
Campionatele europene de atletism

CORNELIA POPESCU: MEDALIE DE ARGINT
• Nou record mondial feminin ia aruncarea
discului: 64,22 m, Melnik (U.R.S.S.)
• Valeria Bufanu în finala probei de 100 m
garduri • Argentina Menis și Olimpia
Cataramă printre primele șase discobole

europene
HELSINKI, 12 (prin telefon, de la trimisul nostru special).
Ziua a treia a campionatelor europene a prilejuit bătălii 

atletice extraordinare. Dacă nu ar fi decît să amintim dra
matica finală a probei de 800 m fete, în care la 160 de metri 
de start o busculadă serioasă a antrenat și a scos din cursă 
două din principalele favorite I proaspăta recordmană a 
lumii Hildegard Falck și pe Gunhild Hoffmeister, ușurînd 
astfel mult soarta iugoslavei Vera Nicolici, care are totuși 
meritul de a fi realizat un timp de o mare perfec
țiune cronografică, dar și valoros (a doua performanță mon
dială oficială). A fost apoi acea fantastică aruncare de peste 
64 metri în proba discobolelor, care o trimite pe Faina 
Melnik de pe acum în legendă și creează o imensă pră
pastie pînă la urmăritoare. Printre acestea se află pe locuri 
extrem de onorabile (deși ar fi putut fi și mai bune) atle
tele românce Argentina Menis și Olimpia Cataramă.

‘Din delegația noastră s-a mai distins în această zi Va
leria Bufanu care, după ce a cîștigat o serie a probei de 
100 mg cu 13,3 sec., a reușit și în prima semifinală o per
formanță excelentă, fiind întrecută doar de favorita Karin 
Balzer (RDG). Calificarea Valeriei Bufanu în finală este 
un succes meritat, care se cere însă consolidat.

Cornelia Popescu ne-a produs însă satisfacția majoră a 
zilei. în proba de săritură în înălțime, ea a cucerit medalia 
de argint, după o luptă foarte dificilă care a văzut nouă 
concurente încă în întrecere Ia înălțimea de 1,78 m. La 
1,83 m, rămăseseră șase atlete în fața ștachetei. Abia înăl
țimea de 1,85 m a putut cerne cu adevărat valorile, cu 
atîta exactitate Incit Cornelia Popescu și britanica Barbara 
Inkpen nu au putut fi departajate pentru locul secund, 
cîștigind ambele medalia de argint. Medalia de bronz a 
revenit Riiei Schmidt (R.D.G.) 1,83 m. Austriaca Ilona Gu
senbauer, detașată Ja 1,87 m, a încercat inutil, de trei ori, 
să egaleze recordul mondial de 1,91 m al Iolandei Balaș

întrecerea săritoarelor în înălțime, care a adunat la startTntrecerea săritoarelor în înălțime, 
27 atlete, a durat 5 ore.

Romeo VILARA
REZULTATE TEHNICE. Greutate (b) : 

S-au calificat pentru finala de vineri: 
Komar (Pol.) 19,65 m, Varju (Ung.) 19,56 
m. Briesenick (RFG) 19,55 m, Plunge 
(URSS) 19,19 m, Ahnger ------ ----
Janoussk (Ceh.) 19,00 m, 
19.00 m. Brouzet (Fr.) 
ehanbaott (RFG) 18,91 (RFG) 18,8» m etc.

AZI PE MICUL ECRAN
(Fini.) 19,14 m, 

Wotjkin (URSS) 
18,96 m, Red

in. BIrtenbach
în direct, de la ora 16,55 : 

finale la suliță (f), 200 m (f), 
200 m (b) și 100 m g (f).

Suliță (O : S-au oallflcat pentru fi
nală : Koloslca (RFG) 58,44 m, 'Fuchs 
(HDC) 58,60 m, Ur banei d (lug.) 56,38 m, 
Oryzleck* (Pol.) Manakina

(URSS) 55,58 m, Ranky-Nemeth (Ung.) 
55,44 m, Jaworska (Pol.) 54,42 etc.

500 m (b) — finală : 1. E. ARZANOV

(URSS) 1:45,6, Fromm (RDG)
1:46.0, 3 A. Carter (M. Brit.) 1:46,2, 4. 
H.Ohlert (RDG) 1:46,9, 5. P. Browne (M 
Brit.) 1:47,0, 6. J. Plachy (Ceh.) 1:47,3*

400 ni (b) — semifinale : I. Jordan
(RFG) 46,3. Kohler (R.F.G.) 46.4. Fi-
asconaro (It.) 46,5. Bratcikov (URSS)
46,7, II. Werner (Pol.) 46,1, Jenkins (M. 
Bint.) 46.2. Kukkoaho (Fin.) 46.2 Hauke 
(RDG) 46,4.

Disc (f) — finală : 1. FAINA MELNIK
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CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI LA CAIAC-CANOE

DE AZI, LA SNAGOV - ÎNTRECEREA PENTRU
CUCERIREA TITLURILOR CONTINENTALE

Astăzi, pe apele Snagovului sînt 
programate primele curse — cele din 
„serii" — ale campionatelor euro
pene deschise, de juniori. Cei a- 
proape 300 de concurenți, din 21 de 
țări. încep — așadar — mult aștep
tata întrecere pentru 
9 titluri continentale, 
rea unui loc cit mai 
mentele finale.

De fapt, competiția

cucerirea celor 
pentru ocupa- 
bun în clasa-

_ _ .....___r , a început ieri,
odată cu plăcuta festivitate de des-

PROGRAMUL ZILEI
• De la ora 9 la 12 : serii 

Ia K 1, 2, 4 — 500 m (B), 
K 1, 2 — 500 m (F), C 1 — 
500 m.

o De la ora 17,30 la 18,50: 
recalificări la K 1, 2 — 500 
m (B).

O La tribuna amenajată Ja 
baza sportivă a Ministerului 
Invățămîntului. se poate a- 
junge venind pe șoseaua Sna
gov, drumul care se face la 
dreapta spre Snagov-Sat.

chidere a „europenelor". Concurent1! 
acestei ediții s-au intilnit. colegi de 
echipă sau adversari, pe gazonul de 
la „baza nouă”, participînd cu bucu
rie și emoție la acest splendid act 
sportiv încărcat de frumusețe și sem
nificații.

Din partea conducerii Consiliului 
National pentru Educație Fizică și 
Sport, la festivitatea de deschidere a 
luat parte tov. Emil Ghibu, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S.

In numele Comisiei de organizare 
a campionatelor europene de juniori, 
g-ral Vasile Șlicariu a adresat tine-

Ieri, la Snagov, s-a desfășurat 
participanților. după frumoasa

festivitatea de deschidere a campionatelor.-, In imagine, grupul 
defilare pe pista stadionului.

