
COMPETIȚII 
ÎN CINSTEA

MARII
SĂRBĂTORI

TG. MUREȘ
Asociația sportivă Lemnarul 

din Ig. Mureș, în colaborare 
«u comitetul U.T.C. de la Ipro- 
01 .23 August", organizează o 
amplă competiție polisportivă 
de masă în cinstea zilei Eliberării. 
Participă numeroși tineri din în
treprinderile și instituțiile mure- 
șeue. Astfel, la fotbal se întrec 
14 formații, la volei 7 șl la 
handbal 6. Competiția a fost 
deschisă de voleibaliștii care, in 
etapa inaugurală a competiției 
au obținut următoarele rezultate j 
Lemnarul — T.C.M. Construc
torul 0—2, U.R.A. — Mureșul 
Nazna S—0, Banca — Oțelul 
roșu 2—1.

C. PETKEA — coresp.
ADJUD

Orașul
aceste zile 
ții sportive 
23 August, 
a avut loc 
cultural-sportivă 
Locomotiva, la 
concursul formații 
numeroși sportivi, 
in număr de peste 2 500, au asis
tat la o frumoasă reuniune 
atletică (cei mal buni au fost 
Al. Pavel — 60 m, D. Mehe
dinți — 80 m ți M. Hurmuz — 
100 m), Ia meciuri de fotbal
(copil, seniori și old-boys), pre
cum și Ja un frumos program 
cultural-ârtistic.

Sînt în curs 
întreceri dotate 
August’ (fotbal, 
lei) la care pînă acum 
remarcat asociațiile Locomotiva
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de desfășurare 
cu „Cupa 23 

atletism și vo- 
s-au

Finișul fantasticei curse de 10 000 m în care Văătainen reînvie gloria fondiștilor finlandezi. 
Telefoto i A. P. — Agerpres

și I.I.L Decembrie". Spor
tivii de Ia A. S. „30 Decembrie" 
s-au evidențiat și prin hărnicia 
lor în întreținerea bazelor spor
tive, bituminizînd terenul de vo
lei, amenajînd sectoarele de atle
tism, reparind popicăria.

AZI, START IN RALIUL DUNĂRII

ÎN LUMINA DOCUMENTELOR DE PARTID

0 ÎNDATORIRE DE BAZĂ
SĂ PREGĂTIM OAMENI

CĂLIȚI, ARMONIOS DEZVOLTAȚI

D

s 9

LIA MANOLIU
Șl ILEANA SILA!

ELIMINATE!
laHELSINKI TI (prin telefon, de 

trimisul nostru special).
Pe un timp răcoros, sub boarea 

unui vînt ușor dar persistent, ziua 
a doua a campionatelor europene de 
atletism, a continuat să capteze in
teresul cetățenilor capitalei finlan
deze. Pentru reprezentanții atletis
mului românesc ziua nu a fost prea 
fericită întrucît doi dintre candida- 
ții însoțiți de nădejdile noastre nu 
au reușit să promoveze în etapa fi
nală. Conform prevederilor, care 
contestau echitatea formării celor 
două grupe semifinale, dar șl con-

PE MICUL ECRAN
9 ORA 16,55, în direct : 400 m 

(B) semifinale, disc (F) Finală. 
400 m (F) Finală.

* ORA. 22,15 înregistrare : înăl
țime (F) Finală, 800 m (B) șl 800 
m (F) Finale, 400 mg Finală.

FIZIC SI SPIRITUAL
acă socotim mișcarea forma 

cea mai puțin pretențioasă 
de sport, atunci adevărul că 

sportul reprezintă o permanență_ în 
viața omului — de la vîrsta cînd 
acesta deprinde obișnuința mersu
lui — rămîne dincolo de orice 
putință de contrazicere, adevăratul 
scop al acestei activități nefiind — 
așa cum, greșit, mai cred unii — 
obținerea cu orice preț a perfor
manței, ci EDUCAREA, deopotrivă 
a corpului și a caracterului.

Ca urmare a acestei întăriri — 
fizice și morale — a organismului, 
performanța apare ca o consecință 
logică a efortului elementelor do
tate și perseverente, a acelora care 
posedă capacități și resurse 
voință ieșite din comun.

în cazul sportivilor de excepțio
nală performanță — care, prin 
prisma izbînzilor lor de răsunet, 
devin în cele din urmă proprietăți 
ale întregii colectivități — compo
nenta educativă a activității este 
evidentă de la prima vedere, căci 
asemenea sportivi sînt oameni care

de

acceptă — în mod deliberat — un 
program de viață riguros, supunîn- 
du-se unor obligații stricte, practi- 
cînd renunțări dintre cele mai di-« 
verse față de care noi ceilalți maj 
nifestăm o explicabilă detașare.' 
Este un element educativ prin el 
însuși exemplul acelui tînăr 
— vizînd marea performanță 
privează, conștient, de unele 
taje ale vîrstei, închinîndu-și 
ani trudei antrenamentelor, 
dind căile cele mai drepte 
vîrful piramidei, suportînd cu ab
negație înfrîngerile și primind cu 
modestie victoriile, sportiv al cărui 
nume — fie că este vorba 
Manoliu sau de Ni-Cih-cin. 
terofilul Alekseev sau de 
Mayer — devine sin,*bol al 
ei și perseverenței, al

care 
— se 
avan- 
ani și 

isco- 
spre

de Lia 
de hal- 
Debbie 
victori- 

încrederii 
omului contemporan în puterile lui 
nelimitate.

Dacă în privința aceasta, a spor-
Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în pag. a 3-a)

în sala Olimpia din Timișoara

TURNEUL INTERNATIONAL
MASCULIN DE VOLEI

T. VASILIU — coresp.
TULCEA

Echipe de volei, fotbal și atle
tism, aparținînd asociațiilor spor
tive din satele și comunele ju
dețului, au luat startul In tra
diționala competiție dotată cu 
trofeul „Cupa Eliberării". în a- 
ceste zile au loc întrecerile pre
liminare, u.mînd ca în preajma 
aiarii sărbători să se cunoască 
echipele laureate.

Tinerii și vîtstnicii, dornici de 
a practica sporturile preferate, 
își amenajează prin muncă pa
triotică diferite instalații spor
tive, Pe malul lacului Ciuperca, 
de lîngă Tulcea, a apărut un 
bazin improvizat de înot, iar ală
turi se află în stare de finisare 
un teren de fotbal care va fi 
dat în folosință înainte de 23 Au
gust. De asemenea, în comuna 
Mahmudia nenumărați iubitori 
ai sportului lucrează în orele 
lor libere la amenajarea unei 
baze sportive compusă din tere
nuri de volei, fotbal, baschet și 
sectoare de atletism.

Ion OLARU — coresp.
SF. GHEORGHE

Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport Covasna, 
precum și celelalte organe și or- . .—.s. — —in uome-

inițiat în a- 
competiții 

23 August, 
concursuri 

I ciclist al

Astă-seară. la ora 20,30, cîteva 
zeci de echipaje (se contează pe cir
ca 40) vor lua startul în a 8-a ediție 
a Raliului Dunării-Elan. Organizato
rii, mergînd pe linia sporirii dificul
tăților de la an la an. au ales de 
data aceasta un traseu în bună parte 
inedit. Din Austria, unde se vor 
disputa și primele probe speciale, 
concurenții vor trece în Iugoslavia, 
avînd de înfruntat și aici o serie de 
drumuri dificile. Raliul se va încheia 
în țara noastră, unde se va parcurge 
traseul : Denta (13.VIII, ora 21.15), 
Caransebeș (22,55). Sebeș (14. VIII, 
ora 01,01). Sugag (01,25), Obîrșia Lo
trului (02,32). Petroșani (03,17), Bum- 
bești-Jiu (03,49), Rîmnicu Vîlcea 
(05.40), Curtea de Argeș (06,10). Cîm- 
pulung (06,58). Rîșnov (7,59). Predeal 
(8,16), Brașov (8,59), Tg. Secuiesc (9,44) 
Cozmeni (10,18). Praid (11.51). 
(12,20), Toplița (12,54). Bicag 
Gheorghieni (15,19). Borzont 
Praid (16,20). Brașov (19,03), 
Brașov (19,23).

Deci, din cele aproape 48 
de drum, jumătate se

Borzont
(14.54),
(15.51). 
Poiana

de ore 
desfă-

pe teritoriul țării noastre, 
au loc și 8 probe speciale. Dacă 
sectoare au mai fost parcurse 

alte ediții și cîteva sînt deose-

șoară 
unde 
unele 
Și în 
bit de dificile, ca acelea dintre Praid 
și Borzont (parcurs în ambele sen
suri) și Curtea de Argeș-Cîmpulung 
(prin Domnești), unul nu a mai fost 
pînă acum folosit niciodată pentru 
raliuri și promite să fie încercarea 
majoră a competiției. Este vorba de 
sectorul Sebeș-Șugag-Obîrșla Lotrului- 
Petroșani. în ultima parte un drum 
forestier. Dată fiind diferența dintre 
calitatea drumurilor, mediile orare 
variază și ele între 35 și 75 km. 
Ele sînt însă permanent pretențioase, 
în aceste condiții, sîntem curioși să 
vedem comportarea celor trei echipa
je românești, cu ațît mal mult cu 
cit ele sînt formate — motivele nu 
le înțelegem — din alergători cu pu
țină experiență internațională și pen
tru prima pară la volanul unor ma
șini puternice (Renault 8 Gor.dini de 
130 C.P. față de cei 50 C.P. ai Daciei 
1100 S). în plus, piloții. aleși sînt lip
siți de acel minim de antrenament

necesar pentru o întrecere de peste 
3 000 km. Intr-adevăr, cele trei echi
paje plecate doar vinerea trecută din 
București nu au avut timp decit să 
facă o sumară recunoaștere a pre
tențiosului traseu și o singură probă 
specială, din cele opt care se dispută 
pe drumurile noastre. Este drept că ei 
cunosc jumătate din ele. ' 
de pe dealul Praidului. de 
Brașov și Ohîrșia Lotrului 
dite chiar și pentru ei.

dar cele 
la Poiana
sînt îne

form cunoscutei ei incapacități tac
tice (într-o probă care nu se poate 
dispenșa de acest element), Ileana 
Silai nu a reușit să iasă din evan
taiul construit de cele patru adver
sare care o vor împiedica să ajungă 
în finală. A doua corigentă este 
Lia Manoliu, care a ținut cu tot 
dinadinsul să adeverească psihoza ce 
o urmărește și care se exprimă ast
fel : „eu nu am niciodată noroc la 
europene”. In schimb, potrivit pro
nosticurilor, Cornelia Popescu și-a 
croit drum spre 
continuă curajos 
probe risipite pe 
catlonului.

Printre 
îndeplinit baremul 
flat, spre bucuria 
Menis (56,38 m — 
al calificărilor) și

.elia Popescu și-a 
finală. V. Bogdan 

lupta cu cele zece 
dovă «ile

cele 7 discobole 
de 55 m

noastră, Argentina 
al treilea rezultat 
Olimpia Cataramă
Romeo ViLARA

(Continuare în pag. a 4-a)

„CUPA TRANSILVANIA' LA TENIS 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

V

ganizații cu atribuții 
niul sportului, au i ’ 
ceste zile frumoase 
închinate zilei de : 
Dintre numeroasele 
se detașează circuitul _____ _
celor 5 localități (Sf. Gheorghe, 
Tg. Secuiesc, Baraolt, Covasna 
și întorsura Buzăului)

Sînt în plină desfășurare între
cerile dotate cu „Cupa Eliberă
rii" Ia minifotbal (Sf. Gheorghe 
și Tg. Secuiesc) precum și la 
baschet fete (Sf Gheorghe).

în ultimul timp s-a intensi
ficat și acțiunea de reamenajare a 
bazelor sportive simple. In a- 
proape 40 de școli generale s-au 
efectuat mii de ore de muncă 
patriotică pe terenurile de sport. 
Din noianul de realizări pe 
acest tărîm, amintim noua pistă 
de atletism de la Micfalău, te
renurile bituminizate de tenis 
și handbal de la Covasna și 
Baraolt, arena de popice cu
două piste de la întorsura Bu
zăului, precum 
sportive simple
Covasna, Vîlceie și Malnaș-Băi.

T. POPA — coresp.

șl terenurile 
din stațiunile

Campionatele republicane de zbor fără motor

REGRUPĂRI PE PRIMELE LOCURI
• Udo Elke (R.D.C.) pierde șefia clasamentului

în favoarea colegului
A cincea probă (dus-întors) a campio

natelor republicane de zbor fără motor, 
pe distanța Iași—Săveni—Iași (212 km), 
a fost cîștigată de planoristul român 
Emil ILIESCU cu 765 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Iacob Raimd (Un
garia) 703 p și Hans Werner Voss (RDG) 
637 p.

în urma acestor rezultate, în clasa
mentul general, pt primul loc a trecut 
H. W. VOSS cu 3696 puncte, urmat de 
Udo Elke (RDG) 3667 p, Nicolae Mihălță 
3494 p, Iuri Kuznețov (URS9) 3486 p. 
Emil Iliescu 3461 p, Tibor Szentvblgyi 
(Ungaria) 3297 p. Lajos Sinea (Ungaria) 
3266 p, Zoltan Naghi 3254 p. Marek Mo- 
sinskv (Polonia) 3080 p, Valentin Romaș- 
cu 2986 p.BISTRIȚA, UN ORAȘ CARE FACECUNOȘTINȚĂ

Orașul 
încă un 
mărime, 
evenimente memorabile din trecu
tul mai îndepărtat sau mai apro
piat al întrecerilor pasionante de 
pe stadioane. Doar boxul este greu 
— dacă nu imposibil — de gătit 
în arhivele bistrițene.

Și totuși în luna trecută ne-am 
întîlnit la Bistrița cu boxerii, 
ne-a fost greu să

Bistrița, deși nu a ajuns 
centru sportiv de primă 
poate să ne evoce destule

Nu 
aflăm cum au 

poposit la complexul sportiv de 
pe malurile Bistriței transilvănene. 
Speranțele sportului cu mănuși au 
fost pur și simplu invitate de Con
siliul județean pentru educație fi-

său H. W. Voss
s-a disputat cea de a șasea pro-Ieri

bă (în triunghi) pe distanța Iași—Albești 
—Pașcani—Iași (212 km). Pînă la închi
derea ediției nu ne-au parvenit rezul
tatele.

CLUJ, 11 (prin telefon de la corespon
dentul nostru). Tradiționala întrecere 
de tenis, dotată cu „Cupa Transilvania", 
organizată de C.J.E.F.S Cluj, se află 
în plină desfășurare pe cele șase te
renuri din parcul orașului. Deși parti
ciparea este sub nivelul așteptărilor, 
unele centre invitate absentînd, la com
petiție au sosit tenismeni din Brașov, 
București. “ •
Timișoara, Tg. Mureș și 'Cluj. Printre 
partlcipanțl _ : __ . ,1 _____ 1 .1
cîștigfitor al turneului internațional al 
speranțelor, Ion Sântei, care a luat 
startul doar în proba de dublu — băr
bați — unde împreună cu Gh. Boaghe 
se anunță ca principalii favoriți. (Sân
tei a sosit în localitate cu o jumătate 
de oră după efectuarea tragerii la sorți 
și începerii meciurilor de simplu). Re
zultate : simplu—bărbați I. Kerekeș
(Steagul roșu Brașov) — M. Lăpușan 
(Politehnica Cluj) 7—5. 6—1, G Neacșu 
(Steagul roșu Brașov) — P. Hutter (Po
litehnica Cluj) 6—1, 6—2, I, Spătaru 
(Electrica Timișoara) — Gh. Mtllfa! 
(Școala sp. Tg. Mureș) 6—1, 6—4, L. 
Boldor (Politehnica Cluj) — M. Stoleru 
(Ind. sîrmei C. Turzil) 4—6, 6—4, 6—0,

Cîmpia Turzil, Hunedoara,

se numără și recentul

Gh. Komoroczl (Politehnica Cluj) 
Leonte (C.S.U. Construcții) 6—3. 
I. Giurgiu (Ind. sîrmei C. Turzii) 
A. Săeeanu (Politehnica Cluj) 6—0, 6—2, 
Gh. Boaghe (C.S.U. Construcții) — 
S. Negru (Politehnica Cluj) 6—1, 6—2 ; 
simplu—feminin : Rodlca Precup (Elec
trica Timișoara) — Elena Cotuna (C.S.U. 
Construcții) 6—3, 1—6, 6—4, Vera Rado 
(Politehnica Cluj) — Ana Breda (Mu
reșul Tg. Mureș) 6—4, 7—5, Lucia Tă- 
năsescu (Politehnica Ciul) — Adriana 
Călina (C.S.U Constr.) 6—4, 6—2. Vera 
Dudaș (Mureșul Tg. Mureș) — Anca 
Floreșteanu (C.S.U. Construcții) 6—2, 
8—10, 6—1.

