dreptul în cadrul cîștigu- 
lui de 100 000 lei, la un autoturism 
la alegere și diferența în numerar.

Pentru concursul următor există 
din nou posibilitatea de a se înre
gistra asemenea cîștiguri deoarece 
valoarea reportului este 
1 370 437 lei.

FOND DE PREMII i 1.438.222 lei.
Plata premiilor pentru această 

tragere se va face astfel i în 'Capi
tală începînd de la 25 august ipînă 
la 24 septembrie a.c. ; în țarii. în
cepînd de la 26 august pînă Ip 24 
septembrie a.c. inclusiv.

de

ț

l
1 

PREMIILE CONCURSULUI 
NR. 32 DIN 8 AUGUST 1971

PHONOSPORT

LOTO

NUMERELE EXTRASE LA
GEREA EXCEPȚIONALA

10 AUGUST 1971

TRA
DIN’

EXTRAGEREA I i 46 90 76 51

Categoria I i (13 rezultate) 2,20 
variante a J5.118 lei;

CATEGORIA a II ai (12 rezul
tate) 47,45 variante a 841 lei ;

CATEGORIA a III a i (II rezul
tate) 337,55 variante a 177 lei.

Rubrică redactată de Loto Ij.ro- 
nosport.
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DIVIZIA B SE PREZINTĂ...
seria i

PROGRESUL București sportul studențesc METALUL Tîrgovișto PROGRESUL Brăila

Anul Înființării 1 U«.
Culorile echipei i alb-albastru.
Stadion : Progresul | capacitate 1 

4 000 epeetatorl.
Lotul i 14 jucători.
Portar! s Zamfir, Manta.
Fundași 1 V. Popescu, Măndolu, 

Grama, Ad. Constantlnescu, Con- 
durache.

Mijlocași : Duniltrlu, Tănăsescu. 
Gh. Dinu, Dinu Iordan.

Atacanțl : I. Sandu, Năstase, 
Raksl, R. lonescu, G. Georgescu.

Căpitanul echipei : Măndolu.
Președintele secției : Constan

tin Epure.
Antrenori : Petre Moldoveanu — 

principal — șl LIviu Colceriu — 
secund.

Anul Înființării ■ 1914.
Culorii® echipei t alb—negru.
Stadion : Politehnica ) oapael- 

tate i 6 000 spectatori.
Lotul: 22 jucători
Portari : Ion Vaslle, Constantin, 

Stan.
Fundași : Jurcă, Gal, Rădules- 

cu, lonescu, Dumitru Nlcolae, 
Secoșanu, Mățăuanu.

Mijlocași : Jamalschl, Culda,
Damian.

Atacanțl : Bujor, Leșeanu, Nu- 
țu, Sandu Mircea, Floarea, Pană, 
Ciornoavă, Kraus, Sava.

Căpitanul echipei : Rădulescu.
Președintele secției : Barbu 

Popescu.
Antrenori : Ion Motroo — 

principal șl Moise Maksal — se
cund.

Anul Înființării t 1944.
Culorile echipei n roșu—albas

tru.
Stadion 1 Metalul, capacitate 1 

4000 spectatori.
Lotul : 20 Jucători.
Portari : Stănescu, Buclumeanu.
Fundași : Bărbulescu, Crista

che, Mihăilescu, Nițescu, Cio- 
banu, Stanclu, Grlgore.

Mijlocași : Mureșan, Țepeluș,
Constantin, Gheorghe.

Atacanțl : Scînteie, Tiron,
Georgescu, C, lonescu, Tzmăraș, 
Pavlovici, Petrescu.

Căpitanul echipei : Nițescu.
Președintele secției : Constan

tin Tănase.
Antrenor : Nicolae Tătara.

Anul Înființării i 1928.
Culorile echipei i alb-riolet.
Stadion : Progresul, capacitate i 

8 000 spectatori.
Lotul : 19 Jucători.
Portari i Rădol, Trofin.
Fundași î Gheorghlță. Petcu, 

Cazan, Roman, Țapu.
Mijlocași : Stănoaia, Ml hal,

Chițu.
Atacanțl: Cojocaru, Traian,

Ologu, Cotigă, Plugaru. Poale- 
Iungi, Iuga, Corbănescu, Mocanu.

Căpitanul echipei : Cazan.
Președintele secției : ing. Ion 

Spiridon
Antrenor! Eugen Stolcescu.

----------

F. C. GALATI
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.DUNĂREA Giurgiu METALUL București CEAHLĂUL P. Neamț

Anul Înființării 1 1968.
Culorile echipei : alb—albastru.
Stadion : Dunărea, capacltato 

20 000 spectatori.
Lotul : 17 jucători.
Portari : Matache, Hagloglu.
Fundași : loan, Savancea, De- 

heleanu. Căstolan, Jucan, Tr. 
lonescu, Simion.

Mijlocași: Bruștiuo, Enache,
Adam.

Atacanțl 1 Chihala, Iancu, Io
nică, Crăciunoiu, Nlcoară

Căpitanul echipei : Adam
Președintele secției 1 Pavel Ca- 

radinț.
Antrenor 1 Valerlu Neagu.

Anul Înființării: 1924.
Culorile echipei : alb—galben.
Stadion : Dunărea, capacitate : 

3 000 spectatori.
Lotul : 18 jucători.
Portari : Purcaru, Tudorache.
Fundași : lacob, Cojocaru, Tu

dor. Gruber, Rădol, Colant.
Mijlocași : Ivan, Manciu, C. 

Sandu, Grădinara
Atacanțl : Lungu, Cristache,

Vasilache, Tinț, Storobăneanu, 
Ciocănara.

Căpitanul echipei 1 Cristache
Președintele secției : Ing. Pa- 

nait Apostol.
Antrenori : Petre Mtndru —

principal șl Nlcolae Nemțescu 
— secund.

Anul înființării : 1944.
Culorile echipei : roșu—albastru 
Stadion : Metalul, capacitate

6 000 spectatori.
Lotul : is jucători.
Portari : Petre loslf, Iorgu-

lescu, Budușan.
Fundași : Nedelcu, E. Marin, 

M Stan, Apostol, Cojocaru, Mo
runi, Minculescu.

Mijlocași : Mateescu, Georgescu, 
Viță.

Atacanțl : Iancu, Rădol, Ro
man, Trandafilon, G. Stan.

Căpitanul echipei: Georgescu.
Președintele secției: Niculae 

Ivănescu.
Antrenor s Paul Popescu

Anul înființării : 1919.
Culorile echipei : galben—al

bastra.
Stadion l Ceahlăul ; capacitate 

3 000 spectatori.
Lotul : 17 jucători.
Portari : Muntcanu, Mitrofan. 
Fundași ț Mihalache, leneși, 

Gheorghe, Zaharia, Ungureanu.
Mijlocași : Niță, Dragu, Con- 

tardo.
Atacanțl 1 Ștefănescu, Butu- 

noiu, Baclu. Goleac, Andrioale, 
Cioroparu, Stlngaciu,

Căpitanul echipei : Gheorghe.
Președintele secției : ing. Mar

cel Welss.
Antrenor: prof. Radu Toma.

ARBITRII ETAPEI I 
A DIVIZIEI B

Meciurile etapei I a divi
ziei naționale B vor fi con
duse la centru de următorii 
arbitri;

SERIA I

Metalul Tîrgoviște — 
Sportul studențesc: Nicolae 
Iliescu (Brașov)

Știința Bacău — Portul 
Constanța: Vasile Popa
(Iași)

Metalul Plopeni — Ș. N. 
Oltenița: George Dragomir 
(București)

Metalul București — F, C. 
Galați : Mihai Marinciu (Plo
iești)

După cîțiva ani, Chimia Făgăraș revine în divizia B cu spe
ranța de a avea o comportare pe măsura talentului jucătorilor 
săi, care s-au impus cu autoritate în meciurile susținute in 
divizia C. Iată-i pe fotbaliștii din Făgăraș pozind obiectivului 
fotografic după ce au realizat frumoasa performanță de a pro

mova in eșalonul secund al fotbalului nostru
Foto i Radu ZAVARAb, Făgăraș

AGENDA ACTUALITĂȚII
AU FOST DESEMNAȚI ARBI
TRII MECIURILOR DINAMO — 
SPARTAK TRNAVA Șl U.T.A.

— AUSTRIA SALZBURG

Forul nostru de specialitate 
a fost anunțat că două din 
meciurile susținute de echipe
le românești în cupele euro
pene vor fi conduse de ur
mătorii arbitri l Peter Schiller 
(Austria) jocul Dinamo-Spar- 
tak Trnava (în C.C.E.), iar

Mischas Christos (Grecia) 
partida U.T.A. — Austria 
Salzburg (Cupa U.E.F.A.).

La 2 septembrie, la Berlin

VOR FI STABILITE DATELE 
MECIURILOR DIN PRELIMINA

RIILE C.M.