Foto i T. MACARSCHI
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AU PLECAT

I

Ieri dimineața a părăsit Capi
tola, plecînd spre Sao Paulo, re
prezentativa de tenis a Româ
niei, care urmează să întilheasJă 
echipa Braziliei, în finala inter- 
zone a „Cupei Davis", la finele 
săptămînii viitoare. Au făcut de
plasarea jucătorii Ilie Nâstase. 
Ion Țiriac, Petre Mărmureanu și 
Sever Dron, însoțiți de căpitanul 
de echipă, prof. Șt. Georgescu. Au 
făcut deplasarea, de asemenea, 
prof. Al. Lăzărescu — secretarul 
F.R.T. — și dr. I. Ștefan, medicul 
echipei.

- «:

rilor sportivi îndemnul de a transfor
ma această competiție într-o sărbă
toare a caiacului și canoei și ura
rea de a obține performante pe mă
sura talentului și pregătirii lor.

A luat apoi cuvîntul dl. Sergio 
Orsi, membru al Federației inter
naționale de caiac-canoe.

Am folosit prilejul festivității de 
deschidere pentru a discuta cu mai 
mulți dintre oaspeții Snagovului — 
sportivi, antrenori, arbitri.1 Convin
gerea unanimă este că ediția din a- 
cest an a campionatelor europene 
deschise poale înregistra nu numai 
o deplină reușită, ci chiar o netă 
detașare valorică fată de întrecerile 
precedente. Pledează pentru aceasta 
marele număr de participanți, nume
roasele echipe sau echipaje excelent 
pregătite, cu mari șanse de afirmare, 
condițiile asigurate pentru buna des
fășurare a probelor, și. bineînțeles, 
dorința fiecăruia de a cuceri, la 
Snagov, acele importante opțiuni 
pentru confruntările viitoare ale... 
seniorilor.

în prima zi se vor disputa 18 
curse, in cadrul seriilor și recalifică
rilor, la sfirșiiut cărora 
euii juniorii calificați 
finalele de sîmbătă. De 
cerile preliminarii nu 
multe surprize, candidați!

de ceilalți concurenți. Valorile ju
niorilor sînt. însă, mai puțin cunos
cute și de aceea — avînd în vedere 
și experiența de concurs mai redusă 
a acestora — anticipările sint ris
cante. Sperăm însă că tinerii repre
zentanți ai țării noastre, a căror e- 
voluție am urmărit-o constant, vor 
confirma toate așteptările și că acum, 
la primul examen al europenelor, se 
vor califica pentru cursele următoa
re. Am publicat, într-unul din nu
merele trecute, opiniile antrenorilor 
noștri privind șansele juniorilor ro

mâni și știm că ele se întemeiază 
pe aprecieri realiste, că sînt deci po
sibilități ca bilanțul ediției Snagov ’71 
să-l întreacă pe cel realizat la Himki, 
în 1969.

De aceea, odată cu urările de suc
ces, să le reamintim tinerilor repre
zentanți ai tării noastre la această 
importantă competiție că așteptăm 
rezultate care să confirme și să ono
reze pozițiile fruntașe cucerite de a- 
cest sport în ierarhia internațională.

(d. g.)
1

DIVIZIA NAȚIONALA B LA FOTBAL
înaintea loviturii de începere

Valeria Bufanu (tn stingă) 
conducing cu autoritate în 
seria I a probei de 100 mg 

pe care a cîștigat-o 
Telefoto I A. P. — AGERPRES FOTBALIȘTII SPORTULUI STUDENȚESC
TURNEUL FINAL
AL JUNIORILOR

TREC CU SUCCES EXAMENELE
LA POLO

Ieri, la Ștrandul Tineretului, s-a 
consumat etapa a IV-a a turneului 
final de polo al juniorilor inregis- 
trîndu-se rezultate scontate : Șc. sp. 
2-Crișul Oradea 5—3 (2—1, 1—2, 1—0, 
1—0). Bucureștenii au luptat mult 
pentru victorie, remareîndu-se în 
special tinărul Pițigoi. autor a trei 
goluri.- Miercuri seara, Șc. sp. 2 a sus
ținut un meci foarte greu în com
pania colegilor de la Șc. sp. 1. Pri
mii au ieșit învingători cu 3—2 (2—0, 
0—0, 0—2. 1—0). Au înscris Pițigoi, 
lonescu, Păun pentru învingători, res
pectiv Columbeanu și Gheorghiu. Alte 
rezultate : Vagonul Arad-Politehnica 
Cluj 4—3 (0—0, 1—1, ~ “
C.S.S. București-Voința 
(1—1, 3-0. 3—1, 1—0).

1-1, 2-1),

SESIUNII DE MUNCA"
• „Băieți harnici, care ne ajulă“ ® Peste 200 de

In cetatea de foc a Hunedoarei

PENTRU UN FLUX CONTINUU AL
ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ

Pentru a vedea în ce măsură ca
pacitatea organizatorică a celor două 
entități sportive, din cetatea de foc, 
Corvinul și Constructorul baza mate
rială aflată la dispoziția acestora, 
sînt apte să asigure un flux continuu 
activității sportive de masă în acest 
important și mereu tînăr centru al 
industriei noastre siderurgice, am or
ganizat la Hunedoara o discuție a- 
vînd interlocutori pe tovarășii Dumi
tru Păduraru — vicepreședinte al 
clubului sportiv Corvinul, Vasilc Ște- 
fanovici — secretar al asociației spor
tive Constructorul și ~ 
Ghenea — 1 . " ' '
municipal pentru educație fizică 
sport.

Constantin 
președintele Consiliului . .... și

„CA LA FURNAL, 
ACTIVITATE NEÎNTRERUPTA"

Afirmația îi aparține vicepreședin
telui clubului sportiv Corvinul, Du
mitru Păduraru, dar ea poate fi 
susținută de orice participant la cu
pele destinate laminoriștilor, cocsa- 
rilor. oțelarilor și montorilor din 
combinat, care se întrec la fotbal și 
volei în perioada de... gol competi- 
țional a campionatelor clubului. A- 
ceste campionate, la fotbal, volei,.șah 
ți tenis de masă, sint organizate tur- 
letur, începute în martie și încheiate

în mijlocul lui iulie. Cum este diri
jată această competiție cu sute de 
participanți ? La „pupitrul de co
mandă” — clubul sportiv Corvinul 
care, lunar, se întîlnește cu responsa
bilii sportivi din comitetele sindica
tului, bazîndu-se, totodată, pe posi
bilitățile de mobilizare ale comite
tului U.T.C. din combinat (Dumitru 
Păduraru, vicepreședintele clubului 
este și membru al acestui comitet), 
și ale gazetei de uzină Flacăra.

Și astfel, pe Stadionul Corvinul, 
„între două zăpezi” — cum spun lo
calnicii — se desfășoară sezonul 
competițional al sportivilor siderur- 
giști. încheiat în acest an cu victo
ria fotbaliștilor de la Direcția trans
porturi șl 
Energia.