R. PAUL

ale de

In sala Olimpia din Timișoara se ia startul azi în turneul internațional mas
culin de volei al României, la care participă puternicele reprezentative ale R. D. 
Germane (campioană mondială), Bulgariei} Cehoslovaciei^ Poloniei, Ungariei, R.P.D, 
Coreene} R.F. a Germaniei și României, Echipele au lost împărțite în două serii. Iată 
programul primei zile (ora 10) : România — R.F. a Germaniei; de la ora 16 : R.P.D. 
Coreeană — R.D. Germană, Bulgaria — Polonia și Cehoslovacia — Ungaria. Arbitra
jele turneului vor fi asigurate de: Giuseppe Mucceo (Italia), Ruzda Trhuly (Iugosla
via), Rolf Andresen (R.F.G.), V. Moraru, D. Rădulescu, N. lonescu, N. Buca, Gh. Bor- 
ghida (România), precum și de cîțiva dintre arbitrii care însoțesc loturile. în imagine, 
jucătorii echipei R.D. Germane, campioni mondiali și cîștigători ai ultimelor două 
ediții ale Turneului României în timpul unui antrenament la Complexul „23 August"- 
din Capitală, înaintea plecării spre Timișoara^ Foto 1 THEO MACARSCHI

Campionatele europene de juniori la caiac-canoe

CONTINUE

Asemeni unui vultur uriaș pe inti nderiie nemărginite

In aceste zile fierbinți, apele la
cului Snagov sînt străbătute de o 
adevărată flotilă internațională de 
caiace și canoe. Sînt ambarcațiu
nile juniorilor din țările europene, 
dar și din. alte continente care, în- 
cepînd de vineri, se vor întrece 
pentru titlurile și medaliile, impor
tantei competiții.

Pînă miercuri seara au sosit la 
Snagov următoarele echipe repre
zentative i Anglia, Australia, Olan
da, Spania, Danemarca, Norvegia, 
Suedia, Finlanda, Franța, U.R.S.S.,
Italia, Ungaria, Austria, R. D. Ger
mană, Belgia, Polonia, Italia, R. F. 
a Germaniei.

Azi vor sosi și echipele Bulga
riei, Iugoslaviei și Cehoslovaciei.

Sportivii care vor reprezenta Ro
mânia s-au pregătit cu asiduitate 
în vederea marii confruntări euro
pene a caiaciștUor și canoiștilor. 
Ei știu că au de apărat prestigiul 
pe cate țara noastră I-a dobîndit 
în această ramură sportivă. De 
numele lui Aurel Vernescu, Ivan

REZULTATELOR

zică și sport să profite, în vacanța 
rînduită pregătirilor, de răcoarea 
parcului străjuit într-o parte de 
Dealul Argilei și în cealaltă de 
puținele ziduri rămase din cetatea 
medievală. Undeva, în spatele a- 
cestei invitații, a fost însă și gîn- 
dul localnicilor de a stimula inte
resul tinerilor din oraș pentru box, 
sport care — de anul trecut . — 
are și aici un nucleu promițător: 
secția asociației sportive Dacia.

Reușita altor tabere găzduite aici
Gh. EPURAN

Fota i N. DRAGOȘ6aie de soare, apă îi.K briza mării. — litoralul în aceste zii»

„CRITERIUL JUNIORILOR" LA CICLISM
Incepînd de astăzi, se desfășoa

ră — îp. cadrul festivalului ciclist 
de la Brașov — o importantă com
petiție cu caracter internațional: 
a XVI-a ediție a întrecerii pe eta- 
p.e „Criteriul juniorilor", or-ganizată 
de către F. R. Ciclism,. în cola
borare cu comisia de specialitate 
a județului Brașov.

Proba se va disputa după ur
mătorul program: etapa 1, joi 
12 august : Brașov — Moeciu — 
Brașov —• Poiana, 72 km; etapa 
a ii-a, vineri 13 august: 15 km

contratimp individual pe șoseaua 
spre Sf. Gheorghe ; etapa a III-a, 
14 august : 50 km (cu plecarea în 
bloc) pe șos. spre Sf. Gheorghe; 
etapa a IV-a, duminică 15 august: 
40 km, circuit în cartierul Steagul 
roșu.

La .startul competiției se vor pre
zenta și cicliști, din R; D. Ger
mană și Bulgaria.

In două asociafii sportive bucureștene

EFORTURI ÎNCUNUNATE

Patzaichin, Serghei Covaliov, Leon 
Rotman, Simion Ismailciuc și alți 
ași ai pagaei și padelei, sînt legate 
performanțe deosebit de valoroase, 
numeroase titluri olimpice, mon
diale și europene. Cu dorința de a 
le urma exemplul, tinerii noștri re
prezentanți s-au pregătit cu multă 
conștiinciozitate, fapt confirmat și 
de rezultatele obținute în confrun
tările internaționale din acest an, 
în care sportivii români au înre- 
gistrat cîteva succese concludente.

Cei doi antrenori ai lotului na
țional, prof. Corneliu Bârsănescu 
și maestrul emerit al sportului Igor 
Lipalit, își pun mari speranțe în 
echipajele de caiac f fete (Maria 
Ivanov), K 2 băieți (Simion Chi- 
rilă și Vasile Dîba), K 4 băieți, ca
noe simplu (Vasile Serghei), canoe 
6-j-l (Vasile Serghei, Ivan Ilisov, 
Vasile Petrenco, Ion Cîșlăganu, Ar- 
temie Bucioc, Grigbre Nichiforov și 
Petre Marcov). Un loc pe podiu
mul de premiere pot ocupa și com
ponentele caiacului de 4 1 Maria 
Ivanov, Fedosia Nichiforov, Maria 
Cosma și Nastasia Nicolae.

'Așadar,; țnîine Stării în campiona-f 
tele europene clQ juniori, la caiac- 
canoe. Deschiderea festivă a între
cerilor vă avea loc astăzi, de Ia ora 
17, pe platoul Complexului sportiv 
Snagov.

Junioara Maria Ivanov 
din. favoritele probei de 

caiac simpluVasild IOFAN

DE SUCCES
dinLa nivelul asociațiilor sportive 

întreprinderile Capitalei, săptămîna 
care a trecut a fost marcată de asi
due activițăti. Ne-am. convins de a- 
cest lucru; . vizitînd două dintre aso
ciațiile sportive ale sectorului 2 : a 
fabricii „Suveica” și cea a I.P.R.S.— 
Băneasa. Alegerea am făcut-o, avînd 
în vedere atit profilul feminin al in
stituțiilor respective — pentru a de
monstra 
conform .. __ ...___ _
sînt mai greu îmbrățișate de mediul 
feminin — cit și lipsa totală a oricărei 
baze materiale. După cum se vede, 
am ales drept obiective ale vizitei 
noastre asociații sportive, care întâm
pină — obiecliv — greutăți în desfă
șurarea activității lor. Totuși ini'ia- 
tivele cadrelor de conducere ale a.-es- 
tor organisme. colaborarea directă si

inconsistenta unor păreri, 
cărora activitățile sportive

cu
au

eficientă cu comitetele sindicale, 
conducerile unităților respective, 
un cuvînt greu de spus. Sînt rezolva
te astfel, probleme ce păreau, într-un 
trecut nu prea îndepărtat, pure iluzii.

★
Primul popas l-am făcut la asocia

ția sportivă a fabricii „Suveica”. De 
la președintele Radu Cosac, secretarul 
Vasile Pană și președinta comitetului 
sindical, Șlel'ania Tudorache, aflăm 
cîteva noutăți. Două echipe de hand
bal, două de volei și cea de tenis de 
masă își desăvîrșesc pregătirile în ve
derea participării la diferitele cupe 
închinate zilei de 23 August sau pre
mergătoare marii sărbători. Echipa de

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 3-a)

Astăzi, pe lacul Bagsvaerd din Danemarca

PRIMELE PROBE ÎN CE 
FEMININE DE CANOTAJ

în. această iSimineață’, elita schi
tului feminin se va alinia la star
tul campionatelor europene de pa- 
notaj programate, anul acesta, în 
Danemarca. Ea importanta con
fruntare, canotajul rpmânesc va fi 
reprezentat prin patria „bărci“i 
schif 4-Ț-l visle (Ioana Tudoran, 
Mitana Botez, Elisabeta Bazăr, Doi
na Bardaș -j- Ștefania Borisov), 
schif <4:1 rame (Doina Bălașa, Ma-

rioara Sîngiarzan, Elena Necula, 
Teodora Untaria + Rod ic-a Ior- 
dache), 8t-1 (Ecaterina Ti ’anciovea- 
nu, Viorica Ilinearu, Elena Oprea, 
Elena Nicolae, Florica Petcu, Cris
tei Wiener, Marioara Constantin, 
Elena Gavlinc -Jr Agneta Sieburg), 

. simplu: Gabriela Toader.
Antrenori i Ion Bulugioiu si Ion

Boicu,
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In preajma reluării campionatului feminin

SPORTIVII ROMÂNI

handbalului 
cu minuțio-
Atit în ta- 
Oradea, cit

Ambiția și seriozitatea caracterizează pregătirile echipelor

„planul de luptă", 
studențească de la 
tabăra de pregătire de la Bis- 
handbalistcle au fost preocu- 

de un singur lucru : intrarea

Nr. 6783

ULTIMELE ZBURDALNICII

Au mai rămas două săptămîni pînă 
la debutul celei de a XIII-a ediții a 
campionatului republican de hand
bal feminin, divizia A. După cum e 
și firesc, în această perioadă, pre
mergătoare gongului inaugural, teanc
urile feminine se găsesc în plină 
„campanie” de pregătire, așa că vom 
căuta să prezentăm, pe scurt, cîleva 
aspecte din antrenamentele handba
listelor :

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI, 
noua campioană a țării, a avut o 
vară destul de „fierbinte”, după e- 
forturile cunoscute pe care le-a făcut 
în ultima parte a campionatului tre
cut. Echipa antrenorului emerit C. 
Popescu a susținut în iulie mai 
hiulte partide amicale, iar la efîr- 
șitul lunii a plecat la odihnă, în 
tabăra studențească de la Costinești. • 
La înapoierea în Capitală, zilele tre
cute. am aflat însă că și în perioada 
petrecută pe litoral, campioanele s-au 
odihnit... activ, lucrînd pentru îm
bunătățirea pregătirii fizice generale! 
în aceste zile, studentele s-au reîn- 
tîlnit pentru 2 antrenamente cu mi
nusculul lor teren, cel al Institutului 
Pedagogic bucureștean, apoi (marți 
seara) au pnecat In Cehoslovacia, 
unde vor susține cîteva partide 
verificare cu echipe din Praga.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
cîrma căreia a revenit vechiul 
antrenor, prof. Valeriu Gogîltan 
pregătește alte surprize cu care ne-a 
impresionat in campionatele trecute. 
Fără „achiziții’-’ senzaționale, forma
ția textilistelor bucureștence va cău
ta, din nou, ca prin omogenitate, 
dirzenie și valoare tactică, să ră- 
mînă în plutonul fruntaș al echipelor 
de divizia A. După o vacanță petre
cută la mare și apoi la Brașov, 
handbalistele și-au reluat antrena
mentele pe terenul Dinamo. în pri
ma partidă de verificare, susținută 
în compania divizionarei B, Spartac 
Ploiești, elevele antrenorului Gogil- 
tan au realizat un scor egal (14—14), 
jucînd fără principalele realizatoare : 
Constanța Dumitru și Natalia Mata- 
che-Alexandrescu. La 14 august, e- 
chipa va juca un nou meci amical, 
cu echipa Luci din Moscova.

Handbalistele de la IEFS au tre
cut, se pare, de blazarea care le 
caracterizase în ultima parte a cam
pionatului și au reînceput antrena
mentele după 10 zile petrecute la 
Eforie Sud. Echipa va beneficia de 
cîteva nume noi — jucătoare care 
au reușit la examenul de admitere

de

la 
ei

de la IEFS, Ambițiile, ca la fiecare 
început de campionat, sînt mari, cu 
atît mai mult cu cit în ediția tre
cută elevele antrenorului Ion Bota 
s-au clasat pe un excelent loc III.

UNIVERSITATEA CLUJ — una 
din cele două proaspăt promovate 
în divizia A — dominată încă de in
hibiția produsă de apropiatul con
tact cu primul eșalon al 
românesc. își pregătește 
zitate 
bara 
și în

’ trița, 
pate _ .
cit mai rapidă într-o formă optimă 
pentru debutul în prima divizie, în 
aceste zile, studentele clujence par
ticipă la un turneu în orașul Bistri
ța, pentru ca, între 14—15 august, 
să fie prezente la startul altui tur
neu, organizat la Brasov.

RULMENTUL BRAȘOV — echipa 
a cărei comportare înregistrează 
graficul cel mai sinuos, a căutat să-și 
elimine lacunele apărute în jocul de 
apărare. Sub atenta supraveghere a 
antrenorului F. Lechner, brașovence- 
le s-au pregătit cu multă seriozitate 
și își vor verifica potențialul, înainte 
de începerea campionatului, intr-un 
turneu ce va avea loc la Brașov și 
la care vor mai participa „U“ Cluj, 
Textila Buhuși și divizionara B, Chi
mia Făgăraș.

H. ALEXANDRRSCU

LA SEMICERC
® După ce a efectuat un stagiu de 

pregătire la Sf. Gheorghe, echipa mas
culină Voința București, participantă la 
divizia B, întreprinde un turneu de mai 
multe jocuri în Iugoslavia la invitația 
clubului Dinamo I’ancevo. Handbalișui 
bucureșteni vor părăsi Capitala astă- 
seară; însoțiți de noul lor antrenor prof. 
Al. Ilie, fost pînă de curînd conducăto
rul tehnic al echipelor de juniori la 
Dinamo.

0 Jucătorii echipei cehoslovace Sokol 
Klimkovice și-au încheiat turneul în 
țara noastră, jucînd la Baia Mare cu 
formația locală Voința. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 17—16 (10—13).
• Intr-un meci amical de verificare, 

disputat pe, terenul „Luceafărul” din 
Sibiu, în prezența a peste 1 000 de spec
tatori, proaspăta divizionară A, echipa 
masculină Independența a dispus de 
Politehnica Galați cu scorul de 23—17 
(11-7).

I. iONESCU-coresp.

Anqel Soptereanu, campionul brasiștilor noștri
Foto l D. INEAGU

SE PREGĂTESC PENTRU BALCANIADĂ

patru târî au confirmat
PARTICIPAREA LA J. B.

în cursa individuală și apoi in ștafeta 
de 4X100 m mixt, ultima deosebit de 
importantă pentru punctajul în cla
sament".

Recent a avut 
''„'Alfred Rosch“

loc 
din

pe velodromul 
Leipzig, o în- 

tîlnire între pistarzii din R.D. Ger
mană și Danemarca, în cadrul că
reia s-au disputat toate probele 
olimpice. La acest important 
concurs a participat — ca invitat aj - -
Și 
în 
de 
participînd în afară de concurs, a

federației de ciclism din R.D.G. 
Ștefan Laibner, care a concurat 
proba de 1 000 metri cu start 
pe loc. Reprezentantul nostru,

realizat un timp foarte bun — 
1:10,0 (la o zecime de recordul țării, 
care-i aparține), timp egal cu al 
învingătorului concursului, Klaus 
Griinke (campion al R.D. Germane): 
1:10,0, și mai bun decît al campio
nului Danemarcei, Vind Bjărn, 
care a realizat 1 :Il,0. De notat că, pe 
ultimii 200 de metri, Laibner (an
trenor M. Mihăilescu) a fost crono
metrat cu 14,9 iar Griinke cu 15,1.

să străbată pitoreștila ți-

I
iulie.

Oradea și-a făcut 
om în vîrstă care

!
I
I
I
I

MOS" DRAGHIA
S-A ÎNTORS..

ultima zi a luni* 
străzile din 
apariția un 
pedala zîmbitor pe o bicicletă în
cărcată cu trofee și suveniruri. 
Nu era altul decît Alexandru 
Drăghia, acest îndrăgostit al ci
cloturismului. care la cei 75 de 
ani ai săi are in palmares „Tu
rul Bulgariei” (2400 km) și „Tu
rul României" (3500 km). Anul 
acesta, la 24 mai. el a pornit 
într-un tur prin cinci țări socia
liste din Europa, străbătînd șo
selele din Iugoslavia, Ungaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană 
Polonia. 
Jurnalul 
Drăghia 
nute cu 
numeroși 
reviste și ziare care îl prezintă

propus 
nuturi nordice ale Poloniei și o 
parte din vestul Uniunii Sovietice. 
Reamintim că, pînă acum, tinerii 
cicloturiști din Micfalău au vizi
tat Iugoslavia, Ungaria, Cehoslo
vacia și Bulgaria.

în noua lor cursă, care măsoa
ră aproximativ 2500 km, durînd 
30 de zile, pasionații drumeției pe 
două roti din Micfalău sînt con
duși și îndruipați de mereu tînă- 
rul profesor de educație fizică, 
Feher Acațiu.

Alex. HANDREA-coresp.

l, 
..Și 

în total peste 3000 km. 
de bord al lui „Moș” 
cuprinde rînduri așter- 
simpatie și respect de 
admiratori, tăieturi din

DIN DOUĂ, UNA, DAR MAI 
PUTERNICA !