Ba 2 septembrie, delegații 
federațiilor de fotbal din 
R.D.G., Finlanda, Albania și

România se vor întîlni la 
Berlin pentru a stabili datele 
meciurilor din cadrul grupei 
preliminarii a campionatului 
mondial, ediția 1974. Federa
ția română de fotbal va fi 
reprezentată la această im
portantă reuniune de către 
I. Șiclovan, vicepreședinte al 
F.R.F., și Fi. Tănăsescu, se
cretar general.

PRIMUL JOC PANIONIOS — 
STEAGUL ROȘU SE VA DIS

PUTA LA 8 SEPTEMBRIE

Echipa ateniană Panionios 
a propus ca primul joc cu 
Steagul roșu Brașov, din ca
drul Cupei Balcanice înter- 
cluburi, să se dispute la 8 
septembrie, la Atena. Forma
ția brașoveană a fost~ de 
acord cu data respectivă, în- 
tîlnirea retur urmînd a fi 
stabilită ulterior.

Azi, în Capitala,

RAPID INTILNEȘTE
PE HAPOEL, IN NOCTURNA, 

PE „REPUBLICII"...

Echipa giuleșteană susține 
astăzi un nou meci internațio
nal de verificare. Pe stadio
nul Republicii, în nocturnă, 
de la ora 19,45, giuleștenii 
vor juca cu Hapoel Beer 
Shăba (Israel). în deschidere, 
de la 'ora 18, are loc meciul 
Rapid (tineret-rezerve) — Teh- 
nometal (div. C.).

...IAR SPORTUL STUDENȚESC 
JOACA CU Ș. N. OLTENIȚA

Divizionarele B Sportul 
studențesc șl S.N. Oltenița se 
întîlnesc astăzi, pe stadionul 
Politehnica, de la ora 17,30, 
în ultimul meci de verificare 
înaintea etapei inaugurale a 
noii ediții a campionatului 
diviziei B.

PORTUL C011 Slant'3 Ș. N. OLTENIȚA

Anul înființării : 1930.
Culorile echipei : alb—albastra.
Stadion : 8 Mai, capacitate :

3 000 spectatori.
Lotul : 21 jucători.
Portari : Constantin. Stancu.
Fundași : Gheorgache, Mlhaî,

Koszka. Pleșa, Hulă, corendea, 
Boțea, Stoica.

Mijlocași : Strfmbeanu, Bărbu
lescu, Ghițol.

Atacanțl : Cojocara. Enache,
Mustafa, GIrip, Pavel, Grămoș- 
teanu, Manea, Paraschlvescu.

Căpitanul echipei : Koszka.
Președintele secției : ing. Con

stantin Voicu
Antrenori : Constantin TUvescu 

— principal șl loslf BQkflsl — 
secund.

Anul înființări : 1936.
Culorile echipei : alb—bleu.
Stadion : Poiana, capacitate :

4 000 spectatori.
Lotul : 19 jucători
Portari Opanschi, Nanu.
Fundași : Dănăllă. Grama, Chl- 

rilă, Streichioiu, Bălănescu, Popa,
Nicolae.

Mijlocași : OtArășanu, Iacob.
Fătu.

Atacanțl : Tr. Popescu, Goran,
Ghiorcău, Răchită, Aelenel,
Ciucu, Bran

Căpitanul echipei : Qpanschl.
Președintele șecțlel : Ing. Con-

sțantin Băltășescu.
Antrenor : Gheorghe Petrescu.

Anul înființării : 1926.
Culorile echipei : alb—vlșlnlu.
Stadion : C.F.R., capacitate i

4 000 spectatori.
Lotul : 18 jucători.
Portari 1 Catrina, Clorcllă, 

Fătu.
Fundași: Gh. Blejușcă, Cozma, 

Panait, Blvolan, Drăgan, Dinu, 
Spătara.

Mijlocași: Dodu, Oprea, Costa- 
che.

Atacanțl: Udroaică, Bunea, V. 
Blejușcă, Costăchescu, Rusu.

Căpitanul echipei : Panait.
Președintele secției: Valentin 

Daneș.
Antrenor: Marin Alexandra.

POLITEHNICA Galați

Anul înființării : 1954.
Culorile echipei : alb—albastru.
Stadion : Portul roșu, capaci

tate : 6 000 spectatori
Lotul : 20 Jucătcrl.
Portari : Dumbreanu, Gheor

ghiu.
Fundași : Rlzea, Tudorie, Dlma, 

Dinu, Ungureanu. Enache, Ma
rin.

Mijlocași : Lehăduș, Toma,
Bucur, Tănăsescu, Diaconu.

Atacanțl : Marinescu, Popanică, 
Besman, Birta, Zotincă, Țolea.

Căpitanul echipei : Dima.
Președintele secției : prodecan 

Ion Tusac.
Antrenor: Dragoș Cojocara.

Anul înființării: 1940.
Culorile echipei : alb—albastra.
Stadion: Șantierul Naval, ca

pacitate : 5 000 spectatori.
Lotul : 23 Jucători.
Portari 5 Grădlșteanu, Mitrică. 

Fundași : Nlțu, Dobre, Alex. Rat
eu, Dlma, Baltag, Viciu, Florea.

Mijlocași : Vasilescu, Cîmpeanu, 
Căpraru, Buburaz, F. Rateu.

Atacanțl : Eftlmescu, stamanl- 
chl. Constantin, Enculescu, 
Chlvu, Marco, Răducanu, Pău- 
nescu, AII.

Căpitanul echipei : Cîmpeanu.
Președintele secției : Mircea 

Puclu.
Antrenor s Vaslle Copil.

CHIMIA Rm. Vîkea ,

Anul înființării : 1960.
Culorile echipei : alb—albastra.
Stadion: 1 Mal, capacitate

5 000 spectatori
Lotul 5 20 jucători.
Portari : Bumbescu, Marinescu,
Fundași: Sîrbu, Păclulete,

Burlacu, Pintille, Ciobanu, Dra
gomir, Dumbravă.

Mijlocași : Dumitra Popescu, 
Gheorghe, Zernlc, Lovin.

Atacanțl : Decu, Alecu, Sima, 
Tifirel, Turcan, H. Popescu.

Căpitanul echipei : Gheorghe.
Președintele secției : Ion Mi

hai.
Antrenor s Petre Stănilă.

Anul înființării 1 1965.
Culorile echipei : alb—albastra.
Stadion : 23 August; capaci

tate : 18 000 spectatori.
Lotul : 21 jucători.
Portari : Mîniosu, Bile, Lungu.
Fundași: Boengiu, Clocolu,

Margașoiu, Tană, Maghiar, Co- 
robană.

Mijlocași : Hetrea, Cernat,
Nemeș.

Atacanțl: Pelea, Stroe, Stă
nescu, Codreanu, Dicianu, Gro- 
saru, Banu, Voca, Popescu.'

Căpitanul echipei : Cernat.
Președintele secției : Ing. Tra

ian Vaslle.
Antrenor s Cornelia Constantl

nescu.

Anul înființării t 1946.
Culorile echipei : roșu—al

bastru
Stadion : Metalul, capacitate : 

8 000 spectatori.
Lotul : 21 jucători.
Portari : Sfetcu, Serban, Mol

doveanu.
Fundași : Mitu, Grecu, Ghl- 

ba, Negoiță, Aniță, Pranoiu, 
Nedelcu.

Mijlocași : Alexlu, Spiridon,
Necula, Plăiasu.

Atacanțl : Dragomir, Florea, 
Bogaciu, Manolache, Popescu, 
Petcu, Urlățeanu.

Căpitanul echipei : Alcxlu.
Președintele secției : ing.

Victor Sivineanti
Antrenori : Gheorghe Bărbu

lescu — principal și Virgil 
Dridea — secund.

Politehnica Galați — Ceah
lăul P, Neamț: Gheorghe 
Manole (Constanța)

Chimia Rm. Vîlcea — 
C.F.R. Pașcani : Radu Buzdun 
(București)

Progresul Brăila — Dună
rea Giurgiu : Constantin Iof- 
ciu (București)

Poiana Cîmpina — Progre
sul București : Marian Ste- 
Iian (Sighișoara).

SERIA A II-A

Politehnica Timișoara — 
C.S.M. Reșița: Zoltan Sila- 
ghi (Oradea)

C.S.M. Sibiu — Electro- 
putere Craiova: Ion Barbu 
(Aiud)

Gaz metan Mediaș — Me
talurgistul Cugir : Tiberiu 
Gabos (Cluj)

Vulturii textila Lugoj — 
Minerul Anina : Alexandru 
Ene (Craiova)

Chimia Făgăraș — Minerul 
Baia Mare : Emil Martin 
(București)

Corvinul Hunedoara — 
Gloria Bistrița : Tudor An
drei (Sibiu)

Olimpia Oradea — C.F.R. 
Arad : Gabriel Blau (Timi
șoara)

Olimpia Satu Mare — 
C.F.R. Timișoara : Vladimir 
Trifu (Baia Mare).