„Pentrt 
asemenea 
Păduraru — cum au fost Cupele U- 
nirii, 16 Februarie, 8 Mai, și a semi
centenarului clubului nostru. Corvi
nul, încheiată Ia începutul lunii, vă 
voi spune că regulat, acestea angre
nează la fotbal peste 30 de echipe, 
la volei peste 20, și sute de șahiști 
și jucători de tenis de masă, inec-

Paul SLAVESCU

a voleibaliștilor de la
a schița amploarea unor 
întreceri — ne-a spus D.

(Continuare in pag. a 2-a)

cunos- 
semi- 
între- 
prea 

titluri 
și medalii detașîndu-se cu ușurință

vor fi 
pentru 
obicei, 
oferă 

la

Celei de a 32-a edițîi a diviziei 
naționale B îi revine sarcina de 
onoare de a deschide sezonul com
petitions] oficial de toamnă.

Și eșalonul seiund al fotbalului 
românesc — caracterizat, ca întot
deauna, de dorința de a promova 
cele mai bune echipe în prima di-

Turneul internațional masculin de volei

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Orașul de 
pe Bega, care și-a cîștigat o bine
meritată faimă de bun organizator 
al competițiilor voleibalistice, a 
primit cu ospitalitate echipele 
participante la cea de-a 11-a ediție

vagoneți cu 100 de cărămizi fiecare I ® Ca și pe 
stadion, apărarea duce greul...

Cînd am intrat pe poarta uneia 
din unitățile întreprinderii de 
materiale pentru construcții 

„7 Noiembrie" — o fabrică de cără
midă. situată in marginea Bucureș
tilor, spre capătul bulevardului Șulea 
— știam că fotbaliștii Sportului 
dențesc 
triotică, 
menilor

Cu o 
ției de 
Dumitru Gavrilescu, ne informase — 
nu fără mîndrie — despre decizia 
jucătorilor, însușită cu deplină una
nimitate, de a răspunde prin fapte 
chemării lansate de brigada de muncă 
patriotică a studenților din tabăra de 
la Izvorul Mureșului, inițiativă pa
triotică urmărind să transforme va
canța înte-o adevărată „sesiune a 
muncii”., prin care tineretul studios 
al patriei noastre să-și aducă în mod 
nemijlocit contribuția la edificarea 
socialistă a țării.

Nu ne-a rămas decît să dăm curs 
unei amabile invitații.

★

stu- 
pa- 
oa-

se află acolo, la muncă 
dînd o mină de ajutor 
bătrînei cărămidarii, 
seară înainte, secretarul 

fotbal a Sportului studențesc,

nici, care ne ajută. N-au venit să 
piardă vremea.

Florin Cucu întreabă ceva și o voce 
înfundată răzbate din secția de ban- 
chetare.

— Pînă acum s-au descărcat 230 
de vagoneți.

Facem o socoteală la îndemina

REZULTATELE TEHNICE 
DIN PRIMA ZI

România — R.F. a Germani
ei 3-0 (2; 0, 4) ;

R.D. Germană •— R.P.D. Co
reeană 3—0 (7, 10, 8) ;

Polonia — Bulgaria 3—0 (11, 
5, 9).

Cehoslovacia — Ungaria 3—2 
(6, -5, -8, 12, 11).

sec-
Ovidiu IOANIȚOAIA

a Turneului internațional masculin 
de volei 
s-a dat 
Olimpia, 
pregătit 
grijă

al României, al cărui start 
azi (n.r. ieri) în

Organizatorii locali 
ca de obicei cu 

pentru acest

sala 
s-au 

multă 
important

eveniment sportiv. De la asigurarea 
condițiilor de cazare, pregătire și 
concurs pentru echipe pînă la 
acțiunile de popularizare a turneu
lui, totul poartă pecetea unei 
atente preocupări pentru ca oaspeții 
să se simți bine în capitala 
Banatului.

Joi dimineața, după ședința 
tehnică cu antrenorii și delegații 
echipelor, ședință în care preșe
dintele Comisiei de organizare tov. 
George Micota, prim-secretar al 
comitetului municipal Timișoara 
al P.C.R., primarul Timișoarei, a 
rostit un cuvînt de bun sosit, și 
după ce secretarul general al 
F.R.V., prof. Aurel Dobincă, a oferit 
participanților toate amănuntele 
în legătură cu desfășurarea compe
tiției, a avut loc meciul inaugural 
al turneului. Echipa națională a 
României a primit replica

R.F. a
Ciu toate că 
programat dimineața 
punea în dubiu victoria voleibaliș
tilor români, un numeros public 
a ținut să fie totuși prezent în 
tribune ca să vadă la lucru echipa 
favorită. După cca 40 de minute 
de joc disproporționat, voleibaliștii 
români au obținut o victorie con-

vizie, de a lansa noi talente des
coperite pe plan local, de a anima, 
prin jocuri de calitate și disputate 
sub semnul sportivității depline, 
centre cu tradiții sau mai nou apă
rute pe harta fotbalistică a țării — 
este gata de start. Duminică, 15 
august, cele 32 de echipe, din cele 
două serii se vor alinia la primul 
fluier al arbitrilor.

Dar pînă atunci, pentru a oferi 
cititorilor o imagine sintetică a pre
gătirilor acestor echipe, a noutăți
lor pe care le oferă acum, în preaj
ma campionatului, am solicitat co
respondenților ziarului nostru din 
8 centre aje diviziei secunde repor
taje de actualitate. Ele reflectă 
speranțele din aceste tabere, preo
cupările pentru o reprezentare 
demnă a echipelor, pentru respon
sabilitatea civică și sportivă a ju
cătorilor pe terenul de sport, In 
viața de toate zilele. Nu lipsesc, 
evident, nici aprecierea șanselor, 
pronosticurile.

Citiți, deci, în pagina a treia am
plul grupaj dedicat diviziei națio
nale B.

ACORD ÎNTRE RAPID 
Șl F.C. NAPOLI

for-
Germaniei. 

meciul era 
și nu

Rapid București și F.C. Napoli 
au căzut de acord asupra datelor 
partidelor dintre ele, programate în 
„Cupa U.E.F.A.“. Turul va avea loc, 
la 15 septembrie, la Neapole, iar 
returul, la 30 septembrie, la Bucu
rești.

Ieri, la Cîmpina

S-AU DESCHIS CAMPIONATELE

în dreapta unei curți uriașe, o hală 
înaltă, tremurînd parcă din temelii 
sub zgomotul mașinilor — ,,aici este 
masa automată de tăiere”, ne explică 
distribuitorul Florin Cucu —, în 
care o lamă metalică împarte argila 
în „porții” de cite o cărămidă, în 
vreme ce — în celălalt capăt al 
curții — zărim cîteva șoproane, de 
înălțimea unui om, sub cozorocul 
cărora cărămizile se usucă, aștep- 
tindu-și, cuminți, rîndul de a fi ex
pediate spre șantierele țării.