începînd de luna trecută, aso
ciațiile sportive Topitorul și Chi
mistul din Baia Mare au hotărît 
să fuzioneze sub denumirea de 
Topitorul, nume cu care va activa 
în viitor și echipa de fotbal de

■ ■I

I
I
I

pe ■ temerarul nostru cicloturist. 
Prin performanța sa sportivă, 
lexandru Drăghia 
și calitățile remarcabile ale 
cicletei de 
bricată de
Rămine să-i urăm lui,,Moș” Dră
ghia. sănătate și la mai mulți... 
kilometri.

A- 
a demonstrat 

bi- 
turism „Pegas", fa- 
uzina din Zărnești-

N. PAUL-coresp.

I ...IAR PROF. A. FEHER 
SI ELEVII LUI AU PORNIT 

LA DRUM
Zilele trecute, cicloturiști din 

comuna Micfalău. județul Covas- 
na, elevi ai școlii generale din lo
calitate. au pornit din nou la 
drum. De data aceasta, ei și-au

categoria C. Noua asociație spor
tivă numără peste 4000 de membri, 
care vor beneficia de o bază ma
terială în măsură să le permită 
practicarea sporturilor preferate.

V. SASĂRANU-coresp.
TROFEE PENTRU CEI MAI 

MICI FOTBALIȘTI
Prin grija Consiliului județean 

Mureș al Organizației pionierilpr 
și a comisiei de fotbal de pe lingă 
C.J.E.F.S.. în orașul Tg. Mureș s-a 
desfășurat un reușit campionat 
municipal inter-străzi rezervat 
copiilor. Disputele, care s-au 
bucurat de o organizare ireproșa
bilă, au avut ca țel două cupe 
puse în joc : „Cupa cravatelor ro-

Duminică începe be-ul, treabă grea și serioasă 
Nu știu ce părere are televiziunea, dar în sezonul 
care urmează, cred că ar trebui să descindă inco
ruptibilii și, în infernul acela, să vedem și noi cum 
arată la fată un Progresul Brăila—F.C. Galați... Dumi
nică începe be-ul, pe urmă începe a-ul, desăptămîna 
viitoare cronicile noastre vor fi crunte, încruntate, 
grave, sobre și cu auleu. Ar mai fi de zburdat 
deci, trei zile — dacă poți zburda pe căldura 
asta și în fata unui spectacol atît de patetic, cum-
plit chiar, ca întrîngerea lui Bedford pe 10 000, la 
Helsinki. Ce soartă! Ce soartă stranie au acești

mă gîndesc 
la Jazy — 

timpul săptămînii 
pentru

nu numai la

Pînă la această eră și-au anunțat 
participarea la întrecerile J.B. de la 
București patru țări cu delegații 
complete pentru concursurile de înot, 
sărituri și turneul de polo. Federația 
de specialitate din Grecia anunță pre
zența a 27 de înotători (14 băieți și 
13 fete), 11 jucători de polo și 4 sări
tori (trei băieți și o fată). Selecționata 
Bulgariei și-a anunțat sosirea cu 
autocarul in ziua de 17 august, de
legația cuprinzind 50 de sportivi. în 
aceeași zi este așteptată și selecțio
nata Iugoslaviei (numai 40 de spor
tivi). care va sosi de la Belgrad tot 
cu autocarul. în sfîrșit, reprezentativa 
Turciei va fi alcătuită din 47 de spor
tivi.

A. SOPTEREANU : „SI ACUM 
' MĂCAR UN TITLU 

BALCANIC..

deDupă o pauză competițională 
mai bine de un an. Angel Șoptereanu 
revine lâ șefia ceior mai buni bra- 
siști români, realizînd zilele trecute 
la București o dublă victorie. Fericit, 
mai ales după succesul de la 200 m 
(„la sută știam că-1 voi bate pe 
Costa”), la care se aștepta mai puțin, 
înotătorul dinamovist ne-a declarat :

„Mi-am egalat (69,9) cel mai bun 
rezultat pe 100 m. fapt care mi-a do
vedit că toată truda mea din timpul 
verii nu a fost zadarnică. Am recâști
gat încrederea atît de necesară cînd 
ai adversari de valoare (și Costa este 
unul din aceștia) și voi asalta acum 
cu mult curaj și titlurile balcanice. 
Șansele cele mai mari le am pe 
distanța de 100 m, unde voi încerca 
să mă apropiu de recordul țării (68,5). 
în al doilea rînd, mă interesează 
posibilitatea realizării a două curse 
consecutive de 100 m, sub 70 de se
cunde. La Torino, în prima zi a „Cu
pei Europei”, va trebui ca în mai 
puțin de 45 de minute să iau startul

șii” (copii pînă la 12 ani) și „Cupa 
de vară" (copii 13—14 ani). Aceste 
trofee au revenit cartierului 7 No
iembrie (instructor Gh. Conț) la 
copii mici și cartierului Mureșeni 
(prof. Iosif Rend) la copii mari.

Dintre cei 300 de elevi parti- 
cipanți la aceste concursuri s-au 
remarcat Dan Colceriu, Ladislau 
Gabor, Petru Ciucu, 
Octavian Dumbravă 
Varga care, supuși 
pregătiri, vor putea junge fotba
liști de nădejde.

loan PAUȘ -coresp.
STAPÎNI Al... APEI

La bazinul acoperit din Oradea 
s-a deschis de cîtva timp un cen
tru de inițiere in tainele înotu
lui. Lecțiile sînt conduse de pro
fesori și antrenori calificați în 
frunte cu Nicolae Sonenwirth, Ni- 
colae Rujinschi, Viorica 
Herman 
Centrul 
afluență 
prezent 
au devenit stăpîni ai... apei.

Paul LORINCZ-coresp.
PRIN MUNCĂ PATRIOTICA

Dornici de a practica sporturi
le îndrăgite în condiții corespun
zătoare, membrii asociației sporti
ve ,.30 Decembrie” din Adjud și-au 
reamenajat, în orele lor de răgaz, 
terenul de volei, arena de popice, 
sectoarele de atletism, iar în a- 
ceste zile muncesc cu însuflețire 
la construirea unui teren de tenis 
de cîmp. Tot prin muncă patrioti
că a fost regazonat, în locurile 
deteriorate, terenul de fotbal al 
stadionului Locomotiva din Adjud, 
s-au renovat vestiarele și au fost 
plantați copaci în jurul acestei 
baze sportive.

Al. SIRBU-coresp, 
RALIUL ARTIȘTILOR

Una din filialele fruntașe ale 
A.C.R., cea din Cluj, a organizat 
recent o reușită competiție auto
mobilistică : Raliul artiștilor. Tra
seul ales pe ruta Cluj-Zalău-Cluj 
(170 km) a fost parcurs de concu
renți cu media orară dată : 55 
km/h. Pentru a urmări respecta
rea mediei orare impuse, organi
zatorii au stabilit posturi de con
trol „surpriză”

Latura inedită a întrecerii a 
constituit-o aspectul mașinilor, cu 
numere și desene variate, precum 
și costumația participanților. De 
exemplu Ștefan Ruha, artist e- 
merit, a venit „echipat” în frac 
și cu vioara sub braț, iar prim- 
violoncelistul Vasile Horvath s-a 
prezentat îmbrăcat ca o... prima
donă (cu rochie lungă de seară și 
perucă).

_ După terminarea cursei, în fața 
sălii Sporturilor din Cluj a avut 
loc un concurs de îndemînare, 
pentru departajarea concurenților 
cu 0 puncte penalizare.

Rezultatele ; 1. Aurel Jurcă — 
Victor Roșea (Dacia 1100), 2. Lu
cian Ludu-Angela Ludu (Ford), 
3. Lorin Pop — Flaviu Bran (Fiat 
600). Au mai fost decernate ur
mătoarele premii : Premiul pen
tru cel mai frumos costum — 
Aurel Jurcă — Victor Roșea ; Pre
miul pentru cel mai comic echi
paj — Ștefan Ruha — Vasile 
Horvath (Ford—Taunus) ; Premiul 
pentru cea mai elegantă mașină 
— Gabriel Kanabe — Paul Anca 
(Skoda — 1000 MB).

Trofeul oferit instituției cu cea 
mai 
zare 
Stat

■aasKK||

loan Olza, 
și Ludovic 

unei atente

Schior și Zsolt 
se bucură de 
de public, iar 

260 de tineri și

Lajcsak, 
Tiirkosi. 
o mare 
pînă în 
vîrstnici

bună comportare și mobili- 
a revenit Filarmonicii de 

Cluj.

Paul RADVANY-coresp.

PE PRIMUL PLAN INTERESUL 
ECHIPEI NAȚIONALE

înotătorii reșițeni selecționați în 
echipele naționale au preferat să pre
gătească acasă întrecerile Balcaniadei, 
motiv pentru care, imediat după în
cheierea „naționalelor”, ei au pără
sit Capitala. Fer'cit de succesele ti
nerei Lavinia Donia (100 m și 200 
m spate), dar mai rezervat față de 
cifrele cu care E. Aimer și-a însoțit 
cele două titluri de campion (4:18,0 
la 400 m liber și 17:13,8 la 1500 m 
liber), prof. I. Schuster nu a ezitat 
să-și mărturisească neliniștea :

„îmi dau perfect de bine seama 
echipa națională are nevoie de 
prezență serioasă a elevului meu 
mai multe probe. în cadrul J.B., 
va înota în curse de craul, mixt 
la două ștafete. Un efort sporit, deci, 
care greu va putea fi dublat și de 
performanțe răsunătoare. Totodată, 
Aimer țintește selecția pentru lotul 
olimpic, și ca atare trebuie să înoate 
o probă de 1500 m sub 17 minute. 
Firește, interesele echipei naționale 
stau pe primul plan și de aceea, 
singura șansă ce-i rămîne este cursa 
„maraton” de Ia Torino („Cupa Euro
pei"). Sper ca atunci să fie mai 
dihnit și să obțină un timp care 
mulțumească pe toată lumea”.

mari atleți de fond - 
Bedford, ci la Clarke, 
care doboară în ’ . 
recorduri epocale, pentru ca Io i 
vremea sărbătorii, cum ar fi o olim- I 
piadă, sau europenele, să nu poată I 
lua nimic. Recordmeni mondiali — I 
dar niciodată încoronați. E ca și g 
cum ai juca fotbalul cel mai bun 
din lume — și n-ai avea parte de I 
titlul mondial... Asta parcă s-a mai I 
văzut — dar atletismul fiind, în pri- I 
mul rînd, sport de individ, nedrepta- I 
tea e infinit mai dureroasă... De 1 
două ori a revenit Bedford pe 
primul loc, a doua oară știam 
că pierde, fiindcă nu putea face 
nici o „diferență". Bedford și Clarke 
guri cursa, cei care se pot ține în plasa lor au 
toate șansele să-i bată, pentru că — conștient 
sau nu — ei se susțin, se aliază timp de 9 700 de 
metri în marcajul lor la om și își menajează ulti
mele energii pentru un sprint „ca pe 200" — cum 
zicea Țopescu într-un c mentariu ae excelentă ți
nută, care mă face să cred că, după călărie, atle
tismul îi iese cel mai bine. Firește că morala unei 
asemenea curse cumplite e cumplită și ea — dar 
n-avem de ce ne indigna, atîta timp cît noi aler
găm doar de la birou acasă și de acasă la birou ; 
mai întîi să alergăm și noi, nu 10 000, ci 1 000 de 
metri lîngă un Bedford, și după aceea să vorbim, 
dacă e frumos sau nu să-i iei cam mișelește cursa 
celui care deține recordul european și se zbate tot 
timpul de unul singur... Dar noi — fie vorbe între 
noi — nu sîntem prea nebuni după curse de W000

'r

I

o- 
să
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• Marți seara, la ștrandul Floreasca II, 

membrii lotului național de box au 
susținut un antrenament, la care au 
fost prezenți peste 1 000 de spectatori. 
Evoluțiile celor mai buni pugiliști din 
țară au fost aplaudate, deseori, la scenă 
deschisă. Iată perechile care au luptat 
în meciuri fără decizie : A. Mihai — C. 
Grulescu, Ad. Moraru — G. Pometcu, 
I. Nlcolau — Fr. Molnar, Antonlu Va
sile — Gh. Ciochină, C. Cuțov — V. Pro
dan, P. Dobrescu — I. Hodoșan, 
Ene — V. Zilberman, Al. Năstac - 
Gybrffl, I. Monea — H. Stump, 
Alexe — I. Dascălu.
• Următoarele apariții în public 

boxerilor noștri fruntași vor avea loc 
după cum urmează : simbătă 14 august, 
la Buzău, cînd membrii lotului vor par
ticipa la o gală demonstrativă. Joi 19 
august, la Brăila, va avea loc o re
uniune de verificare în care puglliștii 
selecționați vor întîlni boxeri brăileni, 
printre care : P. Ganea, I. Ciocoi, Gh. 
Badea, A. Zelbel și alții.
• Apreciatul arbitru internațional 

Constantin Kirlac a fost Invitat de fede
rația poloneză de specialitate să ofi
cieze la finalele campionatelor indivi
duale de box ale Poloniei, care vor 
avea loc între 29 august șl 5 septem
brie.
• Ne mai despart puține zile de com

petiția „Criteriul Tineretului" de la Ga
lați. Sîntem informați că organizatorii, 
ziarul „Munca", in colaborare cu F.R. 
Box șl CJEFS Galați, au luat toate mă
surile pentru ca și această ediție (a 
doua) să se desfășoare în condiții exce
lente. Arenei Dunărea i s-au adus noi 
îmbunătățiri. Participanțli clasați pe 
primele locuri vor primi numeroase 
premii oferite de Consiliul Central al 
U.G.S.R., ziarul „Munca", A. S. Loto- 
Pronosport, C.E.C., A.D.A.S., F.R. Box, 
Consiliul județean al sindicatelor, 
CJEFS Galați etc. Boxerii clasați pe 
primele locuri vor fi incluși în lotul 
republican pentru campionatele euro
pene de tineret din anul 1972.

Campionatele juniorilor de cate
goria a îî-a (15—17 ani), organi
zate recent la Bacău, au încheiat 
— în plin succes — întrecerea ce
lor mai tineri atleți.

După campionatele juniorilor 
mari, disputate la începutul lunii 
iulie la București, după competiția 
celor mai mici juniori, la Constan
ța, ultimul act din marea întrecere 
a speranțelor atletismului a con
stituit un prilej de bucurie pentru 
cei ce îndrăgesc atletismul.

Numărul mare de concurenți, 
veniți, ca niciodată,, din toate col
țurile țării, rezultatele bune ob
ținute de atleții cunoscuți, dar și 
de unii mai puțin, cunoscuți, orga
nizarea excelentă sub toate aspec
tele, au făcut ca acest concurs să 
însemne un frumos și încurajator 
succes, pentru cei ce se interesează 
de juniori.

MULTE CONFIRMĂRI, DAR 
MAI ALES DEBUTURI

Naționalele 'juniorilor II au con
firmat unele nume cunoscute în 
categoria juniorilor, dar au avut 
darul să scoată la iveală și altele 
despre care vom auzi în 
vorbindu-se.

Concursul de la Bacău a 
mat clasa alergătorului de 

aruncătorului 
a alergătoareloi

Măgierescu,

ale
confir- 
garduri 

de 
de 

Du-

Gh. 
- I.

1. curînd

ESTE SPORTUL NOSTRU NAȚIONAL
UN JOC DINAMIC ?

Szentpetery, a 
ciocan Călin, 
viteză Surdu, 
mitrescu, a demifondiștilor Ghipu și 
Leau, a alergătorilor de viteză / 
Dumitrescu (Constanța) șl Sfichi. 
în același timp, vom semnala cu 
bucurie pe copila Aurica Nedelea 
(Ș.S.A.) care la 13 ani reușește 12,6 
pe 100 m, pe Leontina Lucaci de 
la C.S.M. Cluj în care întrevedem 
o nouă Silai, pe primii patru aler
gători de la 400 m : Bîrcă, Miloiu, 
Badea și Adămoaie, pe sulițașul 
Ion Gheorghe care alături de atleții 
cunoscuți i Munteanu și Meșter 
vor da în curînd un suflu nou aces
tei probe în care rezultatele bune 
se lasă de mult așteptate, pe Ni- 
colae Ionescu de la Craiova, un 
demifondist de viitor, pe Bedrosian 
de la „Viitorul" la triplusalt, pe 
discobolul clujean Caja, pe talen- 

aruncătoare Sofia Mitrică

I
I
I
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I
I
I
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I
I
I
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Părerile sînt împărțite. Unii afir
mă că o partidă de oină are multe 
momente statice, alții susțin că este 
un joc dinamic. Dar optica s-a for
mat în funcție de meciurile văzute. . 
Cei care au asistat la etapele de zonă 
și la finalele „Cupei României” sau 
ale campionatului național, la care 
evoluează echipe de performanță, 
adică cei care au venit în contact cu 
realitatea pură, nu pot avea decît 
o singură părere : că oină este un 
joc dinamic, in care elementele teh- 
nico-tactice se desfășoară în mare 
viteză și precizie. în care jucătorul 
aflat în atac sau în apărare nu are 
un moment liber.