★ ■

F. R. Fotbal ne-a comuni
cat că toate partidele primei 
etape a diviziei B vor în
cepe la ora 16,30.

C. CERN&IANU SI FOTBALIȘTII CRAIOVENI
7 7

S-AU CUNOSCUT IN TOIUL PREGĂTIRILOR
(Urmare din pag. 1)

fel. Doar Deliu e de-al ca
sei. A jucat la Universitatea 
13 ani. 8 campionate în di
vizia A și a mal fost cînd- 
va „secund", 0 luni. Toți trei, 
credem că vor forma un co
lectiv bun. Prof. Cernăianu 
are experiența Petrolului. De
liu cunoaște jucătorii, iar dr. 
Șerban, transferat de la Re* 
șița, e medic sportiv și... fost 
fotbalist, portarul echipei de 
juniori a lui „U” Cluj, care 
in 1956 cîștiga campionatul 
național.

Și pentru că această con
ducere tehnică e nouă, pentru 
că zilele de pregătire n-au 
fost multe la număr, la Che
ia, la 620 m altitudine, sau 
la Brașov, antrenamentele în
seamnă ședințe de pregătire 
fizică generală și specifică, 
lecții tehnico-tactice și jocuri 
amicale, prilej cu care Cer
năianu încearcă să-și cunoas
că elevii și să aducă unele 
restructurări în jocul echipei 
„Timpul e scurt, ne^ spunea 
C. Cernăianu. Am căutat să 
îmbin pregătirea tehnico-taotică 
cu cea fizică, să dezvoltăm re
zistența în regim de viteză. 
Nu voi încerca să fac o re
voluție >n concepția de joc. 
Nici nu se poate. Mi-am 

propus să aduc unele îmbună
tățiri în apărare. Avem mij
locași buni și un Iot de înain
tași. la fel. Mă gîndesc Ia un 
cupla Oblemenco-Pîrvu. Apoi, 
să vedem pe cine voi alege 
pe dreapta. îi voi da posibi
litatea lui Țarăltingă să se re
lanseze, iar dacă el nu va 
vrea, voi veni cu Donose, ari
pă falsă. Să vedem. încercăm, 
fără să renunțăm ușor la ci

neva. Auzisem de Ivan că ar 
fi „terminat”, dar nu este ade
vărat. E la fel cum il știam 
de Ia Petrolul, bun organiza
tor, muncitor, tactician util 
lingă acest excelent Strîmbea- 
nu, cu inimă și plămîni die 
maratonist, „nu altceva".

Pe stadionul Tractorul asis
tam la acel meci de pregătire, 
în familie, de cristalizare a 
unor scheme tactice. Uneori se 
intra tare, parcă ieșeau seîn- 
tei. Deh, sînt multi jucători în 
lot, valori apropiatei iar echi
pa are doar 11 posturi. Fiecare 
vrea să anuce un tricou de ti
tular. Chiar și „tunarul" O- 
blemenco alerga de mama fo
cului, ignorînd căldura prea 
mare pentru cele 80 de kg 
ale sale. Doar Țarălungă mai 
strimbă din nas la o indica
ție, la o observație sau la un 
atac mai tare. Să fi uitat, 
oare, că revenirea în rîndul 
fotbaliștilor fruntași depinde, în 
primul rînd, de el ?

Ca să-i întrebi pe antrenori 
de proiecte, de formula de e- 
chipă. era prematur. Se cu
nosc de prea puțină vreme. 
Deocamdată, ei știu că trebuie 
să aleagă un al doilea fundaș 
central, lîngă Deselnicu, să 
poată spune cine va juca pe 
extrema dreaptă, Bălan. Niță 
sau Martinovici. sau fundaș- 
stînga. pentru că trebuie să 
aleagă între Velea. Lepădatu 
și Ciocîrlan. juniorul de ieri, 

La Cheia, in condițiile căl
durii la fel de sufocante ca 
și la șes, în cabana ce le e 
gazdă, cu toate eforturile per
sonalului de aici. Universitatea 
Craiova pregătește noul cam
pionat.

— Și totuși, ce va fi, profe
sore Cernăianu ? Tace, medi

tează. într-un tîrziu. ne spu
ne : i,Știu. va fi greu la în
ceput. Program greu, patra 
meciuri „afară” din șase etape. 
Aveam nevoie de timp mai 
mult să ne cunoaștem și să 
lucrăm impreună. Vineri ple
căm din Rîșnov. Ne-am mal 
fixat un meci cu Metalul Plo
peni și încă unul, cu un ad
versar încă necunoscut. Ulti
mele verificări. Apoi, campio
natul. Am încredere in acești 
băieți. Cred că vom face o 
treabă bună".

...Iar băieții au încredere în 
noul antrenor. Ne-a spus-o 
Deliu : „L-au primit foarte 
bine”.

Cînd am început să scriem 
aceste rînduri, acolo pe terasa 
cabanei Cheia, fotbaliștii cra- 
iovenj se pierdeau pe coama 
unui deal, într-o pădurice. în 
căutarea răcoare!. Plecaseră la 
un nou antrenament cu gîndul 
la viitorul campionat.

De la LE.A.B.S.
Biletele de Intrare pentru cu

plajul de fotbal STEAUA — DI
NAMO și RAPID — POLITEH
NICA IAȘI din cadrul „Cupei 
municipiului București» se pun 
în vînzare începind de astăzi la 
următoarele case de bilete : Sta
dioanele 23 August, Republicii, 
Dinamo șl Giuleșli, agențiile 
C.C.A., Loto-Pronosport cal. vic
toriei nr. 2, Loto-Pronosport siv. 
Halelor nr. 5, C.N.E.F.S. str. Va
sile Conta 1G.

Casele de bilete menționate vor 
funcționa zilnic intre orele 9—19. 
Iubitorii fotbalului sînt. rugați 
a-și procura din limp bilete pen
tru a se evita aglomerația la ca
sele stadionului în ziua compe
tiției.

Anul înființării : 1933.
Culorile echipei : alb—mov.
Stadion : C.F.R. ; capacitate : 

20 000 spectatori.
Lotul : 18 jucători.
Portari : Gaboraș, Așa. Ta

tar.
Fundași : Pîrvu, Hergan, Don- 

ca. Bocșa, Erdei, Popoviei.
Mijlocași : Chimiuc, Seceleanu, 

Volaru.
Atacanțl : Panici, Floareș,

Ncstorovici, Periat, Kodek, Dă- 
lescu.

Căpitanul echipei : Chimiuc.
Președintele secției : Ing. A- 

drlan Soltuz.
Antrenori : Vasile Gain

principal șl Cicerone Manola
che — secund.

Anul înființării : 1938.
Culorile echipei : alb—vișiniu.
Stadldrf: C.F.R. ; capacitate :

6 000 spectatori.
Lotul : 16 jucători.
Portari :
Fundași. :

Wesser, Barbu.
Cotarcă, Kukla I,

Kukla II, Cociuban, Bermozer.
Mijlocași : Gligor, Damian,

Gyiengc, Mihoc.
Atacanți : Korosi, Czako,

Butaș, Jurcă, Itu.
Căpitanul echipei : Damian.
Președintele secției : Sava

Oștoin.
Antrenori Ilie Don — prin-

cipal șl Ion Bacoș — secund.

[POLITEHNICA Timișoara

Anul înființării : 1920.
Culorile echipei : alb—mov.
Stadion : 1 Mai ; capacitate :

30 000 spectatori.
Lotul : 18 jucători.
Portari : Filip, Haiasy.
Fundași : Rotaru, Arnăut,

Mafa. Mehedinții, Brîndescu, 
Maier, Sclieep, Popa.

Mijlocași : Surdan, Fdldp,
Bungău

Atacanțl : Dima, Kun I, Bojln, 
Copăceanu, Șerban.

Căpitanul echipei : Surdan.
Președintele secției : prof. dr. 

ing. Avranv Heler.
Antrenori : Toma Jurcă —

principal șl Nicolae Godeanu 
— secund.

Anul înființării : 1921.
Culorile echipei : alb-albastru.
Stadion : 23 August, capaci

tate 6 000 spectatori
Lotul : 23 jucători,
Portari : Moricz, Cristea.
Fundași : Kromely, Condruc, 

Necula, Docu, Fesztinger, Popa, 
Mihaicsik, Boicscu.

Mijlocași : Mikulaș, Szabo,
Radu, Barangea.

Atacanți : Szilaghi, Trifu,
Rosznay, Coman, Lang, Stan, 
Hofmeister, Sasu, Krizsan.

Căpitanul echipei : Kromely. 
Președintele secției : I. Girip.
Antrenod : Andrei Șepci — 

principal și Ioan Bartha — 
secund.

Anul înființării : I960.
Culorile echipei : roșu—negru. 
Stadion : Metalul, capacitate 

8 000 spectatori.
Lotul : 18 jucători.
Portari : Liebhardt, Gunescu.
Fundași : Zaharia, David, Mi

hai Nistor, Schell. Voicu.
Mijlocași : Constantin, Marcu, 

Fiichiș, Turlea.
Atacanțl : Schwartz, Unguro- 

iu, Răduță, Stolcescu, Crețu, 
Diaconu.