între masa automată și stivele de 
cărămizi umede legătura este asigu
rată de douăzeci de vagoneți meta
lici. pe care îi împing, cale de vreo 
trei sute de metri, dus și-nțors, 
fotbaliștii Sportului studențesc, plini 
de transpirație și de praf, goi pînă 
la mijloc, zorind între „secundul" 
Maksai, plasat la tăiere, și Nelu Mo- 
troc, situat la celălalt capăt al tera- 
samentului, numărînd cu atenție 
rămizile fiecărui transport.

— Fac ceva treabă băieții, sau 
vă încurcă ? — întrebăm.
Fac treabă bună. De cum 
Ia lucru, s-au repezit la vago- 
de credeam că ii vor împinge 
in... cofetăria de peste drum !

mult
sosit
neți
pînă
Au mai fost la noi, sint băieți har-

(Continuare in pag, a 3-a)

(Continuare în pag. a 4-a)

șirul vagonetelor pornește

PROGRAMUL DE AZI

Ora 10 : Bulgaria — R.P.D. 
Coreeană.

De la ora 16 : R.F. a Ger
maniei— Ungaria; Cehoslova
cia — România ; — Po
lonia.

cludentă, scutește de
comentarii suplimentare i 3—0 
(2, 0, 4). In toate compartimentele 
echipei noastre ' s-a acționat cu

Aurelian BREBEANU

NAȚIONALE DE AEROMODELE
ZBOR CAPTIV

Ieri după-amiază, în prezența sa
vantului Henri COANDÂ, ministru 
consilier de stat, s-au deschis, la 
Cîmpina, campionatele de aeromo- 
dele — zbor captiv. După primirea 
raportului a urmat trecerea în re
vistă a aeromodelelor. Apoi, in a- 
cordurile Imnului de stat, Henri 
Coandă a tăiat panglica inaugurală 
a miniaerodromului Cîmpina.

La această ediție a campionate
lor s-au prezentat 47 de modele din 
următoarele județe : Bacău, Brașov, 
Bihor, Prahova, Suceava, Bistrița 
Năsăud și municipiul București.

Astăzi, de la ora 8, încep primele 
probe ale campionatului și anume, 
acrobație și lupte aeriene.

Petre SCURTU — coresp.

IN LUNA AUGUST!

nocnn la miercurea ciuc
Pentru prima dată în istoria ho

cheiului din țara noastră, în luna 
august se va desfășura un turneu I 
Evenimentul se petrece la patinoa
rul acoperit din Miercurea Ciuc, 
începînd chiar de astăzi cînd sînt 
programate primele meciuri ale 
competiției dotate cu „Cupa Eli-

berării". La întreceri iau parte for
mațiile Avîntul Miercurea Ciuc, 
Steaua, I.P.G.G. și Tîrnava Odor- 
hei. Programul zilei 
prevede disputarea

inaugurale 
partidelor 

Steaua — I.P.G.G. (ora 16) și Avîn- 
tul — Țîr^vâ (oța 15t2P),



kt» tmur

• Participant! din 13 orașe > Vigoare pentru.„generația

care vine** 0 Concurs de... construcții din nisip

Lăsăm în urmă constelația litora
lului românesc —■ Neptun, Jupiter, 
Verus, Saturn — apoi bătrina Man
galie și ne aflăm in satul „2 Mai”. 
La capătul unei străduțe mici ce por
nește din șoseaua principală, aflăm 
ceea ce căutam : „Tabăra de pre
gătire

ce căutam : 
sportivă".

★»
...o 

clădiri 
marginea mării — reprezintă de fapt 
sediul. Luăm obișnuitul contact cu 
directorul taberei — prof. Alexandru 
Mogoș — care na pune in temă cu 
tot ceea ce dorim să aflăm.

— Da, este o tabără de pregătire 
sportivă organizată de Ministerul In- 
vățămiiiluliii. Participă numai elevi 
ai școlilor șportive sau ai liceelor cu 
program de educație fizică din țară.

...Cine suit fericiți! care fac sport, 
baie in mare, se bronzează, bene
ficiind gratuit» de masă, cazare, trans
port aici'? Membrii echipelor de 
handbal și volei, finaliste ale turneu
lui final al diviziei școlare din acest 
an. In total, 11 echipe de handbal 
și 11 de baschet — băieți și fele.

...Surprindem un ,,iaport“ zilnic : 
,,256 de elevi șl 23 de profesori smt 
gata pentru program”. Ne completăm 
dătele aflate. Elevii sînt din orașele 
Cluj, Brașov, Pitești. Satu Mare, A- 
rail. Dorohoi și București (echipe de 
baschet). Arad, Tg. Mureș, Craiova, 
Bacău, București. Iași, Odorhei, Na - 
săud, Brașov (echipe de handbal).

...Intruse sau mai precis invitate 
în această tabără cu profil precis 
conturat : 12 micuțe gimnaste — e- 
■leve din Orașul Clh. Gheorghiu-Dej.

...Din progrâmul de Zi «u zi ai ce
lor aflați aici este de reținut că 
dimineața.' — circa 30 de minute — 
și după 'hmiază — două ore intre 17 
și 19 — au loc antrenamente „tari". 
In legătură cu acestea notăm cu-

clădire mare, curte întinsă, 
anexe mici —• situate toate la

vînt cu cuvînt ceea ce precizează 
profesorul Al. Mogoș : „Nu este de
loc o tabără de recreare, de divertis
ment, ci una de pregătire serioasă 
sportivă a elevilor. Cu anul școlar 
197(1—1971 a plecat o generație, acum 
piegătim alta, așa-zisa „generație 
care vine” — în general talente do 
15—16 lini pentru cele două disci
pline. In apă, pe nisip sau teren tare 
urmărim să le dezvoltăm forța, 
zistența. Astfel ei vor intra 
pregătiți în noua divizie școlară 
incepe in toamnă, și, evident, 
contribui la ridicarea nivelului 
nic ill acesteia”.

...O prezentă semnificativă — 
vorbește de la sine c Lucian Grigo- 

general al fede-rescu — secretarul 
rației de handbal.

...Să nu creadă 
în tabăra de la „2 
e încruntată $i pusă numai pe mun
că. Martoră e marea (care găzduiește 
zilnic sub un soare torid glasuri gu
reșe și veselie), apoi programul 

„de seară’’ aflat : dans, vizionări de 
lilme, concurs de> etnteee, discutarea 
colectivă a unor importante proble
me de educație in lumina ultimelor 
documente de partid. Am auzit șl 
de un concurs inedit care s-a bucu
rat de un succes neașteptat, atit în 
rindul elevilor cit și al turiștilor a- 
flațl pe litoral : construcții In nisip. 
Au ieșit din mtinile caiie se stră
duiesc să „domesticească” șl să su
pună mingea de handbal sau baschet 
adevărate minunății. Sfinxul și pi
ramidele (elevii din Brașov), Mau
soleul, de lă Mărășești (cei din Ba
cău). Mănăstirea Curtea de Argeș 
(ceiTdlln Pitești) etc etc.