Dacă despre oină care se practica 
înainte de reconsiderarea ei (1949) 
se putea spune că avea momente 
statice, despre oină rezultată din 
transformările impuse prin regula
mentul din 1950 (o admirabilă revo
luție) și ulterioare, nu se poate afir
ma decit că este un joc modern, di
namic, spectaculos, frumos, 
tor.

Astăzi prezentarea echipei 
de performanță se face după 
principii științifice ca la 
sporturi. Jucătorii 
în atacanțl și apărători buni. Jocul a 
căpătat nuanțe estetice. Sistemele 
rigide, ca și tacticile șablon, și-au 
pierdut din valoare, pentru că încor
setau personalitatea jucătorilor. An
trenorii s-au străduit și au reușit să 
pătrundă tainele jocului în timp și 
spațiu, să-i facă o radioscopie minu
țioasă, pentru a scoate învățăminte 
din fiecare joc. de la fiecare echipă. 
Astfel s-au descoperit nuanțele jo
cului. care au devenit astăzi trăsătu
rile de bază ale oinei moderne.

Ca rezultantă a acestor preocu
pări, s-a creat o nouă concepție de 
joc, s-au dezvoltat toate elementele 
tehnice, unele dintre 
mîndu-se în elemente 
mărit schemele tactice, 
minat ridicarea valorică 
lăturarea unor timpi morți. mărirea 
dinamismului. Combinațiile de joc 
din careu, triunghi, se fac astăzi in 
mare viteză și cu precizie, din care

atragă-

de oină
aceleași 
celelalte 

s-au specializat

ele transfor- 
tactice. s-au 
ce au deter- 
a jocului, în-

cauză apărarea 
nit mai grea, 
care a înlocuit 
și care se execută pe grupe, a de
venit o acțiune tactică, cerînd o mare 

o coordonare a mișcărilor în 
un sprijin reciproc între ju- 
Această apărare a mărit spec- 

și lupta dintre apărare și

individuală a deve- 
Apărarea colectivă, 

apărarea individuală

viteză, 
teren, 
cători, 
tacolul 
atac.

Prin
„bătaia” mingii cu bastonul a mărit 
eficacitatea echipei 
care în afară de 
telor suplimentare, 
treacă prin culoare, . __  .
unghiuri, cit mai multi jucători ne
loviți, să creeze derută în rîndurile 
echipei adverse. „Prinsul ja mijloc” 
constituie astăzi faza cea mai atră
gătoare, de încordare maximă.

Dacă la toate aceste elemente 
adăugăm și țintirea jucătorilor, 
se face cu mare forță, viteză și 
cizie. precum și organizarea blocaje
lor, ne putem forma ușor o idee des
tul de concludentă despre modul cum 
se desfășoară astăzi o partidă de 
oină.

elementele tactice adoptate,
de la „bătaie", 
obținerea punc- 
reușește să-și 

careuri sau tri-

Sportul nostru național a devenit 
un sport complet dinamic.

A. RAFAILESCU

sau de o mie ; noi ne uităm la cel mai natura: 
sport, atletismul, ca la o ciudățenie, pînă apar a-ul 
și be-ul. Oameni care aleargă jumătate de oro 
pe pista din jurul unui teren de fotbal ni se pa< 
marțieni — în timp ce a discuta, nu o jumătate de 
oră, ci zile întregi despre ce a fosr ps terenul ace 
la cu două porți, nu e mișcarea cea mai naiurolc 
dacă mișcare se pot numi cursele de vorbe 
lungă ? Acum nu voi fi stupid să fac morală p<. 
tema aceasta — nici stupid, nici demagog. Și eu 
știu că sprintul, pe ultimii 300 de metri ai une 
curse de 10 000, fie el „electrizant", nu se compară 
cu un dribling

' f • I w ^^IVVII it-'-il n , . 1
scurf la marginea unui careu de 16 
urmat de un șut si gol I Așa minu
ne a lumii, ce să mai vorbim...

Tocmai de aceea nu înțeleg de 
ce atîtea ironii, bancuri, filozofi 
și priviri chiorîșe la adresa teteloi 
care vor să cunoască și ele această 
minune a lumii, numită fotbal. De 
ce ? Jurasem să nu mă amestec 
în această problemă — voiam să 
ridic un cînt de slavă. în calitate 
de sergent major, încorporării lui 
Dudu, Beldeanu și Cassai, căci tare 
e bună armata în viața unui bărbat 
progresist — dar mă văd silii să 
protestez, pentru că prin tot ce s-a 
scris și s-a vorbii, o echipă ca Tri- 

codava a fost descurajată și, iată, s-a retras din 
competijie, după doar o simplă înfrîngere cu 18 sau 28 
la zero... E foarte urît ce-ați făcut, tovarăși — 
asta v-o spun fără demagogii, căci niciodată nu 
mi-am permis să descurajez femeile. Noroc că, în 
schimb, putem saluta în armata atît de talentată 
a scriitorilor-sportivi, un nume, în sfîrșit, de poetă : 
Gabriela Melinescu. Poetă de mare taient, cu nimic 
mai prejos de Fănuș sau Păunescu, care debuțînd 
în domeniul nostru comentează în „Scînteia tine
retului" meciul Confecția — Unirea tricolor (8—0), 
și scrie negru pe alb că „acest meci... ne-a con
vins că fotbalul le poate face și pe femei feri
cite 1" Atunci, ce mai vreți ? 
fericite, că tot vine be-ul !

își

■y

Lăsafi-le să zburde

BELPHEGOR

CAMPIONATELE

ALE JUNIORILOR
la 14 ani cu- 

(junioare
(C. S. Școlar) care 
cerește două titluri 
și II I).

Toate aceste nume, alături 
multe altele, ne fac să privim 
încredere viitorul atletismului.

ni
o.

de
cu

NAȚIONALE

DE LA BACAU

COPIII NU TREBUIE 
SUPRASOLICITAT!

Campionatele juniorilor ne-au 
oferit ocazia să constatăm că, în 
viitor, federația va trebui să exa
mineze mai de aproape unele as
pecte legate de pregătirea și des
fășurarea unora dintre probele 
acestor concursuri. Se ridică pro
blema suliței de 600 gr.; a nece
sității ca la probele de aruncări 
să se facă eliminatoriile dimineața, 
ca la sprint; ca haremurile impuse 
concurenților (dar pe care mulți 
nu le îndeplinesc) să fie urmărite. 
Antrenorii să nu înscrie atleții la 
prea multe probe, ținînd seama de 
vîrsta lor fragedă. Semnalăm ca
zul Adrianei Surdu, care a parti
cipat la patru probe !

Campionatele juniorilor au scos 
în evidență necesitatea ca secțiile 
de atletism să participe la mai 
multe concursuri pe plan local, 
faza finală a unui campionat repu
blican să constituie un eveniment, 
participarea să însemne încorona
rea unei activități deosebite pen
tru concurenți.

și pînă la organizarea 
concursului (instalație, 

pistă, materiale, 
tul s-a realizat 
condițiuni.

Concursul de 
dit cîte lucruri 
realiza pentru atletism atunci cînd 
există spirit de inițiativă, colabo
rare și pasiune 
care se ocupă și pot ajuta acti
vitatea sportivă.

Este de dorit ca 
tive — desigur în proporții mai 
mici — să se manifeste în cît mai 
multe orașe. în felul acesta se 
va putea realiza o propagandă efi- * 
cientă pentru atletism.

concurenți 
tehnică a

arbitraj etc.), to- 
în cele mai bune

La Bacău a dove- 
frumoase se pot

la toți factorii

astfel de iniția-

V
LUPTA PENTRU TITLURI

FELICITĂRI ORGANIZATO
RILOR

Federația de atletism și Consi
liul județean E.F.S. Bacău au rea
lizat un adevărat tur de forță prin 
modul cum au organizat 
campionate.

începînd cu rezolvarea 
melor legate de asigurarea 
rii și hranei celor aproape

acoste

proble- 
găzdui- 
800 de

La întrecerea de la Bacău au 
fost reprezentate peste 40 de sec
ții de atletism ale școlilor spor
tive, cluburilor și asociațiilor. Din
tre acestea, reprezentanții a 19. 
secții au cucerit titluri de cam
pioni.

In frunte s-a situat Școala de 
atletism București cu șase titluri, 
urmată de Liceul 2 Iași și Liceul 
de atletism Cîmpulung cu trei ti
tluri, iar în ordine: C.S. Școlar, 
C.S.M. Clyj și Viitorul — cite 2; 
C.A. Roman, Steaua, Rovine Gri- 
vița, Liceul 35 București, Liceul 
N. Bălcescu, Flacăra Suceava. Me
talul Plopeni, Constructorul, Liceul 
4 Galați, Școala sportivă Cărei, 
Școala sportivă Ploiești, Energia și 
Metalul — cîte un titlu.

Alături de aceste secții, trebuie 
să menționăm activitatea nume
roaselor cluburi și școli sportive ai^,. 
căror atleți, deși nu au cucerit 
titluri, au fost prezenți pe locuri 
fruntașe și cu rezultate meritorii, 
în această importantă întrecere at
letică.

prof. Camil MORȚUN

K. TITES Șl OLGA CIOBANU

CAMPIONII DE JUNIORI II LA PENTATLON
BACAU, 11 (prin telefon de la co

respondentul nostru). Proba de pen
tatlon, '' 
ționale 
lor de 
rat pe 
calitate 
rele rezultate : băieți : 
(Lie. nr. 2 Brașov) 3061 p (100 m — 
12,0 ; lungime — 6,04 m ; suliță — 
56,82 m ; prăjină — 3,40 m ; 800 m —

din cadrul campionatelor na
de atletism rezervate juniori- 
categoria a Ii-a. s-a desfășu- 
stadionul „23 August” din lo- 
și s-a încheiat cu următoa- 

........  1. K. TITES

2:16,2),
rești)
Iași)
(Lie.
15,3 ; _
1,52 m ; lungime — 5,26 m ; 200 m

• plat — 27,2). 2. Coca Bucătaru (Cea
hlăul Piatra Neamț) 3803 p, 3. Emi
lia Huiung (Olimpia București) 
3797 p.

2. A. Weber (S.S.A. Bucu- 
2971, 3. L. Todirașcu (C.S.M. 

2895 ; fete : 1. OLGA CIOBANU 
nr. 2 Iași) 3950 p (100 m.g. — 
greutate — 9,14 m ; înălțime —

S. NENIȚA

1 .5

ș ' O , ■
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CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE AEROMODELE CAPTIVE

pe aerodromul 
loc deschiderea

— Fii cuminte, puișor. Modelele uniformelor școlare nu s-au 
schimbat. Dar cea veche ți-a rămas mică, așa că ți-am 
cumpărat una nou-nouță...

Astăzi, 
va avea 
pionatelor republicane ____ __
captive. La aceste Interesante întreceri, 
care încep vineri, participă ce! mai 
buni constructori modellști din țară, 
la următoarele clase : viteză, acrobație, 
lupte aeriene și curse.

din CImpina, 
festivă a cam- 

de aeromodele

ÎN MAGAZINELE DE CONFECȚII GĂSIȚI UN BOGAT SOR
TIMENT DE UNIFORME ȘCOLARE PENTRU TOATE CICLU
RILE. CUMPĂRAȚI DE PE ACUM COPIILOR UNIFORME 
PENTRU A EVITĂ AGLOMERAȚIA
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„CUPA PRIETENIA" ÎNAINTEA ULTIMULUI OBSTACOL..
• Ziarul „Freiheit" despre meciul România — Cehoslovacia, 
„unul dintre cele mai frumoase ale întregului turneu"... • Care 

sînt șansele echipei române în cîștigarea seriei ?

După un meci egal cu Bulgaria 
(0—0) și o victorie (3—1) în fața 
selecționatei secunde a R. D. Ger
mane, reprezentativa de juniori a 
României a terminat, luni seara, 
la egalitate și partida cu nr. 3 din 
cadrul „Cupei Prietenia" : 0—0 cu 
Cehoslovacia, rezultat cu semnifi
cații deosebite, ținînd seama de 
faptul că juniorii noștri au intrat 
pe teren cu o garnitură improvi
za lă. datorită accidentărilor din în- 
tîlnirea anterioară.

Despre meciul cu Cehoslovacia 
— socotit „unul dintre cele mai 
frumoase ale întregului turneu" — 
ziarul „Freiheit" din Halle men
ționează că a fost de „bun nivel 
tehnic, 2 250 de spectatori asistînd 
la o confruntare echilibrată, ter
minată cu un rezultat echitabil", 
cele două echipe jucînd prudent 
și împărțindu-și perioadele de do
minare.

Informații suplimentare despre 
formația română am solicitat — 
ca de obicei — antrenorului fede
ral Constantin ARDELEANU, a- 
flat la hotelul „Internațional" din 
Halle.

întoarcerea fiului risipitor

DUMITRU POARTĂ DIN NOU 
TRICOUL CU NUMĂRUL 10 AL RAPIDULUI
Ieri la amiază am primit la redac 

ție o vizită oarecum neașteptată. Sau, 
mai bine spus, pe care o așteptam 
mai demult.

După o perioadă destul de lungă 
de tăcere, în cursul căreia n-a con
siderat necesar a da vreo explicație 
publică refuzului său de a se înapoia 
printre vechii coechipieri din Giu- 
lești. Dumitru ne-a bătut ieri timid 
la ușă și apoi, vădit emoționat, s-a 
arătat dispus să-și descarce față de 
noi tot ceea ce avea pe suflet.

— Cred că am greșit prin ceea ce 
am făcut în ultima vreme, și-a înce
put el spovedania. Poate n-ar fi tre
buit să procedez așa, să întorc atît 
de categoric spatele acestui club cu 
o frumoasă tradiție în fotbalul româ
nesc, care a ridicat atîtia mari jucă
tori șî care mi-a oferit și mie posi
bilitatea să mă afirm, să ajung ceea 
ce sînt astăzi. Poate că frămîntărilor 
prin care am trecut trebuia să le gă
sesc altă cale de exprimare și de re
zolvare. Desigur, acum îmi este mai 
ușor să judec decît în acele momente 
de cumpănă prin care am trecut. Pot 
spune, însă, că n-am plecat cu inima 
ușoară de la Rapid, deși motivele 
care m-au determinat s-o fac nu sînt 
dintre cele mai mărunte. Primul din
tre ele. și hotărîtor, a fost acela că. 
în pofida repetatelor mele insistențe, 
s-a tergiversat rezolvarea anumitor 
probleme vitale pentru mine și fami
lia mea, pe care altfel, fără sprijin 
din partea clubului, nu aveam cum 
să le rezolv. Mai mult chiar, m-a 
mîhnit să constat că jucătorii proas
păt veniți sau cei în perspectivă de a 
completa lotul Rapidului găsesc o mai 
mare înțelegere în acest sens decît 
mi se arăta mie. Văzînd că dolean
țele mele justificate rămîn la nesfîr- 
șit în stadiul promisiunilor die a că
păta rezolvare am decis, cu tot regre
tul, să plec.

— Timpul care s-a scurs de atunci 
și evenimentele care s-au petrecut 
te-au îndemnat, probabil, să reflec
tezi mai bine Ia pasul făcut.

— Intr-adevăr. Și concluzia a fost 
una singură. Am revenit la Rr.pid, 
așa cum era firesc s-o fac, nu numai 
pentru că și hotărîrea federației suna 
în acelașî spirit. Reîntoarcerea mea 
Ia clubul giulcștean nu este numai 
de ordin fizic, ci și sufletesc. Aici, la 
Rapid, am făcut primii pași în fotbal 
și aici voi rămîne să joc. Vreau să 
recîștig cît rf.ai repede încrederea 
coechipierilor și a suporterilor pe 
care i-ani dezamăgit — desigur — 
în ultima vreme. Voi căuta să mă 
pregătesc cît mai bine, pentru a fi 
util nu numai echipei mele de club 
(care cred că a devenit mai puter
nică acum. îndeosebi în atac), ci și 
reprezentativei naționale, la succesele

— Echipa a evoluat mulțumitor, 
dar atacul — lipsit de Aelenei, 
reținut acasă, și de Luchescu — 
continuă să ne dea bătaie de cap.

— Ce se aude cu Luchescu ?
— Ieri î-a fost pus în ghips 

piciorul drept, în urma unei în
tinderi de ligamente. Medicul i-a 
recomandat odihnă timp de două 
săptămîni.

— Și Naghi ?
— Cu 4 copci la arcada stingă, 

Naghi a jucat și n-a jucat rău, 
deși mi-a fost teamă pentru el... 
Alături de Naghi, s-au mișcat bine 
Anghelini, Ion Ion și Badea, în 
timp ce Dumitriu a fost excelent, 
poate cel mai bun jucător de pe 
teren.

— Ce urmează acum ?

— Pînă vineri — cind întîlnim 
la Wolfen, în ultimul meci din 
serii, echipa R.P.D. Coreene — 
programul va deveni mai lejer, mai 
ales că băieții și-au regăsit voia 

căreia sper că-mi voi putea aduce 
în continuare contribuția.