Căpitanul echipei : Fiichiș.
Președintele secției : inginer

Ion Vasiu.
Antrenori : prof. Mircea Ne

gru — principal și LIviu Co
rn an — secund.

Anul înființării : 1922.
Culorile echiped : alb-albastru.
Stadion : Progresul, capaci

tate : 1 800 spectatori
Lotul : 18 jucători.
Portari : Salomir, Bocșa.
Fundași : Pantelimon, Ciobo- 

taru, Cîțu, Cherecheș, Barna, 
Greabu.

Mijlocași : Mureșan, Echim.
Atacanți : Nicolae, Goia, Cio

can, Gocan, Kadar, Gheorghe, 
Sîngeorzan, Nica.

Căpitanul echipei : Ciocan.
Președintele secției : Ichim 

Dima.
Antrenor 5 Titi Popescu.

Anul înființării : 1921.
Culorile echipei : alb—roșu.
Stadion : Corvinul, capaci

tate : 12 500 spectatori.
Lotul : 20 jucători.
Portari : Socol, Duță.
Fundași : G. Coîculescu, La- 

zăr, Stan, Naghi, Gloțec, Mer- 
cea, Radu.

Mijlocași : Popa Remus, Foca, 
Cîrlea, Papadachls.

Atacanți : I. Coiculescu, Mun- 
teanu, PIcan, Cerg3, Giurgiu, 
Stoica, Ștefănescu.

Căpitanul echipei: CergO.
Președintele secției : Dumitru 

Vulpescu.
Antrenor: Stepan Eutin.

Anul înființării : 1946.
Culorile echipei : roșu—albas

tru.
Stadion • Minerul, capacitate : 

5 000 spectatori.
Lotul : 18 jucători.
Portari : Sacui, Bonis.
Fundași : Mihăilescu, Spala-

tclm, Tuculia, Sucu, Tudor, 
Mocanu.

Mijlocași : Copăceanu, An- 
ghel, Dvorjac

Atacanțl : Ciosescu, Borțcanu, 
Zaharia, Mathe, Dumitrescu, 
Moguț, Gîtan.

Căpitanul echipei: Mathe.
Președintele secției 3 Ing. Hel

muth Pine.
Antrenor: Tralan Dănllă.

Anul înființării : 1922.
Culorile echipei : galben—al

bastru.
Stadion : Municipal ; capaci

tate 15 090 spectatori.
Lotul : 19 jucători.
Portari : Șt Bal hori, Pusztsl. 
Fundași : Moldovan, Less,

Jula, Filip, Knoblau, Pintea.
Mijlocași : Gero, Haiduc,

Keizer, Roman.
Atacanți : Kbnig, Boroța, I. 

Bathori. Pctz, Kineses, Pataki, 
Lazăr.

Căpitanul echipei : Filip.
Președintele secției : ing. Ser

giu Mocanu.
Antrenori : Gheorghe Stalcu

— principal și Alexandru Pop
— secund.

roșu-negru<
Domanului :

Bucaru, Papuc,

Anul înființării : 1949.
Culorile echipei : alb-negru.
Stadion : Municipal, capaci

tate : 1 500 spectatori.
Lotul : 19 jucători .
Portari : Ioo, Focșeneanu.
Fundași : Petrică, Lepădatu, 

Gyarmati, Blejan, Purine, Scheau.
Mijlocași =• 

Cantacuz.
Atacanți :

Darie, Filip,
Căpitanul
Președintele

Barbu.
Antrenori: lovița Gheorghe

Iovițin — principal și Filip 
Staudt — secund.

Pascal, Jiga, Iancu,

Ignat, Macai, Sîrbu, 
Ardeleanu, Giartncr. 
echipei : Lepădatu. 

secției : Silviu

Anul înființării
Culorile echipei : alb-roșu.
Stadion . Tineretului, capaci

tate : 5 000 spectatori.
Lotul : 21 jucători.
Portari :

rescu.
Fundași : 

Morovan, 
Bizoi.

Mijlocași
Mateescu,

Atacanți : V.
Bondrea, 
St. Dinu,

Căpitanul
Președintele secției : 

tin Monțescu.
Antrenor s Octavian Romeo.

I.
Cotoșman, 
Popescu,

Șarpe,
Bărbuți,

Anul înființării : 1938.
Culorile echipei : roșu—al

bastru
Stadion : U.M.C., capacitate :

5 000 spectatori.
Lotul : 19 jucători.
Portari : Tripa, Poroszlai.
Fundași : Dinea, Pîrvulescu,

Mateescu, Evi, Mihăilescu, Io- 
naș.

Mijlocași : Ivan, Dobre, Tim- 
pea.

Atacanți : Sava, Smadea, Col
nic, Soangher, Chim, Danciu, 
Duțulescu, Purdea.

Căpitanul echipei : Dinea.
Președintele secției : Viorel

Remus,
Antrenor : Ioan Bundle.

CULTURII TEXTILA lugoj

OLIMPIA Oradea

Anul înființării : 1945.
Culorile echipei : alb—albastru.
Stadion : Tineretului ; capaci

tate : 6 000 spectatori.
Lotul : 19 jucători.
Portari : Buruț, Jiros.
Fundași : Levan. Vasile, Vo

gel. E. Naghi, Medveș, Ulici.
Mijlocași : Benczik, Iacob, Ba- 

coș, Serfezb, Boka.
Atacanți : Steiner, Kallo, Ve- 

kerdi, Hădărean, Harșarii, Mol
nar.

Căpitanul echipei : Iacob.
Președintele secției : Dumitru 

Stoian
Antrenor : Ladislau Zilahi.

CHIMIA Fogaius

: Stănescu, 
Georgescu.

Dinu, 
Biclea, 1 

Cheznoiu, 
echipei :

Bălosu,

i, Stanciu, 
Hîrșoveanu, 

Stoenescu.
Morovan.
Constan-

Anul înființării
Culorile echipei :
Stadion : Valea 

capacitate : 20 000 spectatori.
Lotul : 18 jucători.
Portari : Ilieș, Căunei.
Fundași : Rednic, Kiss, Pîrvan, 

Kafka, Cristian. Ticheli.
Mijlocași : Grozăvescu, Puș

caș, Varga, Jac, Stoia.
Atacanți : Atodiresei, Dumitru, 

Sfîrlogea, Silaghi, Vuici.
Căpitanul echipei : Sfîrlogea.
Președintele secției : Dumitru 

Neagrău.
Antrenor: Ion Reinhardt.

Anul înființării :e 1931.
Culorile echipei *: alb-albastru.
Stadion : Tineretului, capaci

tate : 5 000 spectatori.
Lotul : 24 jucători.
Portari : Ardeleanu, Corec.
Fundași : Zorescu, Dragoș, St. 

Mihai. Bodea, Murariu. Foaie, 
C. Moț.

Mijlocași : Kiss, Becheru,
Tyukodi, Crăciunescu.

Atacanți : Vraja, Ghișe, Sto
ian, Damian, Luf'heseu, Păcă- 
țan, Pădureanu, David, Stroe, 
Pon, Căprioru.

Căpitanul echipei : Dragoș.
Președintele secției : ing. Mar

tin Streitmater.
Antrenori : Mihai Tîrlea — 

principal și Hristos Mețcaș — 
secund.

Anul înființării : 1922.
Culorile echipei : rosu-alba- 

stru.
Stadion : 1 Mai, capacitate :

2 500 spectatori.
Lotul : 23 jucători.
Portari : Torz, Sucii*., Bodnă- 

rescu.
Fundași : Tăulea, Nacn. Stoica, 

Armeănu, Szekely, Hodrea.
Mijlocași : Dumitrescu, Ciu- 

tac, Nițu, Vărzaru, Drăg.t.i.
Atacanți : Feher. loniță, Boan- 

tă, Nicolae, Loncer, Văcaru, 
Mateș, Marcș, Lechiță

Căpitanul echipei : Dumitrescu.
Președintele secției : Ion Cri- 

șan.
Antrenor c Bujor Bălcăceanu.

Documentar realizat de Adrian VASILESCU



Turneul internațional masculin de volei al României

CINCI FINALISTE ALE
CAMPIONATULUI MONDIAL
LA STARTUL COMPETIȚIEI

L* numai 5 zile după încheierea 
turneului internațional feminin de 
volei, mîine, la Timișoara, se dă star
tul In cea de a 11-a ediție a compe
tiției masculine, care poate fi consi
derată ?i ea drept foarte puternică. 
Slnt prezente, cu garniturile prime, 
echipele R. D. Germane — deținătoa
rea titlului suprem, Bulgariei — 
vicecampioană mondială. Cehoslovaciei 
— fostă campioană a lumii, medaliată 
cu bronz la J.O. din Mexic. Poloniei 
(locul V la C.M.), Ungariei, R.P.D. 
Coreene — una dintre cele mai bune 
echipe din Asia. R. F. a Germaniei și 
României. Cu excepția echipelor

U.R.S.S șl Japoniei, 1» Timișoara vs 
evolua deti elita acestui sport, ceea 
ce va da — fără Îndoială — o notă 
de maxim interes întrecerilor.