*
...Așa„ că nu . ducețigrija elevilor 

•«eflăți în^tabăra de la \,2 Mai“.
Modesto FERRARINI

insă nimeni că 
Mai” toată lumea

Rinduri din

și FranțaIn turneu in R. F. G.

scrisorile dv.CUPA TRANSILVANIA
12 (prin telefon, 

corespondentul nostru). Cu 
joc încheiat se conturează 
evident ierarhia definitivă 
cursul de tenis dotat cu 
Transilvania". Partidele disputate 
s-au ridicat lă un nivel tehnic 
mulțumitor, multe dintre ele ofe
rind confruntări spectaculoase. La 
simplu bărbați, cei patru favoriți 
s-au calificat pentru semifinale i 
Kerekes — Neâcșu 
Boldor — 
Komoroczi

CRONICA DE ÎNCEPUT, A UNUI NOU JOC

Forul internațional desemnat cu ini
țialele F.I.P. coordonează activita
tea a patru secții, care reprezintă 
tot atitea feluri de a juca popi
cele pe cele cinci continente ale pă- 
m'fntului : asfalt (jocul practicat 

in țara noastră pe arene cu două, 
patru sau mai multe piste bitu
minizate), bowling (sport care a- 
trage de la un an Ia altul tot mai 
multi tineri și virstnici pe cele 
citeva săli construite în ultima vre
me în județul Constanța), bohle 
și schere, jocuri care au campiona
tele lor mondiale și europene.

în rindurile următoare ne-am pro
pus să 
traj al jocului de bowling, 
început să-și contureze 
eompetițională și in țara 
în județul Constanța s-au 
zăt campionatfe individuale 
echipe, cu prilejul căi’Ofă s-au sta
bilit primele recorduri .republicaiie.

Bowling-ui se deosebește in mul
te privințe de sportul popicelor. A- 
renele de bowling au pistele din 
parchet, fiecare prevăzută cu cile 
10 „bețe" dispuse în formă . de tri
unghi in loc de 9 în romii la să
lile cu piste de asfalt. Popicelg de 
bowling au o dimensiune mai mare, 
fiind mai grele. Ele sint confecțio
nate din lemn, imbrăeat într-o că
mașă din material plastic. De a- 

uniforme, 
ci variază 
ele fiind 

în funcție 
dimensiunea 

a con-

vă prezentăm un scurt îne
care a 

activitatea 
noastră, 
organi
st Pe

semenea, bilele nu sînt 
ca acelea da la popice, 
ca mărime și greutate, 
alese în timpul partidei 
de grosimea degetelor, 
palmei și forța musculară 
curenților. Bilele se diferențiază, în- 
trucît ele nu se lansează, ca 
popice, 
degete 
troduse 
degetul 
mă efect bilei.

Echipele sînt formate din șase

nu se lansează, ca la 
din palmă, ci se țin ih trei 
(mare, mijlociu și inelar) in- 
in tot atitea orificifa iar cu 
mie șl arătătorul» se* impri-

de la 
fiecare 

tot mai 
în con- 

„Cupa

6—4, 6—4, 
Spătaru 0—6, 6—1, 6—2, 

— Giurgiu 6—1, 6—1, 
Boaghe — Almăjan 6—0, 6—3. A 
avut loc și prima 
care brașoveanul 
învins pe Boldor 
ușor t 6—2, 6—0.

semifinală
Kerekeș 

neașteptat

La fete partida decisivă 
opune două jucătoare de la Poli
tehnică Cluj. Dacă succesul Verei 
Rado era scontat (6—0, 6—1 cu 
timișoreanca Rodica Precup), în 
schimb (surpriză) Lucia Tănăsescu, 
după ce ă trecut de Adriană Călin, 
a învins-o și pa Vera Dudaș cu 
6—0, 3—6, 6—0.

Iată citeva rezultate din semi
finalele probelor de dublu bărbați 
și dublu femei : Boaghe, Sântei — 
Spătarii, Almăjan 
Komoroczi, Boldor 
Neâcșu 6—3, 6—2, 
I.ucift Tănăsescu — 
Redica 
Bredâ, 
Călina, 
3—6, 6—2.

6—2, 7—5,
— Kerekeș, 
Vera Rado, 

Elena Cotuna, 
Precup 6—1, 6—4, Ana 
Vera DudaȘ — Adriana 
Ancft Floreșteanu 6—4,

DINAMO BUCUREȘTI A OBȚINUT 5

Plecați de mai 
tr-un turneu d6 
jocuri amicale în 
niei și în Franța, hocheiștii de la 
Dihamo București au dat primul 
„semn de viață" ieri, cînd poștașul 
ne-a adus o telegramă venită de la 
Chamonix. în citeva cuvinte aflăm 
că în acest turneu, campioana țării 
noastre a disputat 7 partide, din
tre care a pierdut 2 ; una. eu TSV

VICTORII

multă vreme în- 
pregătire și de 
R. F. â Germă-

a doua cu

MICLAUȘ: 
delfin sub

I. Miclăuș in

„La Balcaniada 
60 de secunde!“

plin efort

sportivi, fiecare trăgînd cite 20 de 
bile, care reprezintă 'o manșă ă 
probei.

în campionatul județului Constan
ța activează 10 echipe, clasamentul 

următoarea înfățișare după 
’ " - “ 27 p

Por-

avînd 
consumarea turului: 1. I.T.C. 
(toate jocurile cîștigate) ; 2.
tul 23 p ; 3. Constructorul 21 p ;

P.T.T.R. 21 p ; 5. Comerțul 18 p ; 
Palas 17 p ; 7. Dobrogea 15 p ; 
'Murfatlar 14 p ; 9. Hidrotehnica 
p ; 10 Tomls Tex (echipă alcătu

ită numai din femei) 6 p. Turneul 
individual a fost cîștigat anul aces
ta de Nicolae Popescu (I.T.C.) 
3 482 puncte, urmat, în ordine, 
Anghel Voinea (I.T.C.) 3 375 p 
colac Dobre (I.T.C.) 3 332 p,
che Băcanu (Constructorul) 3 315 

• Nicolae Dima (Portul) 3 306 p 
Marin Stoica (Portul) 3 283 p. 
start aiț. fost prezenți peste 100 de 
jucători. Recordurile județene și în 
Același timp republicane sint deți
nute de echipa I.T.C. cu 6 996 

puncte și la individual de Ion Be- 
r'âtu (I.T.C.) cu 1 179 p. Menționăm 
că rezultatele obținute de formați
ile I.T.C.. Portul Constructorul, pre
cum și popicele doborîte de Ion Be-, 
raru, Nicolae Popescu, Paul Popescu, 
Nicolae Dobre, Tache Băcanu și Du
mitru Beldinov se apropie de per
formanțele înregistrate în arena in
ternațională.