★

Vicepreședintele clubului Rapid, 
Otto Zaharia, cu care am discutat, 
de asemenea. în cursul zilei de ieri, 
ne-a confirmat revenirea lui Dumitru, 
față de care se va manifesta acum 
solicitudinea cuvenită. Totodată, am 
fost asigurați că conducerea clubului 
Rapid se va preocupa mai mult decît 
a făcut-o pînă acum de pregăti
rea profesională și politico-educativă 
a jucătorilor de fotbal, a tuturor spor
tivilor săi. cît și de problemele per
sonale ale acestora.

Constantin FIRÂNESCU

P.S. în meciul de aseară, făcîndu-și 
reapariția în formația giuleșteană, 
Dumitru a dat un autentic gir măr
turisirilor sale făcute cu puține ore 
înainte.

bună. Marți am vizitat Uzina de 
utilaj pentru construcții din Halle, 
miercuri am făcut — cu autocarul 
— turul orașului Leipzig, iar joi, 
după antrenamentul de dimineață, 
sintem invitați la o plimbare cu 
vaporașul pe rîul Saaie.

— Ce șanse avem, înaintea par
tidei de vineri ?

— Cu 4 puncte din 3 meciuri — 
un meci mai mult decît Cehoslo
vacia, principala candidată la cîști
garea seriei — am trecut cu bine 
prima parte a programului. înain
tea ultimului obstacol, confrunta
rea cu ambițioasa echipă a R.P.D. 
Coreene, posedăm șanse — în ca-

ș

Ton Ion, unul dintre cei mai buni 
juniori români la „Turneul Prie
tenia", autor a două goluri în 

meciul cu R.D.G îl...

zul unei victorii — de a obține 
primul loc în serie, cu condiția ca 
cehoslovacii să mai piardă un punct 
pe drum... Dacă ei vor merge din 
izbîndă în izbîndă, ne vom mul
țumi cu locul II in serie, care ne 
va conferi dreptul să participăm la 
finala pentru locurile 3—4.

— Ce se întîmplă în seria cea
laltă ?

— R.D.G. a acumulat punctele 
necesare primului Ioc, în timp ce 
Polonia și U.R.S.S. luptă pentru 
poziția secundă.

Profesorul Ardeleanu ne-a cerut 
scuze. Se grăbea, băieții îl așteptau 
în holul hotelului, de unde urmau 
să plece spre un antrenament scurt, 
„de refacere".

Ov. I.

CUPA „23 AU GUST11

LA FOTBAL FEMININ

ÎNAINTEA FINALEI
CHIMISTUL — F.R.B.

2—2 (1—1)

Pe stadionul Olimpia, derbyul co
dașelor din prima serie a adunat în 
jurul gazonului cîteva sute de spec
tatori. Jocul practicat de cele două 
echipe a fost puțin palpitant, cei 
prezenți au subliniat totuși cu a- 
plauze cele cîteva faze mai intere
sante. Autoarele celor patru goluri 
care au stabilit rezultatul partidei au 
fost : Elena Vlăsceanu (2) pentru 
Chimistul, Jana Vînătoru șl Marga
reta Dincă pentru F.R.B. A arbitrat 
bine A. Miinich, ajutat la una din 
tușe de Ecaterina Enică, proaspătă 
absolventă a primului curs de ar
bitri pentru femei.

C. D. NEGREA

CONFECȚIA — ȚESĂTORIILE 
REUNITE 10—0 (3—0)

Superioară în toate compartimen
tele, Confecția a întrecut la scor 
echipa Țesătoriile Reunite : 10—0 
(3-0).

Prima repriză a fost mai echili
brată datorită faptului că țesătoare
le s-au retras toate în apărare, ade
sea lovindu-se de ele șuturile care 
se îndreptau spre poarta lor. în par
tea a doua a meciului, jocul se des
fășoară intr-un singur sens, apăra
rea supranumerică a formației Țe
sătoriile Reunite a fost pur și sim
plu măcinată de pasele scurte și pre
cise ale adversarelor. Virginica Hu- 
țan și Puica Lazăr driblînd cu fan
tezie și mareînd fiecare cite 3 goluri. 
Au mai înscris Rodica Sandu (2), 
Maria Ozon și Ana Tudor — auto
gol.

în ansamblu partida a fost agrea
bilă, remareîndu-se îndeosebi Vir
ginica Huțan, Puica Lazăr, Rodica 
Sandu. Ștefania Ispas (Confecția), 
Mariana Năstase și Valeria Postăva
rii (Țesătoriile Reunite) care au ac
ționat cu o dezinvoltură... bărbăteas
că. (TR. I.)

UNIREA TRICOLOR — F. C.
TRICODAVA 9—0

„Regretul" provocat de retragerea 
din competiție a echipei F.C. Trl- 
codava nu a ținut mult ! Ieri, la 
meciul cu Unirea Tricolor, F. C. 
Tricodava s-a prezentat pe teren. 
S-a prezentat și nimic mai mult... 
Pauza de o etapă — cînd a fost 
înlocuită de echipa Combinatului 
poligrafic — nu i-a priit, însă, de 
loc. Cea mai mare realizare a fete
lor de la Tricodava continuă să fie 
legată de trecerea centrului tere
nului. Și lucrul acesta îl fac ori de 
cîte ori primesc un gol... în rest, 
ele stau îngrămădite îh careu, în- 
tr-o permanentă stare de urgență, 
în permanență cu frica golului.

Golurile Unirii Tricolor au fost 
marcate de Marga Costache (4) — 
cea mai bună jucătoare de pe te
ren — Georgeta Olaru (3) și Con
stantina Dipcă (2).

RAPID — FLACĂRA ROȘIE
2—1 (0—1)

Derbyul seriei I a „Cupei 23 August" 
la fotbal feminin a opus ieri după-amia- 
ză, pe stadionul Flacăra roșie din Ca
pitală. echipele bucureștene Flacăra ro
șie șl Rapid. După o dispută aprigă și 
interesantă, victoria a revenit formației 
Rapid cu scorul de 2—1, după ce la pauză 
Flacăra roșie conducea cu 1—0.

Partida debutează cu atacuri în trom
bă ale gazdelor, care încurajate frene
tic de public și avînd în trioul Didina 
Șerbezeanu — Florica Stegaru — Vasi- 
lica Niță trei jucătoare în formă, își 
creează o serie de ocazii favorabile de 
gol reușind să deschidă scorul în min. 
6 prin Florica Stegaru. La reluare for
mația Rapid apare mult schimbată în 
bine, conirolează mal mult jocul și ;eu- 
șește să înscrie de două ori prin Eleo
nora Pană (min. 41) și Mariana Preda 
(min. 59), obțlnînd o meritată și aplau
dată victorie. De remarcat că Rapid a 
ratat în min. 40 o lovitură de la 11 m, 
prin Constanța Țăndărică. A arbitrat 
bine Nlcolae Răileanu, ajutat la linie 
de Gabriela Manolescu și Gabriela Ca- 
lomfirescu.

Aurel PĂPĂDIE

CLASAMENTELE
FINALE

SERIA I

1. Rapid 3 3 0 0 26— 1 6
2. Flacăra roșie 3 2 0 1 9— 4 4
3. F.R.B. 3 0 1 2 2—16 1
4. Chimistul 3 0 1 2 4—20 1

SERIA A II-A

1. Confecția 3 3 0 0 33— 0 6
2. Unirea Tricolor 3 2 0 1 12— 8 4
3. Țesătoriile Reunite 3 1 0 2 2—14 2
4. F.C. Tricodava 3 0 0 3 1—28 0

IAȘUL VIZEAZĂ TITLUL!
Cald, de parcă s-a mutat 

Copoul la Ecuator. O ade
vărată transhumanță către 

ochiurile de apă de la Ciric și 
de la ștrand a golit „șentrul" 
de ieșeni; „Cotnarul" nu mai 
are căutare (fiind strașnic și 
deplin concurat de nevinovata 
Pepsi-Cola), înghețata se liche
fiază înainte de a o atinge cu 
lingurița, iar fotbalul pare a se 
fi „dat la fund", așteptînd ca 
Federația Caniculei să suspende 
ostilitățile. Doar prin marginile 
orașului chenăruit de vii se 
transpiră pentru fotbal; în ini
ma dulcelui tirg, deocamdată se 
rostogolesc nu mingi, ci vorbe, 
vorbe, vorbe. La ștrand, între 
două servicii la tenis, inimosul 
Mișu Bîrzan, fabricantul de fot
baliști cu ghiozdane, ne șopteș
te c-a descoperit un puști de 
unsprezece ani care cunoaște 
cel puțin tot atîta fotbal cît știa, 
la aceeași vîrstă, dumnealui... 
Pele!! Alături, sprijinit în ra
chetă ca un baci în toiagul de 
frasin, profesorul Leonid Antohi 
(cel ca.re a adus la Iași titlul de 
echipă campioană pe țară a șco
lilor profesionale) oftează cu 
gîndul la soarta ingrată rezerva
tă, se pare, proaspeților cam
pioni : clubul Nicotină a apelat 
iarăși (motivele ne scapă) la 
serviciile foștilor jucători — din
tre care unii se și lăsaseră de 
fotbal —, oferind puștilor dol
dora de talent doar perspecti
va... tușei! Departe, lingă ae
roport, o echipă feminină pusă 
pe fapte mari farmecă mingea 
în fel și chip, cu gîndul la 
campionatele naționale care... 
Cam tot pe acolo, echipa zia
riștilor și a scriitorilor (recent, 
după cum se știe, a învins la 
scor ,— pe teren neutru — lău
dărosul team păunescian (F. C. 
Sedentarii"!) ostenește pe lin
gă, peste și sub minge. De, 
una-i tropul, alta-i stopul!

...Deși toropit de căldură, o- 
rașul ascultă și comentează 
atent toate știrile (ba chiar și 
zvonurile) care picură de la car
tierul general al „familiei Po
litehnica", aflat sus, tocmai la 
Motelul Bucium. După cum se 
știe, campionatul recent încheiat 
a adus ieșenilor și bucurie și 
amărăciune. Bucuria (mare !) că, 
în fine, s-a înfiripat, la Iași, o

PE AGENDA ACTUALITĂȚII
Duminică, la centrul sportiv 
„23 August"

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR 
DIVIZIONARI A

Ca de obicei, cu o săptămînă înaintea 
începerii campionatului primei divizii, 
arbitrii din lotul A vor participa la o 
consfătuire. Ea va avea loc duminică 
— 15 august, la ora 8,30 — în sala 
de ședințe de la centrul sportiv 23 Au
gust.

Au mal fost invitați președinții cole
giilor județene de arbitri, precum și 
„cavaleri ai fluierului" din lotul divi
zionar B — domiciliați în Capitală — 
care nu sînt delegați duminică la me
ciurile etapei inaugurale.

F. C. GALATI — F. C. UNION 
BERLIN 3—0 (1-0)

In prezența a 3.000 de spectatori 
marți s-a disputat la Galați, pe stadio
nul Portul roșu, întîlnirea amicală in
ternațională dintre echipele F. C. Galați 
și F. C. Union Berlin. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 3—0 (1—0). 
Cel mal bun jucător de pe teren a 
fost Iancu, coautor la primele două 
goluri (înscrise de Chlhala și Nicoară) 
și realizatorul celui de al treilea.

Pe stadionul din str. Dr. Staicovici 
PROGRESUL — MAȘINI UNELTE

Ultima partidă de verificare a fot
baliștilor de la Progresul, înaintea me
ciului de duminică, de la Cîmpina, va 
avea loc azi pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici, de la ora 17. Parteneră de 
antrenament : divizionara C. Mașini 
Unelte. 

echipă demnă de prestigiul și po
tentele urbei moldovene. Amă
răciunea (la, fel de mare I) 
că un — să-i spunem — con
curs de împrejurări a fixat ne
meritat „Politehnica" intr-o zonă 
inertă și inexpresivă a clasa
mentului. Ca atare, sentimentele 
publicului conțin o bună doză 
de încredere, dar și o anume 
porție de resemnare. Nu ne ră
mâne decît să sperăm că vii
torul campionat nu va mai re-

SUPORTERII - SEISMOGRAFE 
FIDELE-ÎN PREAJMA 
NOULUI CAMPIONAT

zerva „Politehnicii" sarcina de a 
impune spectaculos atenției pu
blice arbitraje de nota 3. Dum 
spiro...

La romanticul motel Bucium 
i-am aflat pe Lupulescu și la
nul culegind... via, pe Gavrilă 
alcătuindu-și planuri de antre
nament (recent, profesorul de 
educație fizică Gavrilă a devenit 
al treilea antrenor al echipei), 
pe Mărdărescu și Avasilichioaie 
la o cafea, punînd la cale des
tinele (ceva mai limpezi, se pa
re) fotbalului ieșean. Prima de
clarație a lui Don Gil se cu
vine menționată cu litere mari : 
ANUL TRECUT AM VISAT TI
TLUL. ACUM 1L VIZAM DI
RECT. Să auzi, să te bucuri și 
aproape... să nu crezi! Dar iată 
și argumentele antrenorilor: 1 — 
contează enorm cele 12 luni de 
cunoaștere .reciprocă și estimare 
lucidă a posibilităților fiecărui 
jucător; 2 — s-a consolidat va
loarea echipierilor de bază; 3 — 
s-au consacrat cîțiva tineri de 
valoare; 4 — publicul are mul
tă încredere în posibilitățile e- 
chipei; 5 — arbitrii se vor jena 
să... (ce se vor jena arbitrii, 
ne jenăm noi să transcriem; 
lăsăm la aprecierea dv.).

Cunoscut din totdeauna pen
tru fermitatea și exigența cu 
care urmărește întronarea în lot 
a unui climat de certă altitu
dine morală, Gil Mărdărescu

STEAGUL ROȘU PLEACĂ ‘ 
AZI ÎN TURCIA

Echipa Steagul roșu Brașov pleacă în 
cursul dimineții de azi, pe calea aerului, 
în Turcia, unde va întîlni duminică — 
în meci revanșă, contînd pentru „Cupa 
balcanică intercluburi" — formația Altay 
Izmir. Meciul tur dintre cele două 
echipe, disputat zilele trecute la Bra
șov, s-a încheiat, după cum se știe, 
cu victoria netă a fotbaliștilor români, 
la scorul de 3—0.

In Turcia vor face deplasarea 17 ju
cători, dintre care nu vor lipsi Ada- 
mache, Ivăncescu, Olteanu, Pescaru, 
Gyorfi.

LA SIBIU, ȘCOALA SPORTIVA — 
U.I.S.P. (ITALIA)

Duminică, 15 august, la Sibiu, In des
chiderea meciului C.S.M. — Electropu- 
tere Craiova, din cadrul diviziei B, va 
avea loc partida Internațională amicală 
dintre campioana țării de juniori, Școala 
Sportivă Sibiu, și echipa italiană 
U.I.S.P.

I. IONESCU — coresp.

ÎNTÎLNIRE CU IUBITORII 
FOTBALULUI DE LA UZINA DE 

AUTOTURISME DIN PITEȘTI

Contlnulnd tradiția unor fructuoase 
contacte directe cu cititorii ziarului, 
care sînt totodată Iubitori ai fotbalului, 
un colectiv din redacția noastră se va 
deplasa vineri după-amiază la Pitești, 
pentru a se întîlni cu muncitorii, tehni
cienii și inginerii uzinei de autoturisme 
din localitate, pe care îi pasionează 
și îl preocupă problemele sportului cu 
balonul rotund din țara noastră. 

își afirmă crezul, concretizat în 
patru cuvinte : muncă, etică, in
teligență, performantă. Procesul 
de formare a „familiei Politeh 
nica", de loc lipsit de seisme 
(unul, trecător, s-a înregistrat 
recent și s-a soldat cu trimite
rea unor jucători de bază ram- 
burs la... domiciliu) este pe cale 
să se desăvîrșească, în favoarea 
echipei, clubului, fotbalului 
ieșean. „Sînt convins — a 
declarat Don Gil — că nu 
va trece mult pînă cînd. 
vom avea o școală moldo 
venească de fotbal. Și să nu ui
tați că vă vorbește un moldo
vean : tatăl meu este de aici, 
de prin Păcurari"... In mod nor
mal, discuția a alunecat apoi 
pe făgașul familiar oricărui iubi
tor al fotbalului: achiziții, lot, 
pierderi — ajungîndu-se la un 
subiect la ordinea zilei i cazul 
Iordache. Aflăm cu a< est prilej 
că portarul Iordache, descoperit, 
afirmat și impus datorită încre
derii generoase ce i s-a oferit 
la „Politehnica" face. în conti
nuare, parte din lotul ieșean 
„Nu i s-a dat dezlegarea deoa
rece considerăm că și. în acest 
caz trebuie aplicate prevede
rile unor reglementări în vigoa
re. De altfel, Iordache nu do
rește să plece din Iași. Faptul 
l-a declarat, recent, în scris. Ca 
atare, așteptăm să se limpezeas
că toate circumstanțele situa
ției". Lucruri buhe aflăm despre 
fostul elev al lui Mărdărescu. 
dobrogeanul Biliboacă. cel cu 
nume de haiduc

— Ajunge vedetă — ne asigu
ră Don Gil.

— Hm... Oare cum îi vor pro
nunța humele comentatorii 
străini ?