Spectatorii timișoreni au prilejul 
să aprecieze valoarea actuală a nu 
mal puțin de 5 finaliste ale ediției 
de anul trecut a C.M. Pe de altă par
te, vor putea să-și dea seama de 
potențialul reprezentativei • noastre, 
care evoluează pentru prima oară în 
ft cest an într-un turneu de amploare 
în fața publicului român.

în vederea importantei competiții, 
toate echipele invitate au sosit la 
Timișoara.

In meci amical de volei feminin

ROMÂNIA - U. R. S. S. 0-3!
CONSTANȚA, 10 (prin telefon, de 

l.i corespondentul nostru). In Sala 
sporturilor din localitate s-a desfă
șurat întîlnirea amicală dintre repre
zentativele feminine de volei ale 
României și U.R.S.S. Partida, care 
a stirnit un viu interes în rîndul 
iubitorilor voleiului aflați pe litoral, 
s-a încheiat cu victoria clară a cam
pioanelor mondiale la scorul de 3—0 
(9, 12, 11). Acestea, fără să forțeze, 
s-au impus în fața jucătoarelor, 
noastre, vlăguite parcă după recen
tul turneu la care au participat. Ro
mâncele nu au putut ține pasul cu 
adversarele decît în prima parte a 
fiecărui set. Ele au condus, de altfel, 
cu 10—7 (setul II) și cu 9—5 (III), 
dar nu au rezistat în finaluri. Sovie-

ticele s-au remarcat prin forța atacu
rilor, care nu au putut fi stăvilite 
de jucătoarele noastre, lipsite șl de 
aportul Rodicăi Popa (accidentată). 
Antrenorul G. Ahvlediani a rulat cu 
acest' prilej întregul lot, remareîn- 
du-se Ana Rostova, Inna Rîskal și 
Marita Batutite. Din echipa Româ
niei au corespuns cerințelor doar 
Florentina Itu, Mariana Popescu, 
Mariana Baga și, parțial, Venera Za-1 
harescu. Au jucat formațiile : RO
MANIA — Rebac, Zaharescu, Popes
cu, Baga, Itu, G. Popa (Ichim, 
Klein) ; U.R-S.S. — Leontieva, An
dronova, Scetinina, Rostova, Semino
va, Batutite, Smoleeva, Salihova și 
Rîskal.

Cornel POPA

Corespondenta specială

me
PE DRUMUL SPRE SAO PAULO...
ION ȚIRIAC și ILIE NĂSTASE fac declarații intre două meciuri pentru „Cupa Davis"

Pentru Ion Țiriac și Ilie Năs
tase, revederea cu Bucureștiul n-a 
însemnat din fiou decît o escală, 
între două avioane. Sosiți luni seara 
printre noi, cei care-i așteptam cu 
atîta nerăbdare pentru a-i putea 
felicita după victoria de la New 
Delhi, iată-i la scurt răstimp gata 
de drum, pregătiți pentru a tra
versa Oceanul. La Sao Paulo, ora
șul finalei inter-zorie, îi așteaptă 
Thomas Koch și Edson Mandarino, 
cele două „rachete" ale naționalei 
braziliene, lansate în traiectorie pa
ralelă către „Cupa Davis" cu stră
luciri de argint. Cine va ajunge 
mai întîi ?

Iată, desigur, întrebarea care in
teresează pe toți iubitorii de sport 
din țara noastră, atît de aprig do
ritori să-i vadă din nou pe purtă
torii culorilor românești disputând 
la toamnă challenge-roundul, etapa 
supremă a competiției „Salatierei". 
Dar — știm prea bine — mai e- 
xistă un obstacol greu în cale, 
acest meci cu Brazilia, la mii de 
kilometri distanță.

Privindu-1 pe Ilie Năstase, 
cum arăta acum, suplu și puternic,

bronzat de soarele Indiei, încreză
tor în forțele sale de mare cam
pion, primele îngrijorări se risipesc 
repede.
„Meciul

Dar... O spune 
de la Sao Paulo

chiar el :
nu va fi

pentru victorie”. Un pronostic ? ... 
„Cred că se vor 
puncte necesare — 
chiar pe meciurile 
să mizăm neapărat

face cele trei 
continuă Ilie — 
de simplu, fără 
pe dublu, unde

Din nou, în strălucirile
pentru „SPORTUL"

BULGARIEI
ușor. Deși l-am învins de trei ori 
pe Koch în ultimele întâlniri (n.r. 
de două ori în „indoor”-ul ameri
can și ultima oară la Roland Gar
ros), iar pe Mandarino l-am întâl
nit în primăvară la Madrid, învin-

de argint ale „Sglatierei"
Desen de AL. CLENCIU

iarăși plecăm avantajați de o victo
rie ia ultima noastră întîlnire cu 
brazilienii, tot la turneul de la Ma
drid”.

Ne gîndim că în august '69, ace
lași Ilie Năstase înscria punctul vic-

FLORIN GHEORGHIU
ÎNSCRIE

PRIMUL PUNCT
în prime rundă a turneului Inter

national de șah de 1* Ventuza (Cali
fornia), marele maestru roman Fiona 
Gheorghiu l-a tnvlns pe americanul 
Beider, Alte rezultate: Reshevsky- 
Draper 1—0 S Kavalek-Kelly 1—0» 
Frilling-Bone 1—0. La turneu parti
cip* mari maeștri cunoscut! ca Evanai 
Lombardy. Benko, Blsg’der, Browne, 
Ree.

în fața 
Koch și 

„echipă"

• Palmares pozitiv 
viitorilor adversari • 
Mandarino — o ..
• Elemente de luat în consi
derație : teren, mingi, public—
• Acum doi ani, Ilie Năstase 
înscria al 3-lea punct, pe 
Wimbledon • Penultimul meci

al lui Ion Țiriac ?

PROIECTE PENTRU
MECIUL

FISCHER-PETROSIAN

PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE E LUPTE NOI DATE PENTRU MECIUL BRAZILIA - ROMÂNIA?

* Pînă în prezent și-au anunțat participarea sportivi din
39 de țări

• Valentin Bați [România], președinte al unui
* Primul lot de sportivi și-a anunțat sosirea

gongului inaugural
SOFIA, 10 (prin telex). Anul 1971 

este bogat în competiții internațio
nale de amploare găzduite de capi
tala Bulgariei. După campionatele 
europene de atletism în sală, după 
întrecerile celor mai buni halterofili 
de pe continentul nostru, la Sofia va 
avea Ioc, la sfîrșitul acestei luni 
(27—30) și la începutul celei viitoare 
(2—5) o nouă competiție de mare 
anvergură — campionatele mondiale 
de lupte libere și greco-romane.

Desemnarea federației bulgare de 
specialitate ca organizatoare a acestei 
întreceri a avut loc în urmă cu trei 
ani. la congresul F.I.L.A. din Mexic, 
acest fapt constituind și o recunoaș
tere a succeselor obținute în ultimii 
ani de luptătorii bulgari. Sofia a mai 
fost gazdă în trecutul nu prea înde
părtat pentru alte mari confruntări 
internaționale de lupte : în 1958 — 
întrecerile pentru „Cupa mondială?’ 
la libere, în 1963 campionatele mon
diale de libere, iar în 1969 campio
natele europene la același stil. Pentru 
prima oară, însă. în capitala Bulga
riei se vor întrece cei mai buni spor
tivi din lume la ambele stiluri.

Arena acestor dispute va fi stadio-

pista din fata

e

nul „Vasil Levski”. Pe
tribunei oficiale a început zilele a- 
cestea montarea podiumului pe care 
vor fi așezate trei saltele în formă 
octogonală. avînd fiecare 
un cerc cu diametrul de 
spațiul de concurs. Două 
saltele sînt de producție 
una din R. F. a Germaniei, 
ca aici, cu prilejul „mondialelor”, să 
se decidă care din ele vor fi utilizate 
la Jocurile Olimpice de la Miinchen. 
Organizatorii au asigurat desfășurarea 
în cele mai bune condiții a întrece
rilor și în cazul cînd timpul va fi 
nefavorabil. în 
a fost prevăzut 
tru a se veni 
la soluționarea _  _
litigioase, s-a hotărît ca toate me
ciurile să fie imprimate de benzi de 
videomagnetofon. Partidele se vor 
disputa concomitent pe cele trei sal
tele, pe lingă fiecare din acestea 
funcționînd cite un Cronometru și un 
panou electronic de informare, care 
va indica numele concurenților aflați 
în luptă și numărul punctelor acumu
late în diferitele momente ale dispu
tei. Au fost desemnați și cei 6 ofi-

înscris cite 
9 metri — 
din aceste 
franceză și 

urmînd

acest scop, podiumul 
cu un acoperiș. Pen
in ajutorul arbitrilor 
rapidă a situațiilor

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI LA CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

— Otto Tomiuc (România), Karl 
Gongl (Austria), Doru Bardaș (Ro
mânia).