întrecerile campionatului pe echi
pe vor fi reluate la toamnă. Jucă
torii au o doleanță c în sala de la 
Mamaia să nu mai domnească une
ori atmosfera gălăgioasă, care în
greuiază 
Situația 
sprijinul 
prietate 
cunoaștem că c o dorință legitimă.

Traian IOANIȚESCU

4.
6.
8.
11

pentru continuarea antrenamentelor 
la Miercurea Ciuc, rezultatele obți
nute de Dinamo București, în acest 
turneu pot fi considerate mai mult 
decît satisfăcătoare.

Baudnauheim (4—7) și
H. C. Chamonix (2—11) Și a cîști- 
gat 5 : cu TV Krefeld (7—3), cu 
H. C. Chamonix (5—4), cu St. Ger- 
vaise (9—7), cu Megeve (4—3) și cu 
Gap (8—3).

Alte amănunte nu ne sînt furni
zate în această laconică, dar 
bucurătoare comunicare. Dacă 
nem seama că portarul titular 
echipei, Dumitraș, a rămas în

Ini
ti
al 

țară

Cei 14 înotători dinamoviști selec
ționați în echipele naționale (mal 
puțin Anca Gro'za aflată în aceste 
zile la Rotterdam) se antrenează 
zilnic la piscina din Ștefan cel Mare 
în vederea întrecerilor Balcaniadei. 
Ei . vor, in primul rlnd, să confirme 
frumoasele evoluții din cadrul cam
pionatelor republicane, pe care le-au 
dominat categoric, și să-și imubătă- 
țeftscă recordurile personale, înmul- 
țindu-și medaliile cucerite zilele tre
cute cu altele mai strălucitoare, de 
valoare balcanică. Printre cei mai 
ambițioși se număfă și noul record
man al delfinilor, Ion MiClăuș, care 
s-a apropiat mai mult ca oricînd de 
cele 60 de secunde, graniță a consa
crării internaționale.

„Aveam posibilitate să îmi împli-

ncsc acest vis chiar Ia naționale — 
ne-a declarat MiclăUș in răgazul din
tre două antrenamente. Mi-a fost 
teamă să plec prea tare șl am par
curs prima lungime în 29 de secunde. 
Cursa, c drept, a fost echilibrată, dar 
s-a încheiat eu 6 zecimi peste ceea 
ce îmi propusesem. La Balcaniadă, 
voi porni cu 28 de secunde pe primii 
50 m și apoi (voi vedea ce se va mai 
intimpia. Mă bucură și progresul în
registrat pe 100 m craul. Ultima oară 
am „mers" 56,2 dar sînt capabil de 
aproximativ 55,0 în ștafetă, cu start 
lansat”.

CINE ȘTIE UNDE SE

se- 
în-

ROMÂNIA - BULGARIA 17-13
Așa după cum am anunțat, 

lecționata masculină de seniori
treprinde un turneu de pregătire 
în Bulgaria, prilej cu care susține 
și două meciuri amicale cu repre
zentativa țării gazdă. Prima dintre 
aceste întîlnirj a avut loc miercuri 
seara, în sală „Izgrev" din Burgâs, 
și s-a încheiat cu victoria haridba- 
liștilor români : 17—13 (11—6). Cele 
mai multe puncte pentru * echipa 
noastră le-a înscris Birtolom — 4.

★Echipa de handbal juniori T.S.G. 
Reutlingen (R.F.G.) și-a început turneul 
In țara noastră jucind la Brașov in 
cdmpania echipei locale, școala sportivă 
„Brașovia". Meciul a fost urmărit cu 
viu interes de numeroși spectatori șt 
s-a Încheiat cu victoria localnicilor ; 
23—13 (13—8). tn deschidere, formațiile
masculine Tractorul și Dinămo s-au in- 
tîlnlt într-un 
terhiinăt cu 
23—22 (8—11).

nou meci de verificare, 
victoria primei echipe :

ÎNTRECERILE republicane In plină desfășurare
• Campionatul republican de 

motocros programează duminică lă 
Brașov etapa â VI-a (se va dis
puta, cu începere de la ora 9>30> 
pe Valea Răcădăului). Un duel deo
sebit de palpitant, ca și pină acum 
de altfel, se anunță lâ clasa 250 
cmc, între metalurgistul A. Iones- 
cu (București) și cîmpineânul St. 
Chițu. După etapa a V-a. în cla
samentul general conduc următorii 
sportivi : juniori — Gh. Voicu (St. 
Roșu Bv.) 38 p; 70 cmc. — P. O- 
prea (St. Roșu Bv.) 22 p; 250 cmc. 
— A. Ionescu (Metalul Buc.) 35 p; 
500 cmc — Cr. Dovids (Metalul 
Buc.) 33 p. în clasamentul pe echi-E. BOGDAN — coresp.

AELA VASILE COSTA?.

care 
buna desfășurare a jocurilor, 
poate fi Îmbunătățită cu 
I.H.R., care are în pro- 

arena de bowling. Să #e-

CLUJEANUL IOSIF BIRO CÎȘTIGĂ DETAȘAT PRIMA ETAPA
BRAȘOV, 12 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — O Sută de con- 
curenți — cifră record la o probă 
de juniori — și-au disputat prima 
etapă din cea de a 16-a ediție a 
competiției de fond „Criteriul ju
niorilor". Pe cei cîțiva kilometri de 
urcuș, începînd de la Bran și pină 
dincolo de Moeeiu, plutonul masiv, 
avînd în frunte la un moment dat 
pe brașoveanul Vasile Budea, talo- 
vat de Christian Taubert (R.D.G.), 
Teodor Drăgan, A. Ungureanu și 
alții, se subțiază diyizîndu-Se îneî-

care se umăresc dfeteva plutoane 
aproape. La înapoiere pe coborîș, 
ca de obicei, se produce regruparea. 
La ieșirea din Bran o serie de ac
țiuni viguroase întreprinse de Tau
bert, Tischhoff și Scholtz (R.D.G.), 
împreună cu Iosif Naghi, Traian 
Repede, Andrei Kertesz, V. Budea, 
V. Miu, P. Cimpoeru și alții, acce 
lerează serios ritmul cursei. La in 
trârba în Brașov, Tischhoff, T. Re
pede, Ștefan Cristei (interesantă 
comportarea acestuia) și Ion Gavrilă 
se desprind din pluton. La Livada 
Poștei, de unde începe urcușul spre 
Poiană și unde tocmai fuseseră 
prinși fugarii, evadează Tischhoff, 
luînd repede 30 de secunde avanii. 
Dar după 5 km din pluton se des
prinde cu o ușurință uimitoare clu
jeanul Iosif Biro care îl ajunge pe 
Tischhoff, trece ușor peste el și con
tinuă cursa solitar, obținînd 
moașă victorie.

pe. St, Roșu Bv. se află pe primul 
loc : 158 de puncte.