— Treaba lor. Important este 
să dea goluri 1

Alte noutăți, consemnate te
legrafic : lanul (comportare ex
celentă în pregătiri) a re-devenit 
căpitanul echipei. „Politehnica" 
își propune, pentru nou1 cam
pionat, o ambițioasă r'. u (mi
nimă) de goluri: 60. Și să nu 
uităm marele obiectiv t titlul de 
campioană.

Ca să vedeți de ce ieșenii 
așteaptă fotbalul cu sufletul la 
gură!

MIRCEA RADU IACOBAN 
Directorul editurii JUNIMEA

întîlnirea de la Pitești va oferi, fă'1 
Îndoială, prilejul unui util schimt :te. 
opinii asupra celor mal imnortnnie 
pecte privind desfășurarea noului cam
pionat de fotbal, procesul de Instruire 
și de educație a jucătorilor, comporta
rea publicului spectator etc.

BODROJAN, VIDAC SI ZILLER AU 
DREPT DE JOC LA U.T.A.

Conducerea clubului U.T.A. ne-a în
științat că a primit de Ja echipei > a 
care aceștia erau legitimați dezlfpâ "'e 
necesare pentru transferul jucători! r 
Bodrojan, Vidac și Ziller.

In acest fel, cei trei fotbaliști mențio
nați nu vor mai efectua perioada de 
carantină, ci vor putea juca în echina 
arădeană încă din prima etapă a noului 
campionat.

MECIUL RAPID — U.T.A.
VA INAUGURA NOUA EDIȚIE A 
CAMPIONATULUI DE FOTBAL
După cum sîntem Informați, s-a 

ajuns la un acord între Rapid șl U.T.A.. 
ca partida de campionat dintre aceste 
două echipe să se dispute sîmbă'ă 
21 august, pe stadionul Republicii din 
Capitală.

Astfel, noua ediție a campionatului 
diviziei A de fotbal va fi inaugurată 
cu o zi mal devreme dectt se stabilise 
inițial.

STEAUA—RAZGRAD (Bulgaria)
2—1 (1—0)

Marți, în cel de al doilea meci susținut 
îh Bulgaria, echipa Steaua a evoluat 
la Razgrad In compania echipei locale 
cu același nume, care activează în divi
zia B. Fotbaliștii bucureșteni au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—0).

O ÎNDATORIRE
DE BAZĂ

(Urmare din pag. 1)

tului „de excepție", lucrurile par 
să fie definitiv acceptate, latura 
educativă a sportului de perfor
manță fiind acceptată și recunos
cută pretutindeni atunci trebuie să 
scriem — fără a ne propune să 
realizăm un ieftin joc de cuvinte — 
că forța educativă a sportului se 
poate detecta chiar și în sferele 
mai puțin pretențioase ale acestuia, 
în zone în care performanța ră
mîne — pentru totdeauna — un 
pisc inaccesibil. Forța educativă a 
sportului rezidă înainte de toate în 
MIJLOACELE LUI ELEMENTARE 
de manifestare, rezidă tocmai _ în 
ideea de mișcare, de armonie fizi
că, element aflat la îndemîna în
tregii societății.

în această idee, putînd să facem 
apropieri'dintre cele mai fidele față 
de procesul de producție, forța edu
cativă a sportului constă în efortul 
acceptat cu bună știință, în spiritul 
colectiv al întrecerii, în formarea 
unor deprinderi — curaj, perseve
rență, atașament — necesare întregii 
vieți.

Un sportiv — nu neapărat un 
campion mondial sau olimpic — este 
un tînăr care învață, grație compo
nentei educative a factorului de 
antrenament, să se autndepășească, 
să-și biruie teama și să-și struneas
că nervii, să-și respecte adversarul 
de concurs și să depună toată e- 
nergia pentru a-1 întrece în depli
na respectare a frumuseții și loia
lității confruntării, sportul căpătînd 
— în această conjunctură — atri
bute morale de necontestat.

Avînd un asemenea suport stabil, 

nu va fi o operație dificilă, dar 
nici una lipsită de eforturi, ateea 
de a imprima — în lumina Docu
mentelor de partid cu privire la 
îmbunătățirea muncii politico-ideo- 
logice și cultural-educative — pro
cesului de pregătire a sportivilor, 
indiferent de clasa performanțelor 
acestora, UN APĂSAT SENS EDU
CATIV, în așa fel îneît orice spor
tiv al României Socialiste să slu
jească — cu toate forțele sale — 
operei de edificare a noii noastre 
societăți.

Procesul acesta — realizat pînă 
acum mai degrabă în termenii lui 
teoretici — trebuie să-și însușească 
dimensiunile unei acțiuni practice 
de masă, care să se desfășoare atît 
pe orizontală cît și pe verticală, 
cuprinzînd deopotrivă „vîrfurile" 
sportului românesc — evident, 
neexceptate de la asemenea regle
mentări —, cît și întinsa arie a 
practicanților mișcării, a amatori
lor de exercițiu.

Intre aceste coordonate, datoria 
primordială a sportului românesc
— aceea de a oferi societății oa
meni căliți și sănătoși, armonios 
dezvoltați din punct de vedere fi
zic și spiritual — ni se pare un a- 
devăr de neclintit, aparținînd unei 
politici de stat, condusă cu înțelep
ciune și luciditate pe drumul mar- 
xistn-leninismului creator.

Mișcarea noastră sportivă nu tre
buie să furnizeze, cu orice preț, 
campioni mondiali și olimpici, per
formanța reprezentînd — repetăm
— doar o consecință firească a unei 
activități de masă, posedînd ea în
săși — prin prisma orientării de 
partid — resurse inepuizabile de 
perfecționare.

ANUNȚ
Institutul de Educație Fizică Șl 

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, ia recto
rat, in vederea pregătirilor pen
tru defilarea sportivilor in ziua 
de 23 August.

EFORTURI
(Urmare din pag. 1)

fotbal feminin a luat ființă în aces
te zile, iar amatoarele de tir cu ar
cul se specializează pentru întrece
rile „Cupei Diana". Și, pe măsura 
acestei adevărate treceri în revistă, 
apare semnul de întrebare : unde se 
desfășoară aceste activități ?

— Pe terenurile școlilor din a- 
propiere — ne spune tovarășul Radu 
Cosac. și ]a baza sportivă Fundepi 
a sectorului 2, construită de curînd 
prin muncă voluntară, bază la care și 
noi ne-am adus din plin, contribuția; 
iar tirul cu arcul, în curtea între
prinderii.

Aproximativ 200 de salariate, din 
3000, sînt permanent angrenate într-o 
activitate sportivă oarecare. Un re
zultat bun, în condiții grele. Un iol 
important îl are direcțiunea : direc
toarea Constanța Sfanciuc — o fostă 
sportivă a fabricii — rezolvă cu ma
ximum de operativitate solicitările 
privind eventualele îmbunătățiri.

BISTRIȚA, UN ORAȘ CARE FACE CUNOȘTINȚĂ CU BOXUL
(Urmare din pag. 1)

(de fotbal, de gimnastică etc.), os
pitalitatea renumită a bistrițenilor, 
dar și interesul federației de a ve
dea ridieîndu-se încă un centru al 
boxului, au făcut restul. Și așa a 
poposit aici una din taberele junio
rilor mici, cele mai crude spe
ranțe ale ringului, adunate din 
toată țara și puse sub îndrumarea 
a patru maeștri pentru omogeniza
rea tehnicii după concepția școlii 
românești de box. Timp de aproape 
o lună, fără să fie preocupați de 
meciuri și rezultate, cei 24 de ju
niori, împărțiți în patru grupe, au

ÎNCUNUNATE DE SUCCES
Fără îndoială, concluzia principală 

a acestei discuții trebuie semnalată : 
este vorba de dragostea, interesul și 
importanța pe care cadrele direct răs
punzătoare le acordă activității spor
tive de la „Suveica".

Pe șoseaua care străbate pădurea 
Băneasa, într-un cadru natural, plă
cut, se află I.P.R.S.-Băneasa, loc de 
muncă a peste 3000 de salariați, în 
mare majoritate, femei. Primul răs
puns la întrebările noastre — al to
varășului Ion Tilea, președintele co
misiei de volei — este, pe undeva, 
stupefiant.

— Dacă veneați cu 4 ani în urmă, 
aveam despre ce să vă vorbesc. A- 
cum însă...

...Aflăm că fabrica s-a extins; că 
au fost construite pe terenurile de 
volei și în locul popicăriei, hale1 noi; 
că a fost repartizată o zonă desti
nată construcției unei noi baze spor
tive. dar că operativitatea necesară 
întocmirii actelor a lăsat de dorit 
și... dorit a rămas un teren pentru 
amatoarele de sport de la I.P.R S. 

lucrat cu sîrguință pentru forma
rea fizică și pentru cizelarea teh
nicii sub directa conducere și în
drumare a prof. Mihail Nicolau și 
a maeștrilor Vasile Fântână, Ni- 
colae Dobre și Ion Chendreanu (ul
timul împărțind stagiul cu Flo- 
rea Stanomir).

în felul acesta, tabăra de la Bis
trița a fost o adevărată școală, 
elevii — pasionați și disciplinați 
— străduindu-se să acumuleze cît 
mai mult. Ca un stimulent, dar și 
ca un mijloc eficace de propagan
dă, în ultimele săptămîni sîmbăta 
a fost rezervată galelor demon
strative. Am avut ocazia să asis-

Dar că, de cîtva timp a fost numit 
președinte al asociației sportive Au
rel Pauliuc — un tînăr care se arată 
a fi perseverent și întreprinzător și 
că în aceste condiții, perspectivele 
bune se întrevăd chiar din aceste 
zile. Fotbalistele, de curînd consti
tuite într-o echipă, au și început 
„mișcarea” într-r> poiană a pădurii, 
turismul și-a găsit cițlva prieteni, 
iar în biroul sindicatului, au apărut 
cîteva arcuri. însăși pădurea Bănea
sa poate găzdui întreceri de orien
tare turistică. Ne reamintim, cu a- 
ceastă ocazie, și cuvintele rostite de 
președintele comitetului sindical, to
varășul Dan Rădulescu : „Sperăm ca 
direcțiunea să ne acorde tot spriji
nul, pentru ca sportul să fie repus 
în drepturi”.

Așadar, lipsa activității sportive 
de aici începe să fie o amintire. 
Ceea ce demonstrează că există po
sibilități care trebuie exploatate în 
viitor, iar numărul anilor de inacti
vitate sportivă de la I.P.R.S.-Bănea
sa să ia sfîrșit. 

tăm la o asemenea gală și trebuie 
să recunoaștem că evoluția multo
ra dintre tinerele speranțe ale 
boxului ne-a îneîntat. Dinamovis- 
tul bucureștean Mircea Simion, 
clujeanul Mihai Naghi, constăn- 
țeanul Săli Juseim, craioveanul 
Paul Dragu și alți doi bucureșteni, 
Nelu Dumitrescu și Nelu Dincă, 
au arătat nu numai reale calități 
de viitori mari campioni, ci și cu
noștințe tehnice temeinice, dove
dind utilitatea taberei bistrițene. 
Alături de ei s-a remarcat și bis- 
trițeanul Mircea Armeneanu, normal, 
favoritul galeriei, care a ținut să 
dovedească interesul localnicilor 
pentru acest sport poposit recent 
pe meleagurile lor.

La discuția pe care am avut-o, du
pă această gală, cu conducătorul ta
berei, prof. Mihail Nicolau, acesta 
ne declara: „Ne-am simțit și noi 
și juniorii foarte bine Ia Bistrița. 
Ne-a necăjit o vreme ploaia, dar 
am putut să ne îndeplinim în bune 
condiții sarcinile de pregătire. Or
ganele locale ne-au înconjurat cu 
toată atenția și cred că și. pentru 
viitor Bistrița trebuie să fie avu
tă în vedere cînd se va pune pro
blema altor tabere asemănătoare". 
La întrebarea noastră privind ur
mărirea în continuare a juniorilor 
din tabără, prof. Mihail Nicolau 
ne-a precizat că fiecare tînăr boxer 
se va reîntoarce la clubul său cu 
o fișă personală (al doilea exem
plar va merge la federație), in care 
vor fi notate toate calitățile și lip
surile tehnice și de pregătire fi
zică. astfel ca antrenorii respec
tivi să știe ce să urmărească în 
continuare.

Fără îndoială, o soluție bună care 
trădează seriozitatea cu care se 
urmărește formarea campionilor de 
mîine ai ringului.

JUCAȚI LA TRAGEREA 
LOTO DE MÎINE!

Tragerile Loto se bucură de o largă 
participare datorită marelui număr de 
cîștigători.

Printre ultimii mari cîștigători înre
gistrați la tragerile Loto se numără 
PAVEL PETRICA din Caransebeș și 
ALEXANDRA SIMION din București 
care au cîștlgat fiecare cîte 100 000 iei, 
GHEORGHE COMAN din București — 
74 942 lei șl IMRE SARKAN din Cluj — 
67 768 lei ș.a.

De remarcat succesul participării pe 
bilete fracționate acoperite în cote de 
10%, 25% sau 50%.

în cursul lunii august a.c. jucătorii la 
Loto au posibilitatea ca în cadrul valorii 
unitare a cîștigurilor în numerar să 
aleagă un autoturism Dacia 1 100 (55 000 
lei) sau Skoda S 100 (53.090 lei) plus di
ferența în numerar, indiferent categoria 
la care a fost obținut cîștlgul, felul bi
letului pe care a fost obținut cîștlgul 
respectiv, sau taxa de participare achi
tată cu 2 sau 5 lei varianta.
NUMEIRELE EXTRASE LA CONCURSUL 

BKONOEXPRES
NR. 32 DIN 11 AUGUST 1971

FOND GENERAL DE PREMII : 2.210.218 
Iei din care 1.370.437 lei report.

EXTRAGEREA 1 : 43 28 26 18 40 16.
FOND DE PREMII : 1.606.509 lei din 

care 1.171 010 lei report cat. 1.
EXTRAGEREA a II-a : 23 5 32 44 9.
FOND DE PREMII 1 603.709 lei din

care 199.427 lei report cat. A.
Plata premiilor pentru acest concurs 

se va face astfel :
In Capitală Incepînd de la 19 august 

pînă la 25 septembrie 1971 : în țară de 
la 21 august la 25 septembrie 1971 in
clusiv.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 6 AUGUST 1971

EXTRAGEREA I : Cat. 2 : 4,1 variante 
a 18.358 lei ; cat. 3 : 9.2 a 8.181 lei ; cat. 
4 : 15.5 a 4.856 lei ; cat 5 : 102.15 a 737 
Iei : cat. 6 : 252 a 299 lei.

REPORT CATEGORIA I : 139.324
EXTRAGEREA a II-a : Cat. A : 1 va

riantă 25% a 100.000 lei și 1 variantă 10% 
a 40.000 lei ; ca». B : 1 variantă 50% 
a 22.795 lei. 2 variante 25% a 11.397 lei 
și 3 variante 10% a 4.559 lei ; cat. C : 
7.65 a 7.747 lei : cat. D : 22 a 2.694 lei : 
cat. E : 25 a 2.371 lei ; cat. F : 38.53 a 
1.537 lei.

REPORT CATEGORIA A 1 64.095 lei 
AMBELE EXTRAGERI : Cat Z : 1242 05 

variante a 100 lei.
Rubrică redactată

de LOTO-PRONOSPOR1



Corespondență specială pentru SPORTUL

Înotătorii bulgari vor să facă
0 SURPRIZĂ LA BALCANIADĂ

400 m liber și 18:04,7 — 1500 
liber), Toma Popov (2:07,9 — 200 în 
liber), Janet Slavceva, finalistă la 
„europenele1
(2:11,0
200 m
200 m
(1:13,6
200 m
(1:25,2
200 m

Janet Slavceva, finalistă la C. E 
și recordmană bulgară

de la Barcelona (1970), 
a probelor de delfin.

campioană

de a treia 
de natație, 

la București 
Bulgaria va 

o delegație 
29 înotători

manifestat 
dintre ei 

recordurile

A C.E. DE ATLETISM

DE LA HELSINKI

ÎN ZIUA A DOUA

MEDALII DE AUR PENTRU: LUSIS ȘI BORZOV
(U.R.S.S.), STECHEB ȘI KLAUSS (B.0.G.)

(Urmare din pag. 1) 1. Gavrl- 
(Franta)

Seria a Il-a 1 1. Lohse 
2. Sodding (RFG), 53,2,

400 mg, semifinale, seria I: 
lenko (URSS) 50,2, 2. Nallet
50.4, 3. Skomorohov (URSS) 50,4, 4. Da
nis (Cehos.) 50,6. Seria a II-a : 1. Ru
dolph (RDG) 49,8, 2. Buttner (RFG) 50.2, 
3. Stukalov (URSS) 50,3, 4. Salin (Fini.)
50.4.

400 m (f), semifinale, seria 1:1. Seid- 
ler (RDG) 52,8, 2. Besson (Franța) 52.9, 
3. Eklund (Finlanda) 53,1, 4. Cistiakova 
(URSS) 53,2. * ' — ■ - --------
(RDG) 53,0,

3. sysora (Austria) 53,3, 4. Kilhne (RDG) 
înălțime (f). S-au calificat pentru fi

nală 25 de atlete printre care Cornelia 
Popescu, Lazareva (URSS), Gusenbauer 
(Austria), Hrepevnik (lug.), Hubnerova 
(Cehos.), Schmidt (RDG) și Ciulkova 
(URSS) care au trecut 1,73 m.