PROGRAMUL’CELOR TREI ZILE 
DE ÎNTRECERI

A fost definitivat programul 
C.E. de juniori la caiac-canoe. în
trecerile vor începe vineri cu pro
bele din cadrul seriilor i ora 9 — 
K 1 băieți, ora 9,30 — K 2 fete, ora 
9,50 — CI, ora 10,10 —K 2 băieți,

dra 11,30 — K 4 băieți, ora 11,50 
— K1 fete. După amiază, de la 
ora 17,30 — recalificări la probele 
de K 1 și K 2 băieți. Sîmbătă — 
semifinale: ora 9 — K 1 băieți, 
ora 9,30 — K2 fete, ora 9,40 —

. C 1, ora 10,20 — K 2 băieți, ora 
11,40 — K 4 băieți, ora 11,50 — 
K 1 fete. Duminică — finale i ora 
9,30 — K 1 băieți, ora 9,50 — K 2 
fete, ora 10,10 — CI, ora 10,30 — 

K2 băieți, ora 10,50 — K 4 fete,
ora 11,10 — C 2, ora 11,30 — K 4 
băieți, ora 11,50 — K 1 fete, ora 
12,10 — C 6-f-l.

vor fi președinții juriilor 
la saltele : Valentin Bați

ciali care 
de arbitri 
(România), Lukăcs (Ungaria), Karaia- 
nis (Grecia), Karabiber (Turcia). Zua- 
ro (S.U.A.) și Adzuma (Japonia). O 
comisie specială va efectua controlul 
antidoping.

Apropiatele campionate vor înre
gistra Un nou record, atît în privința 
numărului de concurenți, cit și al ță
rilor participante. în timp ce anul 
trecut la Edmonton (Canada) erau 
prezente 31 de țări, la Sofia, pînă în 
prezent, s-au înscris 39, cu circa 690 
de concurenți, arbitri șî tehnicieni. 
Ultimele cereri de înscriere sosite pe 
adresa comitetului organizator sînt 
din partea Canadei și bibanului (la 
ambele stiluri) și a Marocului (numai 
Ia greco-romane). Primii sînt aștep
tați să sosească luptătorii din Cuba, 
la 18 august. în ziua următoare se 
vor afla la Sofia și reprezentanții 
R.P.D. Coreene. Pentru a' dispune de 
mai mult timp de acomodare, lotul 
de lupte libere al Iranului și-a anun
țat. sosirea în ziua de 20 august.

Tot mai numeroase sînt și cererile 
de acreditare. din partea reprezen
tanților presei, a agențiilor telegrafi
ce, posturilor de radio și televiziune 
din întreaga lume. Se apreciază 
numărul corespondenților de presă 
depăși cifra de 150.

Este un fapt incontestabil că 
propiatele campionate de la Sofia con
stituie o ultimă verificare, o repetiție 
generală în vederea Jocurilor Olim
pice de la Miinchen. Luptele capătă 
o tot mai mare importantă, deoarece 
la acest sport se distribuie nu mai 
puțin de 60 de medalii olimpice.

Din informațiile care sosesc zilnic, 
reiese că luptătorii din diferite țări- 
participante se vor prezenta la Sofia 
bine pregătiți, dornici să-și asigure 
de pe acum locul în loturile olimpice. 
Din listele nominale ale participanți- 
lor reținem că aproape toți campionii 
mondiali de anul 
titlurile ia Sofia, 
volua o întreagă 
luptători.

că 
va
a-

trecut își vor apăra 
Așadar, aici va e- 
constelație de mari

Toma HRISTOV

Datele întâlnirii de tenis Brazilia—România continuă să se afle 
sub semnul întrebării, chiar după ultimele comunicări ale organi
zatorilor. într-adevăr, o nouă telegramă sosită din partea federa
ției braziliene de tenis anunță dezacordul acesteia cu datele anun
țate în precedenta corespondență. Brazilienii preferă să joace la 
datele de 21, 22 și 23 august, deci cu o amînare de încă o zi.

Plecarea echipei României pentru Sao Paulo este prevăzută pen
tru mîine, urmînd ca sosirea la 
dimineții de vineri.

gîndu-1 și pe el destul dc clar, to
tuși, știu prea bine că un meci de 
Cupa Davis este cu totul altceva. 
Brazilienii, iii echipă, so 
zează formidabil, iar — după cite 
am auzit — publicul lor nu este 
mai puțin entuziast și zgomotos ca 
cel din India. Iată, de ce consider 
că va trebui să luptăm din greu

mobili-

Turneul de baschet
de la Messina

Cea de-a 24-a ediție a turneului inter
național masculin de baschet de la 
Messina s-a încheia cu victoria reprezen
tativei Poloniei, care în partida decisivă 
a întrecut cu scorul de 90—83 (44—38) 
selecționata nord-americană AU Stars- 
Gilette. Echipa României a ocupat locul 
trei, învingînd cu 87—72 (33—26) selec
ționata secundă a Italiei. In meciul cu 
echipa Poloniei, baschetbaliștli români 
au cedat cu scorul de 76—83 (36—38).

locul disputei să se facă în cursul

toriei pe „centralul" de la Wimble
don în prima finală interzone sus
ținută în istorie de echipa noastră, 
învinși erau atunci tenismenii An
gliei, spfe stupefacția insulei brita
nice și a întregii lumi sportive. 
Iată-ne acum, pornind favoriți în 
a doua finală, dar conștienți de di
ficultățile pe care Ie comportă.

Pe aceleași coordonate se situează 
și judecata, matură și plină de pre
vedere, a „veteranului” echipei ro
mâne, veșnic proaspătul Ion Țiriac.

• Și el arată bine, fizicește, prea pu
țin marcat de efortul meciurilor 
din India, unde a disputat seturi- 
maraton pe călduri toride. „N-am 
jucat niciodată în Brazilia, deci a- 
bordăm un țărm necunoscut — 
spune Țiriac. — Poate să conteze 
foarte mult calitatea terenului, a 
mingilor, ca și atitudinea publicului. 
Iar, în primă și ultimă instanță, va 
fi dc combătut forța deosebită a 
cuplului brazilian, în jcare Manda
rino este recunoscut ca specialist 
al meciurilor pe echipe. Cu el nu 
m-am întâlnit niciodată. In schimb 
in fața lui Koch am ciștigat ori de 
cite ori l-am avut ca advesar. Să 
sperăm că raportul de forțe real nu 
va fi modificat de elementele ce 
le-am enumerat mai sus”. Bineîn
țeles, n-am ocolit întrebarea : ju
căm în challenge-round ? Și iată 
răspunsul : „Sînt convins că da. O 
asemenea șansă, cum avem acum, 
trebuie apărată și o vom apăra. 
Practic, o echipă în care joacă Ilie 
Năstase trebuie să facă două puncte 
în meciurile de simplu, iar al trei
lea va veni de la Ion Țiriac sau de 
la dublul Năstase—Țiriac. Dacă 
totul va decurge normal Ja Sao 
Paulo ...” Ion Țiriac mai are ceva 
de adăugat : „Aș vrea să fac o pre
cizare. Dacă jucăm în acest an 
challenge-roundul. va fi ultimul 
meu meci în echipa României. Ce
dez locul meu în echipă unui suc
cesor mai tînăr, cel pe care ulti
mele rezultate ii Vor recomanda în
deajuns. Sînt 12 ani de Ia debutul 
meu in Cupa Davis (n.r. România— 
Noua Zeelandă 3—2, mai 1959) și 
este timpul să mă gindesc la re
tragere”.

Am reprodus gîndurile a doi mari 
jucători de tenis, legate de o mare 
întrecere. Și care, de asemenea, ne 
dau de gîndit tuturor...

Radu VOIA

BELGRAD, 10 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Taniug, exista 
posibilitatea ca finala turneului can- 
didaților la titlul mondial de șâh in
tre marii maeștri Tigran 
(U.R.S.S.) și. Robert Fișcher (S.U.A.) 
să aibă loc în luna septembrie în 
Iugoslavia. Potrivit unei declarații a 
președintelui Federației Internaționale 
de Șah, dr. Max Euwe, orașele iugo
slave Umag și Skoplje, propuse pen
tru această întîlnire. oferă condiții 
bune de organizare, Mai există pro
puneri ca meciul dintre Petrosian și 
Fischer să se dispute la Buenos Aires, 
într-un oraș din SUA sau la Mos
cova.