• La Baia Mare se va desfășura 
duminică, de la ora 9, pe un tra
seu ales in centrul orașului, etapa 
a VII-a a campionatului republican 
de viteză pe circuit. După șase 
etape, ocupanții primelor locuri 
sînt : 70 cmc. — Tr. Macârie (Me
talul Buc.) 32 p; 125 cmc. — Al. 
Cristea-Ionescu (Oțelul Galați) 38 p; 
175 cmc. — Tr. Macarie 40 p; 
250 cmc. — FI. Ștefan (Locomotiva 
Ploiești) 30 p; 500 cmc. — FI. 
Ștefan 40 p; ataș — Ștefan și Ion 
Ciorvașl (U.R.A. Tg. Mureș) 40 p. 
în clasamentul pe echipe conduce 
Metalul București cu 217 p.

ta

V. Murinbânu (Șc. sp. 3) la 53 sec., 
6. V. Budea (CTBO Brașov). 7. V. 
Pascale (U.S. Brăila), 8. C. Cîrje (Șc. 
sp. 1), 9. C. Taubert (R.D.G.), 10. 
V. Hoța (U.S. Mureșul) — toți ace
lași timp.

Astăzi, etapa a doua contratimp 
individual 15 km,

Emil IENCEC

în contrast cu seriozitatea și dorin
ța fermă a tuturor sportivilor selec
ționați să ne reprezinte țara la cea 
de a ti-eia Balcaniadă de natație și 
care se pregătesc cu o lăudabilă dir- 
zenie pentru a se prezenta în con
diții optime la starturile din săptă- 
rnîna viitoare, ni se pare fapta lui 
Vasile Costa, recordmanul României 
in probele de bras. Imediat după în
cheierea probei de 100 m din cadrul 
întrecerilor republicane, unde a ocu
pat locul doi la o singură zecime in 
urma campionului (rezultat ce îi a- 
sigura selecția în echipa țării pentru 
J.B.), timișoreanul a părăsit in mod 
cu totul inopinat Capitala, fără să a- 
nunțe antrenorul clubului, sau fede
rația de specialitate. Iar din acea zi 
el este practic de negăsit, atit in ora
șul său natal, cit șl la Reșița sau 
București unde era așteptat să se 
alăture colegilor din reprezentativă.

Atitudinea iul Vasile Costa, de loc 
demnă de un sportiv care deține re
cordurile țării și a reprezentat Ro
mânia in aproape toate marile com
petiții de amploare din ultimii 5 ani 
este pur și simplu de necalificat. Cu 
atit mai mult, eu cil. in calitate de 
dublu campion balcanic (la Izmir și 
Alena), el avea datoria de a se pre
găti și a-și apăra in mod dcltm . titlu-, 
rile respective. Dar el a proferat pur 
și simplu să ’dezerteze... Așteptam ho- 
tărîrea forului de specialitate.

„Taca, noi din Tg. Ocna, după 
multe oftaturi și nădejdi de ani 
de zile, am ajuns cu echipa de 
fotbal în divizia C. Mare bucurie 
și prilej de a avea și noi distrac
ții ca orice microbist. Dar, dragi 
tovarăși, bucuria ne-a fost de 
scurtă durată, pentru că. echipa 
noastră nu poate juca Iu orașul 
Tg. Ocna. Ce frtimos stadion 
avem, dar nu este regulamentar, 
nefiind acoperit cu gazon. De ce 
nti este acoperit de iarbă, că ploi 
au fost destule ? După cum știți, 
la Slănic Moldova vin in pregă
tire multe echipe din divizia A 
și toate jocurile amicala și antre
namentele le fac pe stadionul 
nostru. Atunci ? Oameni fără spi
rit de răspundere din cadrul 
C.O.E.F.S. Tg. Ocna au dispus să 
se toarne pe gazon, sub zăpadă, 
zeci de tone de sare și apă sărată 
scoase din salină. Acum.’ acești 
tovarăși solicită sute de mii de lei 
de la forurile județene pentru a 
regenera și brăzda terenul, lată 
de ce echipa noastră va trebui să 
joace la Dărmănești, unde 
poate fi insolită decit de 
zeci de suporteri. Terenul 
deci ca și suspendat. De 
(CORNEL CONSTANTINESClJ. 
str. Serg. Donici, nr. 4, Tg; Ocna) 
Intr-adevăr, „of-ul” dv. este de iti- 
țeles : să aștepți de ani de zile o 
asemenea calificare și să n-ai te
ren de joc ! Credem că cei vino- 
vați de deteriorarea terenului 
trebuie să plătească. In ceea ce 
privește omologarea terenului dv.. 
aceasta este treaba comisiei de 
specialitate din cadrul F.R.F.. 
care apreciază nu numai starea 
cimpului de joc, ci și instalațiile 
și amenajările anexă. Să sperăm 
că reparațiile necesare nu 
dura prea mult.

★
„Propun ca In deschiderea 

ciulilor divizionare A să fie 
graniate meciuri de fotbal femi
nin, știut fiind faptul că partidele 
feminine sint mai atractive, mai 
relaxante înaintea unor meciuri 
grele, așa cum sint cele de fotbal 
masculin. S-ar atrage astfel și un 
număr mai marc de spectatori pe 
stadioane. Am fost intru totul de 
acord cu programarea meciurilor 
divizionare A din campionatul 
trecut, cînd s-au evitat meciurile 
la concurență. Aș dori ca această 
metodă să fie menținută și in noul 
campionat, care va începe peste 
puțin timp”. (Ing. C. ANGHEL. 
Intrarea Ion Șutea nr. 12, Bucu
rești). Supunem propunerile dv., 
pe care le găsim interesante, or
ganului corespunzător al federației 
da fotbal. împărtășim punctul dv. 
de. vedere că asemenea programări 
ar atrage un număr sporit de spec
tatori.

nu 
cițiva 

gste 
ce ?”

vor

tne- 
pro-

★
„Deși minusculă, recenta modi

ficare operată in manșeta ziarului 
(doar numărul general de apari
ție), am primit-o cu satisfacție, 
ca cititor al ziarului dv. din vara 
anului 1945. Mă deranjează insă 
chiar și cele mai mici greșeli de 
corectură apărute in ziar. Pentru 
un cotidian atit do popular, cred 
că ele dăunează". (Ing. MIHAI 
CIOCOIU. Ud. Victor Babe? 23/18 
Baia Mare). Aveți perfectă drep
tate șt credem că ați șl constatat 
că s-a remedial imediat' greșeala 
sesizată de dv. referitoare la anul 
de apariție.

VINATOARE COLECTIVA LA RAȚE
ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRU avea loc un concurs de pescuit 

staționar pe rîtil Sabar, în punctul 
Clinceni. Participă aceleași echipe 
de mai sus. Se va putea astfel ve
rifica forma sportivilor și în pes
cuitul pe o apă curgătoare.