Disc (f). S-au calificat: Danilova 
(URSS) 57,52 m, Muravieva (URSS) 56,84 
m. Menis (Românit:) 56,38 m, Kleibern 
(Ung.) 56,12 m, Westermann (RFG) □5,94 
m, Berendonk (RFG) 55,24 m, Cataramă 
(România) 55,16 m, apoi Melnik (URSS)
54,58 m, Abahazl (Ung.) 54,56, Mlckler 
(RDG) 53,76, Spielberg (RDG) 53,44. Pav- 
ne (Angl.) 52,98 î necalillcată Lia Mano- 
llu 52,26.

Lungime (m) — finală : 1. Klauss
(RDG) 7,92 m, 2. Ter Ovanesian (URSS) 
7,91 m, 3. Szudrowicz (Pol.) 7,87 m, 4. 
Davies (M. Brit.) 7,85 m, 5. Millymaki 
(Finl.) 7,85 m, 6. Toivonen (Fini.) 7,85 
m (Sărucan cu 6,05 m șl 
rilor depășite s-a clasat

s“ de la
— 100 m delfin, 
delfin, record și 
mixt), Svetlozara
— 100 m spate și 

spate), Anka
— 100 m bras și 

bras) și Eli
(1:21,9 — 100 m bras).

La încheierea campionatelor 
naționale, Pancio Ghiurkov, antre
norul șef al echipelor naționale a 
declarat: „La București ne așteaptă 
o întrecere dificilă, dar vrem să 
păstrăm locul doi ocupat la ediția 
trecută. Primele șanse le 
românii la băieți și iugoslavii 
fete. Cred însă că vom face 
surpriză..,"

Echipa de polo a Bulgariei 
avut un sezon bun în acest 
realizînd mai multe victorii 
fața Cehoslovaciei, Poloniei, 
ciei, Suediei și chiar Olandei, 
clasată pa locul V la C.E. din 1970. 
Din echipa care joacă în momentul 
de față la turneul de la Budapesta 
(de acolo va veni direct la Bucu
rești) nu lipsesc Runtov, frații 
Tomov, Hristov, Konstantinov și 
Iordanov. Numele exact al parti- 
cipanților în concursul de sărituri 
va fi cunoscut abia la sfîrșitul 
acestei săptămîni, după desfășura
rea campionatelor naționale.

Barcelona 
2:39,0 — 
2:40,5 — 
Ignatova 
2:37,7 — 
Nikdlova 
3:02,1 — 
Kaleseva

au 
la 
o

a 
an, 
în 

Gre-

(55,16 m)| locurile pînă la 12 au fost 
ocupate de următoarele clasate, prin
tre care din. păcate nu se afla Fa 
Manoliu. Se mai întîmplă și la al
ții... La săritura cu prăjina, de pil
dă, unde nu s-au calificat record
manul mondial Papanicolau (inca
pabil să treacă 4,80 m) și tînărul 
francez Tracanelli.

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
nală : Meissner-Stechcr (R.D.G.) . .
Mlckler-Becker (RFG) 11,5, 3. Schltten- 
helm (RFG) 11,5, 4. Helten (RFG) 11,6, 
5. Balogh (Ungaria) 11,6, 6. Szewinska 
(Polonia) 11,6;

100 m (b) finală :
10,3: 2. Wucherer ' 
georgeopulos (Grecia) 10,6; 4. 
(RDG) 10,6; 5. ” -------
KorneUuk (URSS) 10,7.

Suliță (b) finală : 1. Lusls
90,68: 2. Doninș (URSS) 85,30; 3. Hanisch 
(RDG) 84,22; 4. Siltonen (Fini.) 83,84; 5. 
Kinnunen (Fini.) 80,96; 6. Wolfermann 
(RFG) 80,82.

800 m (f), semifinale, seria I : 1. Ni- 
collei (Iug.) 2:03,7; a. Wierzbowska (Pol.) 
2:05,3; 3. Ellenberger (RFG) 2:05,4; 4. 
Lowe (Angl.) 2:05,4. Seria a II-a: 1. Hoff
meister (RDG) 2:03,1 : 2. Falck (RFG) 
2:03.2; 3. Stirling (Angl.) 2:03,3; 4. Walsh 
(Irl.) 2:03,4; 5.-Silai (România) 2:03,9.

800 m (b), semifinale, seria I : 1. Car
ter (M. Brit.) 1:48,5, ' --- -
1:48.7, 3. Medjimurec 
Meyer (Franța) 1:48,9. 
Fromm (RDG) 1:48,6, 2. 
1:49,0, 3. Browne (M. 
Plachy (Cehos.) 1:49,1.

(f) fi
ii,4, 2.

Azi, la Helsinki
1. Borzov (URSS) 

(RFG) 10,5; 3. Papa- 
_.. 1 , • Schenke
Nowosz (Pol.) 10,7; 6.

(URSS)

9,15 ______ . .
10,00 decatlon, disc

11,00 greutate, calificări
m)
11.30 200 m, serii
12,00 200 m F, serii
12.30 îoo mg F, serii
13,00 decatlon, prăjină șu

decatlon, 110 mg

IANIS LUSIS, pentru a 
campion european la 

suliței

patra oară 
arunce-oa,

Dave Bed- 
marea tna-

Recordmanul european 
ford, care a dus trena în 
joritate a timpului, a făcut tot ca 
era omenește posibil pentru a în
vinge, dar pînă la urmă «1 s-a cla
sat abia pe locul VI, Se pare 
sportivul britanic este născut în a* 
ceeași zodie cu Ron Clarke, uh alt 
mare alergător, care nu a putut cîș- 
tiga nici o cursă într-o competiție de 
amploare.

în ceea ce privește Pe sportivii ro
mâni, care nu au putut trece marți 
de barajul seriilor, vreau să precizez 
că în condițiile respective (vînt pu
ternic) nu puteau realiza mai mult. 
Ion Rățoi U <0° m g și Mariana 
Filip-Șuman la 400 m s-au aflat tot 
timpul printre primii clasați, dar au 
fost întrecuți pe ultimii metri de 
adversari cu forțe mai proaspete.

Un aspect destul de curios — ne 
referim acum la organizatori — este 
modul în care au fost alcătuite cele 
două semifinale la 800 m femei. în 
timp ce reprezentanta noastră 
Silai, va alerga alături de 
(R.F.G.), Hoffmeister (R.D.G.), 
te (U.R.S.S.), Schenk (R.F.G.), 
(Irlanda), Stirling (M. Britanie) 
voni (Italia) într-o veritabilă 
iugoslava Vera Nikolici va face doar 
un galop de sănătate în compania 
unor adversare mai slabe: Elember- 
ger (R.F.G.), Lowe (M. Britanie), Poh- 
land (R.D.G.) și Kulcsar (Ungaria).

ora
ora
ora

(18,70
ora
ora
ora
ora

llță F, calificări (55,00 m)
ora 17.00 400 m, semifinale, DISC 

F, finala
ora
ora
ora
ora
ora
ora

restul încercă- 
pe locul 15).

NEUITATA CURSA
cei mai buni înotători au 
o formă excelentă, unii 
îmbunătățind chiar 
naționale. Astfel, Vasil Dobrev a 
înotat 100 m delfin în 61,1 (rec.) 
și 200 m delfin în 2:13,4 (rec.),
anunțîndu-se ca prim favorit al 
celor două probe la Balcaniadă. 
Un alt rezultat de valoare a fost 
înregistrat de sprintera Hrișcă 
Peiceva (62,9 — 100 m liber), care 
va fi o adversară dificilă pentru 
Mirjana 
București.

Dintre 
loturilor 
Ceakîrov 
2:39,7 — 200 m bras și 2:24,1 
m mixt), Dimitar Kolarov (64,5 — 
100 m spate și 2:21,3 — 200 m 
spate), Stoian Gheorghiev 4:33,9 —

17.15
17.30
17,40
17.50
18,10
18.15
18.30
18.50 100 mg F, semifinale
19.15 400 M G, finala
19.30 5 000 m, serii
21,10 DECATLON, 1500 m

400 M F, finala
200 m, semifinale 
ÎNĂLȚIME F, finala 

200 m F, semifinale
800 M, finala 
decatlon, suliță
800 M F, finala

A ÎNVĂȚĂTORULUI

Sofia, 11 august.

făcut

acest

și 1 
în

deschidere, 
a clubului 
o selecțio- 
Reutlingen 
orele de 

nu au fost

TEXTILA BUHUȘI — LUCI MOS
COVA 11—12

Segrt în cursa de

ceilalți componenți 
remarcăm pe Anghel 

(1:12,0 — 100 m bras, 
200

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE DE HANDBAL

2. Ohlert (RDG) 
(lug.) 1:48,9, 4. 

Seria a II-a : 1. 
Arzanov (URSS) 
Brit.) 1:49,0,

Toma HRISTOV

le au terminat învingătoare cu 
scorul de 4—0 (1—0).

SANCȚIUNI EXEMPLARE
' ÎN ISRAEL

La întrecerile celei 
ediții a Balcaniadei 
care se vor desfășura 
între 19 și 22 august, 
fi reprezentată de 
numeroasă, cuprinzînd
(18 băieți și 11 fete), 11 jucători de 
polo și 6 săritori (4 băieți și două 
fete). Cea mai dificilă selecție a 
fost fără îndoială pentru sportivii 
ce vor lua parte în cadrul celor 29 
de probe de înot, mai ales că în 
ultima vreme tineretul a
progrese deosebite, asaltînd serios 
pozițiile fruntașe. Pentru 
motiv, federația de specialitate a 
considerat campionatele naționale, 
desfășurate între 29 iulie 
august, ca principal criteriu 
alcătuirea echipelor naționale.

Cu acest prilej, o serie dintre

In localitate s-a disputat meciul ami
cal internațional dintre formațiile fe
minine Textila Buhuși și Luci Mosco
va. Victoria a revenit oaspetelor cu sco
rul de 12—11 (6—0). Cele mai multe punc
te au fost marcate de Zolkina (6) pen
tru Luci și Vieru (4) pentru Textila.

• Sîmbătă se vor disputa în Capitală 
două interesante întîlniri internaționale. 
Echipa feminină Confecția va juca in 
compania redutabilei formații sovietice 
LUCI Moscova, una dintre fruntașele 
campionatului U.R.S.S. în 
echipa masculină de juniori 
Dinamo București va întîlni 
nată similară din orașul 
(R.F. a Germaniei). Locul și 
desfășurare a acestor partide 
încă stabilite.

VAATAINEN

VICTORII OBȚINUTE DE 
FORMAȚIILE IUGOSLAVE

Pregătindu-se pentru sezonul ofi
ciul, fruntașele fotbalului iugo
slav au susținut noi întîlniri inter
naționale cu adversare de prestigiu. 
La Belgrad, peste 50 000 de specta
tori au urmărit, Ia lumina reflec
toarelor, partida dintre Steaua 
roșie și Penarol Montevideo. Gaz
dele au cîștigat cu 3—1 (1—0), prin 
punctele marcate de Acimovici 
(min. 16), Filipovici (min. 51) și 
Ceaici (min. 79). Pentru oaspeți a 
înscris Cortez în ultimul minut de 
joc.

La Split, campioana Iugoslaviei, 
Ilajduk, a întrecut cu 5—0 pe fi
nalista ediției din anul acesta a 
C.C.E., Panathinaikos. Au înscris 
Jerkovici (3), Hlevnjak și Iova- 
nici.

Echipa Maribor a întîlnit pe teren 
propriu, intr-un meci amical, for
mația

Federația israeliană de fotbal 
a suspendat pe viață trei jucători 
și alți cinci pe termen de 3 ani, 
toți fiind implicați într-o afacere 
de corupție. Jucătorii suspendați, 
membri ai clubului Maccabi 
Ramat-Amidar, au primit diverse 
sume de bani pentru a „aranja" 
rezultatele unor meciuri din divizia 
secundă a campionatului israelian.

COMBIN TNSCRIE PENTRU 
METZ

Cei patru componenți ai ștafetei americane de 4 7 200 m, autorii unui nou record mondial, în 
bazinul din Caii (de la stingă): Heckl, Center, McCanica și Heidenreich. Tclefoto : A. P. — Agerpres

JOCURILE SPORTIVE PANAMERICANE LA FINIȘ
• Noi succese ale sportivilor Cubei ♦ Performanțe înalte ale înotătorilor 

in turneul de baschet feminin
din S.U.A, 4 echipe la egalitate

austriacă Eisenstadt. Gazde-

Echipa U. S. Luxemburg, aflată 
în turneu în Franța, 
formația F.C. Metz, în fața 
a pierdut cu scorul de 5—0 
Jucătorul franco-argentinian 
tor Combin, ultima achiziție 
bului F.C. Metz, a evoluat 
lent în meciul său de debut, 
scriind 3 goluri.

a jucat cu 
căreia 
(2-0).

Nes- 
a clu- 
exce- 

în-

BOGOTA, 11 (Agerpres). — Repre
zentanții Cubei continuă să se afirme 
la jocurile sportive panamericane de 
la Caii (Columbia). Astfel, echipa de 
base-ball a adus delegației cubaneze 
o nouă medalie de aur prin victoriile 
cu 8—0 și 10—4 obținute în ultimele 
meciuri cu echipa Columbiei. Selec
ționata SUA, care era principala fa
vorită, S-a clasat pe locul doi, între- 
cînd cu 7—2 formația Venezuelei.

Meciul decisiv al turneului de polo

pe 
bei 
petiției, poloiștii cubanezi au dispus 
cu 6—3 de echipa Braziliei. în tur
neul masculin de volei, Cuba a în
trecut Venezuela cu 3—0, în timp ce 
Brazilia a cîștigat cu același scor 
meciul cu formația Mexicului.

Penultima zi a concursului de na
tație a fost marcată de recordul 
mondial în ștafeta masculină de 4X 
200 m liber, realizat de echipa

apă va opune selecționatele Cu- 
și SUA. In penultima zi a com-

SUA

cu 
era

I
I
I

tem de stabilizatoare, permițînd 
o mai bună echilibrare a schioru
lui în cursă. Evident, firmele ino
vatoare vor trebui să ceară în 
prealabil avizul federației inter
naționale de schi.

cord ! Suma realizată — 5,2 mi
lioane de mărci ! — a fost văr
sată fondului olimpic.

timpul de 7:45,8. Vechiul record 
de 7:48,0.

înotătorul american Frank Heckl 
a cîștigat proba de 100 m fluture în 
56,9 — a patra performanță mondială 
iar compatrioata sa Lynn Colella 
și-a adjudecat proba de 200 m fluture 
în 2:23,1. Proba de ștafetă. 4X100 m 
liber femei a fost cîștigată da echipa 
SUA cu timpul de 4:04,2.

După trei zile în turneul final 
de baschet, la masculin pe primul lac 
se află Cuba, iar la feminin. 4 echi
pe : Brazilia, SUA, Cuba și Canada 
se află la egalitate de puncte.

RECORD... FILATELIC
I

CONTRIBUȚIE.. 
NEOBIȘNUITĂ

I
ÎN CĂUTAREA UNUI IMN Alessandroprilej italianul

un nou record

I
I
I
I
I

Aviz maeștrilor portativului ! 
Comitetul de organizare a cam
pionatelor mondiale de judo de la 
Ludwigshafen (2—4 septembrie) 
caută compoziții adecvate pentru 
imnul destinat să acompanieze 
ceremonia înminării medaliilor. 
Pînă acum. Comitetul a primit 12 
partituri, care au fost însă res
pinse ca necorespunzătoare. Șl 
timpul presează : fanfara locilă 
trebuie neapărat să studieze lu
crarea aleasă, cu cel puțin 15 zile 
înainte de festivitatea de deschi
dere. Ceea ce dovedește că sportul 
nu este un „laitmotiv" ușor de 
ilustrat în muzică.

care
Casse a stabilit ....
mondial absolut cu performanța 
de 184,243 km pe oră — s-a putut 
constata că între corpul sportivu
lui și extremitatea schiurilor exis
tă Un mare dezechilibru, rezultînd 
dificultăți serioase în manevrare. 
Deci, schiurile vor trebui să fie 
înzestrate la fabricare cu un sis-

Cea de a patra serie de mărci 
poștale închinate Jocurilor Olim
pice de 
cunoscut 
vînzare. 
(10, 20. 
imagini 
clădiri monumentale ale capitalei 
bavareze, s-au vîndut in timp de 
numai două zile. Un adevărat re-

vară de la Miinchen a 
un neobișnuit succes de 
Colițele de patru valori 
30, 50 pf), reprezentînd. 
stilizate ale diferitelor

I
I

O COMPETIȚIE ORIGINALA

I
I

Celor aproape 20 de milioane 
de cetățeni ai Uniunii Sovietice 
care practică actualmente sportul, 
li se vor adăuga desigur în curînd 
numeroși alții. Recent, Comitetul 
de stat pentru educație fizică și 
sport din U.R.S.S. a inițiat o 
nouă acțiune de atragere în acti
vitatea , sportivă a maselor, sub 
următoarea titulatură foarte su
gestivă : „Nici o familie fără cel 
puțin un sportiv !“

I GIMNAȘTII „PLETOȘI" DAU 
PUNCTELE ÎNAPOI

I

I
I

Federația internațională de gim
nastică va trebui să se pronunțe 
într-o problemă destul de deli
cată. Curînd după campionatele 
europene de la Madrid, membri 
marcanți ai acestui for au afirmat 
— nu fără temei — că părul lung 
pe care-1 poartă unii gimnaști 
impietează asupra frumuseții exe
cutării exercițiilor. _ '
F.I.G., Arthur 
ca gimnaștilor 
scadă nota cu 
Doar atît ?