FOTBAL
MERIDIANE

a-

BASCHETBALIȘTII ROMANI PE LOCUL 3
LA BALCANIADA JUNIORILOR

A IX-a ediție a • campionatului® 
balcanic de banchet pentru juniori, 
desfășurată la Izmir, s-a încheiat cu 
succesul reprezentativei 
învingătoare pentru a 
în această competiție. 
României a avut o 
bună, obținînd același 
puncte cu primele două 
Iugoslavia și Turcia, de care a fost 
departajată doar prin coșaverajul 
direct (a cîștigat în fața Turciei cu

Iugoslaviei, 
patra oară 
Selecționata 
comportare 
număr de 

clasate,

4 p, a cedat echipei Iugoslaviei cu 
11 p, Turcia a învins Iugoslavia 
cu 2 p).

Clasament final : 1. Iugoslavia.7 
p (4-9), 2. Turcia 7 p (—2), 3. 
România 7 p (—7), 4. Grecia 5 p, 
6. Bulgaria 4 p.

Atît echipa de seniori a Universi
tății Cluj, cit și cea de juniori, a 
evoluat în R. S. Cehoslovacă. Se
niorii au întâlnit pe V.B.S. Kosice 
și au pierdut cu 2—0 (1—0). Ei au 
avut posibilitatea de a obține un 
rezultat mai bun, prin jocul prac
ticat. dar portarul cehoslovac 
Schmuz a apărat... tot.

Juniorii s-au întors, victorioși,
ducînd în țară Cupa transmisibilă 
cu care a fost dotat turneul organi
zat la Kosice. Rezultatele : 8—3
(5—1) cu Lokomotiv Kosice ș1 ”—1 
(2—0) cu V.B.S. Kosice.

Prima echipă a Universității Cluj 
evoluează astăzi în R. P. Ungară, 
întâlnind pe Salgotarjan. cu prilejul 
Zilei Minerului.

★
Echipa Sporț Club Bacău, aflată 

în turneu în U.R.S.S. a jucat la 
Donețk în compania selecționatei 
olimpice sovietice. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—2 (3—0) în 
favoarea fotbaliștilor sovietici.

★
în „Cupa Inter-Toto", echipa vest- 

germană Miinchen 1860 a învins cu 
scorul de 4—3 (0—2) formația Aus
tria Salzburg (viitoarea adversară a 
echipei U.T. Arad în „Cupa 
U.E.F.A.”). Alte rezultate înregisțrgte 
în această competiție: Eintracht 
Braunschweig-Young Boys Berna 
5—1 ; F.C. Zurich—Bertha B.S.C. 
3—2 ; Eintracht Frankfurt—V.F.B. 
Stuttgart 0—4.

★
Turneul internațional de fotbal 

de la Linea (Spania) a fosț cîștigat 
de echipa Rapid Viena. în finală, 
fotbaliștii austrieci au învins (după 
prelungiri) cu scorul de 1—0 echipa 
spaniolă Celta Vigo, prin golul în
scris de Lorenz, în min. 95.

înaintea finalelor de

SORANA PRELIPCEANU S-A REMARCAT Șl LA BUDAPESTA
Participînd, la Budapesta, la un 

important concurs internațior»pl, să
ritorii români au avut o evoluție 
remarcabilă, clasîndu-se pe locuri 
fruntașe. Cel mai valoros rezultat 
a fost al Soranei Prelipceanu (13 
ani) care, concurînd în compania 
senioarelor, s-a clasat pe locul se
cund la trambulina de 3 m. Iată, 
însă, rezultatele : trambulină “ m 
fete :
381,25 
336,90 
330,70

RozsgSnyi (Ungaria) 297,65 p, 2. 
Malgorzata Godlewska (Polonia) 
275,25 p, 3. Ecaterina Dumitriu 
273,05 p; trambulina 3 m băieți : 
1. I. Konkoly (Ungaria) 461,30 pt 2. 
I. Ganea 445,15 p ; platformă bă
ieți : 1. I. Konkoly 416,20 p, 2. I. 
Dora (Ungaria) 406,35 
Ganea 381,55 p.

BOGOTA, 10 (Agerpres). — Tur
neul de box al Jocurilor sportive 
Panamericane de la Caii a ajuns în 
faza semifinalelor. La categoria 
cocoș, mexicanul Flores l-a învins 
la puncte pe ecuadorianul Bucheili, 
iar columbianul Perez l-a întrecut 
tot la puncte pe Carrera (S.U.A.). 
Finala categoriei semimijlocii va 
opune pe cubanezul Cbrrea și ame
ricanul Carlisle. Primul a dispus 
la puncte de Juan Diaz (Venezue
la), iar al doilea l-a învins prin k.o. 
tehnic pe Lozano (Mexic). La cate-

goria mijlocie mică, J. Otis (S.U.A.) 
s-a calificat pentru finală, învingînd 
la puncte pe Zaragoza (Mexic). Ad
versarul său în lupta pentru meda
lia de aur va fi Quinales (Vene
zuela) care a cîștigat prin k.o. teh
nic în rundul doi în fața urugua- 
yanului Francos.

în concursul de „înot, proba da 
4x100 m liber bărbați a fost cîști- 
gată de echipa S.U.A. cu tiripiAL 
3:32,2, urmată de Canada 3:38,4, Bra
zilia 3:42,5.

40000 de spectatori ia inaugurarea
campionatelor europene de

(Urmare din pag. 1)

în cursele de alergări din prima 
zi, in timpul calificărilor, atleții 
români — cu șanse mai reduse, cu
noscute încă din țară — nu au reu
șit sâ infirme aceste date și în con
secință au ratat promovarea spre eta
pele superioare. In seria a IV-a a 
probei de 400 m garduri, Ion Rățoi 
nu a rezistat în final ritmului impus 
de adversari, clasîndu-se al 7-lea cu 
52,1 sec. In seria a doua a cursei de 
100 m plat, cîștigată de campionul 
european Borzov (U.R.S.S.) cu 10,5 
sec., Alexandru Munteanu a ocupat 
abia locul 7, cu timpul de 11,0 sec., 
ceea ce nu-i dădea dreptul să pro
moveze. De asemenea, în prima se
rie la 400 m fete. Mariana Filip- 
Șuman a realizat modestul timp de 
54,3 sec-, a ocupat locul 6 și deci nu 
se' va putea prezenta la semifinale.

Calificările pentru finala probei da 
i săritură In lungime băieți au dat loc 
Junei lupta extraordinare, nu atît în 
| concurența cu adversarii, dt mai 
Icurînd cu «moțlila proprii, pentru că 
Kara necesară doar obținerea unul 
, barem, destul de ridicat, de 7,70 m. 
g în competiția aceasta delicată, eu 
: propriile simțăminte au căzut vieți- 
■ mă doi mari favoriți î campionul eu- 

rapean pa teren acoperit, vest-ger- 
manul Baumgartner (8,12 m la So
fia), care de data asta nu a reușit 
mai mult de 7,6» m, ?! francezul 
Vani — doar 7,41. In aceea?! catego
rie trebuie înglobat ?! Valentin Jur- 
ei, care nu ?l-a putut control* sări
turile, realizînd num*! (în ordine)

7,50—7,44—7,10 (evident tot mai pu
țin, sub imperiul nervilor). In 
schimb, Vasile Sărucan a trecut cu 
bine această barieră psihologică și, 
sărind din prima încercare 7,79 m, a 
intrat automat în rîndul finaliștilor, 
care se vor ‘ reîntîlni miercuri la 
groapa cu nisip.

Seriile antrenantei probe de 800 m 
femei au fost echilibrate și au adus 
în frunte pe favoritele firești. Ileana 
Silai a făcut în seria a IV-a o cursă 
bună, instalîndu-se la 
plutonului și cîștigînd cu 
timp întrecut în serii doar de 
ei rivală Vera Nikolici cu o

50,6, Danis (Cehoslovacia)

conducerea 
2:04,9 — 

marea 
zecime

LA

• ) 50,7, Baiiati 
(Italia) 51,1: seria 3 : Rudolph (RDG)
50.5, Reibert (RFG) 51,0, Kulczicki (Po
lonia) 51,1, Montgermont (Franța) 51,4; 
seria 4 : Nallet (Franța) 50,7, Stukalov 
(URSS) 50,8, Tuominen (Finlanda) 51,2, 
Hennige (RFG) 51,2.

100 M B, seria 1 : Chauvelot (Franța)
10.6, Nowosz (Pol.) 10,6, Klotz (RFG) 
10,8, Vilen (Finlanda) 10,8; seria 2 : Bor
zov (URSS) 10,5, Brombach (RDG) 10,8, 
Brieger (RFG) 10,8, Oliosi (Italia) 10,3; 
seria 3: Wucherer (RFG) 10.3, Ecbevln 
(Franța) 10,4, Korneliuk (URSS) 10,4, 
Green (Anglia) 10,5 ; scria 4 : Papageor- 
gopoulos (Grecia) 10.5, Schenke (RDG) 
10,6, Bohman (Cehoslovacia) 10,7, Clerc 
(Elveția) 10,7.

LUNGIME (calificări) : cel mal bun

HELSINKIAZI,
ora 9,30 decatlon, 100 m; ora 10,30 decatlon, lungime) ora 11,00 

înălțime F, calificări (1,73 m) ; disc F, calificări (55,00 m) ; ora 13,00 
decatlon, greutate ; prăjină, calificări (5,00 m)) ora 17,00 100 m F, 
semifinale; decatlon, înălțime) ora 17,15 100 m, semifinale; ora. 17,20 
SULIȚA, finala; ora 17,30 400 m, serii; ora 18,00 800 m, semifinale; 
ora 18,20 800 m F semifinale; LUNGIME, finala; ora 18,40 100 M F, 
finala; ora 18,55 100 MM, finala; ora 19,10 400 mg, semifinale; 
ora 19,30 400 m F, semifinale ; ora 20,05 decatlon, 400 m.

de secundă, dar mal bun tot eu o 
zecime decît rezultatul fulminantei 
recordmane a lumii Hildegrad Falck.

REZULTAT® TEHNICE
406 MG. seria 1 : Gavrtlenkc (URSS) 

60,8, Hofer (Elveția) 61,1, Șalln (Fin
landa) 61,3, Bagglo (Franța) 61,3; seria 2: 
Skomorohov (URSS) 50,5, Buettner (AFG)

1. Angelika Hauske (R.D.G.) 
P, 2.
p, 3.
p; platformă fete : 1. Maria

Sorana Prelipceanu 
Melania Decuseară

Kistiakova (URSS) 53,2, Burgraaf (O- 
landa) 53,6; seria 3 : Eklund (Finlanda) 
54,3, Frese (RFG) 54,4, Kaefer (Austria) 
54,5, Randerez (Suedia) 54,5 ; seria 4 :

atletism

PE MICUL ECRAV
De la ora 17,55, în direct 

800 m B semifinale, 800 m F 
semifinale, lungime B, finale 
la 100 mF și 100 m B.

««uitat l-a obținut sovieticul Ținu Lepik 
7,93 m ; s-au mal calificat : Tor Ova- 
neslan 7,77 m. Davies (Anglia) 7,90 m, 
Klaus (RDG) 7,72 tn, Tourret (Franța) 
7,88 m, Rousseau (Franța) 7,63 m. în to
tal — 15 atlețl.

400 M FETE, seria 1 î Rlta Kuehna 
(RDG) 53,2, Besson 53,S, Rueckes (RFG) 
53,6, Lundgren (Suedia) 53,8; seria S : 
Seldler (RDG) 52,7, Boddlng (RFG) E3.0,

Lohse (RDG) 53,3, Sykora (Austria) 53,5, 
Strandvall (Fin.) 53,7, Roscoe " 
54,0.

800 MB: seria 1 : Fromm 
1:48,8 ; Medjlmurec (lug.) 1:49,2; 
dez-Ortiz (Spania) 1:49,3; Aalto . 
da) 1:49,3; seria 2 : Carter (Anglia) 1:46,8, 
Fried (RFG) 1:47,4, Mescersklh (URSS) 
1:47,5; Hensgens (Olanda) 1:47,9; seria 3: 
Arzanov (URSS) 1:49,3, Larsen (Dan.) 
1:49,3, Wasklewlcz (Pol.) 1:49,4, Browna 
(Anglia) 1:49,4; seria 4 : Ohlert (RDG) 
1:59,2 (!), Plachy (Ceh.) 2:00,1, Kupczyk 
(Pol.), 2:00,1, Meyer (Franța) 2:00,6.

800 M FEMEI, seria 1 : Falck (RFG) 
2:05,0, Kulcsar (Ungaria) 2:05,3, Poehland 
(RDG) 2:05,3, Ramello (Italia) 2:05,7 ; se
ria 2 : Nlkolicl (lug.) 2:04,8, Stirling (An
glia) 2:06,7, Schenk (RFG) 3:07,4, Wler- 
zbowska (Pol.) 2:07,9; seria 3 : Hoffmei- 
ster (RDG) 2:05,9, Walsh (Irlanda) 1:064, 
Lovve (Anglia) 2:06,4; seria 4 : Sila! 1104,6, 
Govonl 2:05.5, Sabalte (URSS) 2:06,5, El- 
lenterger (RFG) 2:05,9.

GHEUTATB (f) : î, CUbva (UKSS) 
20,16; 2, Lange (RDG) 19,25; I. Gummel 
(RDG) 19.22.

20 KM MABB t L Umagit (URSS) Ut 
27:20,2; 2. Sperling (RDG) lh 87:29,6 1 ?. 
Nlhlll (Anglia) lh 27:24,6.

10.000 M : l Vaatalne; (Finlanda) 
27:52,8 — record *1 camp, europene; 2. 
Haase (RDG) 27:53,4; 2. Șarafudlnov
(URSS) 27:56,4.

(Anglia)

(RDG) 
Fernan- 
(Flnlan-

TELEX * TELEX* TELEX * TELEX* TELEX
•

spaniolul Juan Gisbert. In finala probei 
de'simplu femei, tenlsmana engleză Vir
ginia Wade a Invlns-o cu 6—3, 6—3 pe 
americanca Linda Tuero. în celelalte 
două finale disputate s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : dublu masculin : 
Smith, Van Dlllen (S.U.A.) — Tanner, 
Meyer (S.U.A.) 6—4, 6—4; dublu feminin: 
Helen Gourlay, Kerry Harris (Australia) 
— Gall Chanfreau (Franța), Winnie 
Shaw (Anglia) 6—4, 6—4.

Cupa Mărit Baltice la haltere desfășu
rată la Travemtlnde (R.F.G.) a luat sflr- 
șlt cu succesul reprezentativei U.R.S.S., 
care a totalizat 51 puncte șl a fost ur
mată de echipele R.F. a Germaniei 34 
puncte șl Poloniei 25 puncte. Halterofilii 
sovietici au ocupat primul loc la 6 ca
tegorii. Iată ultimele rezultate tehnice : 
categoria mijlocie Pavlov (U.RS.S.) 475 
kg.; categoria semigrea Kolotov 
(U.R.S.S.) 520 kg; categoria grea laku- 
bovskl (U.R.S.S.) 552,500 kg; categoria
■uper-grea Johansson (Suedia) 546 kg.

In cadra! concursului de natațls de la 
Los Angeles, Înotătorul veat-german 
Hans Fassnaeht a cîștigat proba.da 1 500 
m eu performant* de 11:31,43. în prob* 
d* 100 m liber, victori* • revenit ame- 
ricanulul Mike Stamm, «ronemetrat au 
timpul de 13,6.■
Au luat sflrșlt talreearll* turneului In
ternațional de tenis de 1* Cincinnati! 
(Ohio). Proba de simplu bărbați * 
revenit Jucătorului american Stan Smith, 
care ta finală a dispus cu 7—6, 6—3 de

In primi ai * turneului de tenia de la 
Toronto (Canada) americanul Arthur 
Asha l-a Învins eu 7—5, S—1. 6—1, pe 
Iugoslavul Nikola Pillci. Alte rezultate: 
Rosewall — Scdgman 6—4, 6—1; Bowray 
— Dent 6—6, T—»; Drysdale — Pasarell 
9—4, 6—6; nnerson — Craaly 7—4, 6—6.

Tura! eiellst al Portugaliei s-a încheiat 
1* Lisabona eu victoria rutierului 
tughet Joaquim Agostlnho, ear* a 
tat tricou! galben din prim* pin* 
ultim» et«pă. P* locurile următoare 
clasat Alaln Santy (Franța) — la 
Firmlno Bernardino (Portugalia) — la

por- 
pur

ta 
s-au

10:15. Ultima etapă a competiției, desfă
șurată contracronometru pe distanța 
Sintra — Lisabona, a revenit lui Agos- 
tinho, care a realizat pe 25 km tlmplil 
de 29:55.

A 32-a ediție a Turului cicjlst al Apenj- 
nllor, desfășurată pe distanța de 254 ltra 
a revenit rutierului suedez Gosta Pet- 
tersson, cronometrat cu timpul ds 
6 h 49:14 (medie orară 67,240 km). Pe Ip,- 
cul doi la 2:34 a sosit italianul Fabrizio 
Fabbri, iar pe locul 6 la 3:15 Mauro 81- 
monettl.

Desfășurat* I* Berlin, tatflnlraa de ef- 
eUam pe velodrom dintre echipele R.p. 
Germane fi Danemarcei a-a Încheiat cu 
8—4 ta favoarea geadelor. în proba de 
1 050 m eu atari de pe loc Klaus GrunlSe 
(R.D.G.) a realizat timpul de 1:16, Echi
pierul a(u Wolfgang Schreck • clfUgat 
graba de urmăriră Individual* (4 066 m)

i 4:59,3. La urmărire pe echipe, for
mația R.D. Germane e ocupat primul 
loc eu timpul de 4:34,2. Echipa Dane
marcei a realizat 4:50,1.
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