Președintele 
Gander, a propus 
pletoși să li se 
0,30 de puncte.

I PENTRU STABILITATE

Administrația orașului Nevsehir 
din Turcia, situat nu departe de 
Ankara, este alcătuită din oameni 
profund atașați echipei locale de 
fotbal. Nemaiștiind, la un moment 
dat, de unde să mai găsească 
fondurile necesare pentru întreți
nerea costisitoare a echipei, ei 
au găsit o soluție salvatoare : ci
mitirul orășenesc..; O ordonanță 
specială prevede majorarea prețu
lui locurilor de veci de la 250 la 
300 de lire turcești, specificîndu-se 
că diferența va fi alocată echipei 
de fotbal. După ce au participat o 
viață întreagă la bucuriile și 
necazurile formației din orașul 
lor, „microbiștilor” din Nevsehir 
li se mai oferă posibilitatea unei 
ultime dovezi de atașament (post
mortem) față de drăgii lor fotba-

O NOUĂ JERTFĂ 
A BOXULUI PROFESIONIST

In cursul unui meci disputat Ia 
Montreal. între Reynold Catin, 
campionul semi-mijlociu de ju
niori al Canadei și salangerul a- 
cestuia, Danny Tucker, ultimul a 
căzut sub lovituri și nu și-a mai 
putut reveni. După cîteva minute, 
el sucombă în ambulanța care îl 
ducea la spital. Tucker era în 
vîrstă de 25 de ani, originar din 
Jamaica Devenise boxer profesio
nist cu doi ani în urmă. Poliția 
canadiană și federația respectivă 
de specialitate au inițiat o an
chetă.

BICICLETELE

va proceda la a- 
stabilizatoare spe- 

schiuri. în discipli-
în curînd se 

daptarea unor 
ciule pentru 
nele alpine. In timpul „kilometru
lui lansat” de la Cervinia — cu

Pentru Vasili Alekseev, multiplul recordman, mondial de haltere, 
fără îndoială că n-a fost prea greu să-i ridice pe ce doi fii ai săi, Se- 
rioja și Dima (total — 5,7 kg), pentru a spune și ei cîteva cuvinte de 
salut la microfon, în cadrul unui interviu transmis de televiziunea so
vietică (

Primarul orașului Schweinfurt 
din R. F. a Germaniei, Georg 
Wichtermann, este un mare pa
sionat al bicicletei. La cei aproa
pe 60 de ani ai săi, primarul par
ticipă cu regularitate la numeroase 
curse cicliste rezervate veteranilor. 
„Nu există limită de vîrstă pentru 
ciclism”, declară Wichtermann și 
concetățenii săi îi urmează exem
plul. Intr-adevăr, la ultima cursă 
a cicliștilor veterani au luat par
te... 1 200 de concurenți, majorita
tea în jur de 70 de ani. Decanul 
întrecerii a fost Fritz Scholl, cu 
„cocheta" vîrstă de 87 de ani !

încă 
ticului 
de tartan a stadionului olimpic și 
întreaga capitală continuă să sărbă
torească victoria unui erou care leagă 
prezentul de trecutul glorios al unor 
alergători ca Nurmi, Kohlemainen, 
Salminen, Ritola, Măki sau Iso-Hollo. 
A fost cea mai splendidă cursă de 
10 000 m din istoria atletismului, 
de-a dreptul senzațională prin des
fășurare și ambianța din tribune. 
Pentru prima oară într-o întrecere 
pe această distanță, 5 alergători co
boară sub 28 de minute (!), iar alți 
19 sub 29 de minute. Specialiștii con
sideră succesul învățătorului Juha 
Văătainen (30 ani, 1,72 m și 58 kg) 
ca o surpriză, deși campionul finlan
dez era creditat înainte de cursă cu 
28:12,8 — a doua performanță mon
dială a anului. Dar finișul său a fost 
senzațional. El a atacat de la 350 
de metri decisiv și din cei 5 alergă
tori rămași să-și dispute victoria, 
doar Jiirgen Haase (R.D.G.) a reușit 
să-i prindă plasa. Meritul lui Văătai
nen constă și în faptul că pe linia 
dreaptă el a rezistat cu succes fos
tului campion continental, cunoscut 
pentru sprintul său final.

Prima medalie de aur repurtată 
de un sportiv al țării celor 1 000 de 
lacuri a stîrnit un entuziasm de ne- 
descris. Finlandezii, recunoscuți prin 
temperamentul lor calm, au devenit 
pe loc niște suporteri cu ieșiri vulca
nice. de tipul celor brazilieni, care 
au salutat cu un an în urmă cîști- 
garea pentru a 3-a oară a „Cupei 
Jules Rimet”. Televiziunea și-a modi
ficat aproape total programul din 
timpul serii, redînd încă de trei ori 
desfășurarea întregii curse, și chiar 
în programul de miercuri dimineața, 
Văătainen a mai putut fi urmărit pe 
micul ecran în spectaculoasa sa iz- 
bindă.

nu s-au stins ecourile fantas- 
„maraton" desfășurat pe pista

PRINTRE
CULOARE

BEDFORD rrNU

Ileana 
Falck 

Sabai- 
Walsh 
și Go- 
finală,

• Cele mai tinere concurente alo ac
tualei ediții : Linda Hâglund (Suădia) 
din ștafeta de 4x100 m și Ingrid Chris
tensen (Norvegia) la 1 500 m, ambele 
nîiepiitp 9r> 1QRR

9 Decanii de vîrstă al campionatelor : 
Howard Payne (M. Britanie) la arunca
rea ciocanului și Michel Bernard (Fran
ța) la 5 000 m, născuțl în 1931,

9 Doi atleți români continuă să de
țină recordurile stadionului olimpic din 
Helsinki, Este vorba de Iolanda Balaș 
cu 1,85 m la înălțime șl Carol Corbu cu 
16.82 m la trlplusalt,

9 Pentru prima oarăț în programul 
întrecerilor, organizatorii au prevăzut 
cîteva pagini speciale cu punctajul in 
probele de decatlon, ușurînd astfel spec
tatorilor urmărirea acestei pasionante 
probe.

9 Cele mal mici delegații prezente la 
Helsinki: Luxemburg, Lichtenstein si 
Gibraltar, care au cite un singur atlet*
• Pentru prima oară în istoria între

cerilor, proba de aruncare a greutății 
rezervată atletelor a fost arbitrată de o 
comisie alcătuită numai din femei '!).

AM DEMARAJ!“
Ferformanța lui Văătainen a stîrnit un mare entuziasm în rîndul amato

rilor de sport finlandezi și pentru faptul că, după 25 de ani, de la victoria lui 
Vijto Heino, în campionatele europene (ediția 1946) un atlet din „Țara celor 
1 000 de lacuri" urcă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului in cursa de 
10 000 m. înaintea lor, un alt finlandez, Ilmari Salminen, obținuse o dublă vic
torie la primele două ediții ale europenelor (1934 șl 1938).

Explicînd ziariștilor eșecul său, englezul David Bedford a declarat: „Prin
cipala cauză a înfrîngerli mele cred că este lipsa demarajului. Am încercat 
de cîteva ori ,să mă desprind de pluton, dar în loc să iau un avans de 250— 
300 m. așa cum aș fi vrut, eu nu reușeam să tac decît diferențe mici. In acele 
momente îmi dădeam seama că nu pot să mă desprind de atleți ca Văătainen 
și Haase pe care îi știam mai buni ca mine la finiș. Un alt motiv al eșecului 
meu este șl acela de a fl alergat prea mult In acest sezon. Am tras conclu
ziile acestei lecții și voi ști să mă pregătesc pentru Olimpiada de la Miinchen, 
unde sper să îmi iau revanșa".

Comentatorii scot, do asemenea, in evidență victoria mărșăluitorului so
vietic Nikolai Smaga (33 de ani), de profesie inginer electronist. In afară de 
atletism, Nikolai Smaga este și un bun jucător do fotbal. El a declarat că 
victoria obținută la Helsinki 11 stimulează în pregătirea pentru viitoarele 
jocuri olimpice.

TINERII
LUPTĂTORI ROMANI

LA TURNEUL
INTERNATIONAL

AL POLONIEI
La

anunță că rezultatele

echipa 
meci au

învins cu 6—2 
vest-germană 

asistat 7000 de

Boxerul spaniol Augustin Senin este 
noul campion european profesionist la 
categoria cocoș. In meciul disputat la 
Bilbao cu deținătorul centurii; englezul

se
ciclist al Portugaliei nu

TELEX 9 TELEX 9 TELEX

TURNEUL DE TENIS 
DE LA MOSCOVA

Cursa ciclistă desfășurată în nocturnă 
la Clermont Ferrand a fost cîștigată de 
francezul Bernard Thevenet, cronome
trat pe distanța de 85 km cu timpul 
de ih 35. In același timp cu învingă
torul au sosit compatriotul său Ducreux 
șl belgianul Van Sprlngel.

Turneul Internațional de hochei pe 
gheață pentru „Cupa Thurn und Taxis" 
a luat sfîrșit la Fussen (R.F.G.) cu vic
toria echipei sovietice Spartak Moscova, 
care în meciul decisiv a 
(2—0, 3—2, 1—0) 
E. V. Ftlssen. ~ 
spectatori.

Din Lisabona
recentului tur . _ . _____
vor fi definitive, întrucît al doilea cla
sat, francezul Alain Santy, este bănuit 
3 fi utilizat medicamente stimulatoare 
interzise. După informațiile juriului de 
arbitri, controlul antidoping efectuat la 
capătul penultimei etape ar fl dat re
zultate pozitive în cazul Iul Santy.

După opt runde, la Atena, în finala 
campionatului mondial de șah pentru 
juniori conduce americanul Kenneth 
Rogoff cu 7 puncte urmat de Werner 
Hugh (Elveția) — 6 p, Eugenio Torrez 
(Fillpine) — 5V, p, Zoltan Rlbll (Unga
ria) — 5 p, Rafail Vaganlan (U.R.S.S.) 
și Nelson Pinal (Cuba) — 4>/a p.

Proba de simplu bărbați din cadrul 
turneului Internațional de tenis de l- 
Lisabona a revenit jucătorului grec 
Nikola Kalogheropoulos învingător în 
finală cu 6—1, 4—6, 6—1, 6—4 în fala 
columbianului Velasco. In finala probei 
de dublu bărbați, perechea Kaloghero
poulos (Grecia) — Guerrero (Spania) 
a întrecut cu 6—4, 6—3 cuplul francez 
Barclay — Contet.

Aseară, fotbal pe stadionul Republicii
RAPID — HAPOEL BERSEVA 3—1 (2—0)

ieri a plecat la Jaroslaw echipa 
națională de lupte greco-romane 
juniori care participă la Turneul 
internațional al Poloniei. Antre
norul Marin Belușica va alinia ur
mătoarea formație i M. Tofan (cat. 
48 kg), M. Stan (52 kg), I. Dulică 
(56 kg), A. Pantelimon (60 kg), 
G. Botez (65 kg), Gli. Ciobotaru 
(70 kg), V. Prențu, M. Dreșcaru 
(75 kg), I. Angliei (81 kg), M. Ior- 
dache (87 kg) și Gh. Dolipschi (+87

I
I
I
I
I
I

Spectatorilor prezențl aseară în tribu
nele stadionului Republicii — în marea 
lor majoritate suporteri ai Rapidului — 
le-a fost > rezervată o surpriză : în re
priza secundă a meciului, în echipa 
giuleștenilor a apărut Dumitru I Publi
cul și-a primit cu entuziasm preferatul, 
adresîndu-i chiar la Intrarea pe teren 
aplauze, semn că este dispus să-i Ierte 
capriciile estivale... N-am putea spur.e 
că Dumitru a făcut aseară o repriză 
deosebită. Dar a avut cîteva execuții 
de ținută (deposedări, pase cu schimba
re de direcție a atacului, șuturi la poar- 

'tă) care i-au trădat clasa incontesta
bilă.

încă de la început, Rapidul a atacat su- 
prunumeric, cu fundașii laterali în jumă
tatea de teren adversă, căutînd cu vehe
mentă golul. Petreanu a deschis scorul în 
minutul 14, în urma unei combinații de 
un-doi cu Ene Daniel, Iar Pop l-a ridi
cat, trei minute mal tîrzlu, la 2—0. 
Repriza a doua poate fi numită „re
priza rodajului". Feroviarii nu au mal 
căutat golul cu insistența din primele 
45 de ""........* “
un joc 
bucată, 
special,
atac, cu participarea jucătorilor nou ve- 
niți : Ene Daniel și... Dumitru.

Scorul
79, cînd

trare a Iul Petreanu (excelent în par
tida de Ieri).

Oaspeții — promovați recent în pri
ma divizie a campionatului israelian, 
cu 14 puncte avans față de a doua cla
sată, — au opus o replică puternică, 
jucînd uneori de la egal Ia egal cu 
Rapidul. Golul lor a fost înscris în 
ultimul minut al partidei de Dvas din- 
tr-o lovitură de la 11 m, acordată de 
arbitrul Victor Pădureanu la un henț 
în careu comis de Lupescu. (D. V.)

minute, mulțumindu-se să facă 
de construcție, cu pase dlntr-o 
fără preluare, urmărindu-se, în 
realizarea unor combinații de

a fost majorat la 3—0 în min, 
Neagu a reluat în gol o cen-

Alan Rudkin, pugillstul spaniol a obți
nut victoria la puncte după 15 reprize. 
In vîrstă de 24 de ani, Senin este la 
a 37-a victorie.
a

Au luat sfîrșit întrecerile turneului in
ternațional de tenis de la Brooklyn 
(Massachusetts). In ultima finală dispu
tată — cea a probei de dublu bărbați 
— perechea australiană Rod Laver — 
Roy Emerson a învins cu 6—4, 6—4 
cuplul Tom Okker (Olanda) — Marty 
Riessen (S.U.A,).

La Moscova continuă campionatele 
internaționale de tenia ale U.R.S.S. 
Jucătorul român Sever Mureșan l-a 
învins în turul doi cu 6—2, 6—0 pe I. 
Grigor (U.R.S.S.), Iar în turul trei a 
pierdut cu 6—3, 2—6, 4—6 în fața Iul 
Anatoli Volkov (U.R.S.S.). Alte rezul
tate din pro”a de simplu bărbați : Ku- 
kal — Ghenov 6—3, 6—2; Lamp — 
Schneider 6—0, 6—1 ț Fllak — Pesceanko 
8—2. 7—5; Petrov — Rybarczyk 4—6. 
6—2, 7—5. In concursul feminin, Galina 
Bakseeva (U.R.S.S.) a eliminat-o cu 
3—6,. 6—0, 6—1 pe Agneta Kun (Ro
mânia).

C.S.Ș. BUCUREȘTI-PERFORMERA ETAPEI TN TURNEUL FINAL 
LA POLO JUNIORI

In piscina de la Ștrandul Tineretului, 
au continuat ieri întrecerile din cadrul 
turneului final al campionatului național 
de juniori. Jocurile au fost deosebit 
de disputate, performera etapei fiind 
C.S.S. București, care a obținut un nes
perat rezultat egal în fața favoritei, 
Progresul București. După două reprize 
albe, Gaiță înscrie, aducînd Progresul 
în avantaj. Se părea că aceasta va cîștl- 
ga, dar Sorescu nu se împacă cu a* 
ceastă Idee și egalează în ultima repri
ză. In min. 19, Progresul mal are o 
șansă de a învinge, dar Manea ratează 
o lovitură de la 4 m. Scor final : 1—1 
(0—0, 0—0, 1—0, 0—1). A arbitrat N. Ni-

colaescu. Marți seara,' Progresul a în
vins cu 5—2 (2 -0, 0-0. 2—1, 1—1) pe 
S.s.E. 2. Echipa antrenată de Gheorghe 
Dumitru a opus o dîrză rezistență, mul- 
țumlndu-se doar cu un rezultat onora
bil. Au înscris Manea 2, Teodor eseu, 
Pleșca pentru învingători, respectiv Pl- 
țigoi și Păun. A arbitrat M Ștefănescu. 
Voința Cluj după o ultimă repriză foar
te bună a învins cu 9—5 (1_ 1; 1—2, 3—2,
4—0), pe Vagonul Arad. A arbitrat D. 
Paraschivescu. Intîlnlrea Crișul Oradea . 
— Politehnica Cluj 10—1 (1—1, 2—0, 3—0, 
4—0), nu a avut Istoric, misiunea ar
bitrului Fr. Crișan fiind ușoară.