AAsociația județeană Ilfov a vină- 
torilor și pescarilor sportivi orga
nizează duminică o ieșire colectivă 
la vînătoare de rațe sălbatice pe 
fondurile de vînătoare Dunărea și 
Stănești.

înscrierile se fac la sediul aso
ciației pină sîmbătă la ora 14.

EUROPENELE DE JUNIORI
între 17 și 22 august, la Ostende 

(Belgia) sînt programate întrece
rile celei de a doua ediții a cam
pionatelor de tenis de masă ale ju
niorilor. în vederea acestei compe
tiții forul nostru de specialitate a 
definitivat echipele reprezentative. 
Astfel, vor face deplasarea Ligia 
Lupu, Maria Șinteoan și Alexandru 
Buzeseu, Ștefan Morarii (categoria 
15 ani), Mihai Bobocică, Corne) 
Popoviei, Marin Firănescu (catego
ria 18 ani). Formațiile care 
pleca sîmbătă, vor fi însoțite 
antrenorii Farkaș Paneth și 
Pop. Va mai face deplasarea și 
cretarul general al federației

CONCURS DE SELECȚIE 
Șl VERIFICARE

PRIMII CINCI PESCARI 
SPORTIVI IEȘENI

în urma a două concursuri de 
selecție, asociația vînătorilor și 
pescarilor sportivi din județul Iași 
și-a desemnat echipa care o va 
reprezenta la întrecerile republi
cane de pescuit staționar din sep
tembrie.

Primii cinci pescari sportivi cla
sați în cele două concursuri Sînt: 
Gh. Moșneguț, cu 
Nicolae Moșneguț - 
Mircea Osoianu — 
Constantin Lungo — 2176 puncte și 
Dumitru Diaconu — 2033 puncte. 
Aceștia sînt și componenții for
mației ieșene.

3701 puncte,
2915 puncte,
2442 puncte,

CLASAMENT : 1. 1. Hiro i
Cluj) a parcurs 69 km în 1 1 
(rtiSuia orară 37,520 km), 2.

- Tischhoff (R.D.G.) la 23 sec.,

o fru-

NOUTATE DE SEZON!
IN AVANTAJUL

DE VARA
vă substanțiale avantajef

FOC A HUNEDOAREI la cumpărăturile veți facepe

pină la 30 august la articolenumeroase
(Urmare din pag. 1)

țesături imprimate

sintetice,

tip bura

și ămes-

și expandat.
cu fețe din diferite materiale, piele 
p.v.c., plasă relon, p.v.c. superlac, cu 
— încălțăminte pentru bărbați, femei

ÎN CETATEA

TIRGUL DE VARA vă invită în magazinele de confecții și încăl
țăminte, oferindu-vă pînâ la 30 august, numeroase articole cu pre
țuri reduse, avantajoase.

care le

oferă noi și

combinatului, comitetul 
și contribuția efectivă a 
prin muncă patriotică, 
atitea forțe materiale și 
Cetatea db foc a Htlhe-

mătase artificială, artificială

TIRGUL
CUMPĂRĂTORILOR!

întii, in spiritul 
sale definitorii, fundația : 

1 și amenajări 
Astfel incit la această 

tînăra asociație hunedo-

Sala de bowling de la Mamaia, cu 12 piste, construită după ultimele cerințe ale tehnicii moderne, atrage zilnic 
numeroși cetățeni români și străini Veniți la odihnă pe litoral. Tot aici du loc și cele mai importante con
cursuri ale jucătorilor, din județul Constanța Foto t Drăgoș NEAGU

im'-și - i

(C.S.M. 
h 50.19 

. Horst 
liOLiuivu xu □ ■c.,, 3. V.
Miu (Șc. sp. 3) la 36 86c., 4. E. îm- 
buzan (C.S.M. Cluj) același timp, 5.

vor 
de

Ion
se-
ro* niâne de resort, Sever Dăneț, pre

ședintele comisiei de juniori din 
cadrul Uniunii europene de tenis 
de masă.

Sîmbătă, la ora 15, pe lacul Bă- 
neasa, va avea loc un concurs de 
pescuit staționar. Participă echi
pele asociațiilor vînătorilor și pes
carilor sportivi ale sectoarelor I, 
III. V și VIII din Capitală.

Concursul are ca scop selecțio
narea echipei care va concura la 
Campionatul republican de pescuit 
staționar, programat in luna sep
tembrie.

Duminică dimineața (ora 7), va

pind cu secțiile și terminînd cu sec
toarele de producție ale Combina
tului”.

Lâ intrebârea privind dotarea ma
terială a clubului Corvlhul. interlo
cutorul nostru nu s-a mal grăbit sa 
ne ofere o mulțime de amănunte. 
Pentru simplul motiv că aceasta u 
rămas în urma posibilităților de mobi
lizare »,ln afara noii popicăt-ii cu cele 
6 piste, ne-a relatat C. Ghenea. pre
ședinte C.MxE.F.S., ne bazăm de ani 
buni pe aceeași arie de terenuri, 
mult prea rcstrinsă acum față <le ma
rele procent de tineri ai combinatului 
siderurgic”.

Și detailind. am aflat că sînt ne
cesare o revizuire și completare a 
echipamentului, sau că amenajarea 
unor simple instalații de iluminăt 
(din resurse locale) a terenurilor ar 
dubla aproape posibilitățile de cuprin
dere a doritorilor de sport. „De sală 
nu mai vorbim, a conchis C. Ghe
nea. Are una Constructorul...” șl ni 
s-a părut că dincolo de sublinierea 
faptului, se mai subînțelegea că și 
Corvinului i-ar sta bine cu o ase
menea dotare, că atunci, Intr-adevăr 
activitatea n-ar fi neîntreruptă doar 
intre două zăpezi. Pentru aceasta, 
insă, planurile de amenajări Sportive, 
care periodic se întocmesc Me către

factorii cu răspundere și atribuții în 
acest sens, ar trebui să depășească 
faza proiectelor, verigile care ar pu
tea determina insă pasul decisiv fiind 
conducerea 
sindicatului 
tineretului 
■Sint doar 
morale in 
doarci !

această aso- 
hunedoreni ! 

angrenarea 
ai săi la o 

sportivă recreativă, de 
a forțelor dar și afirmarea 

lor pe planul performanței, Construc
torul a turnat mai 
meseriei 
rețeaua de terenuri 
sportive, 
oră, mai 
reană este mai bine dotată din acest 
punct . de vedere decit clubul conci- 
tadin, plinind la dispoziția membri
lor săi un teren de fotbal (echipa 
a reușit in această vară, mult do
rita promovare în divizia C), o pistă 
de atletism, 5 terenuri cu zgură și 
2 bituminizate pentru tenis de cimp 
(secția este reprezentată in prima 
divizie a tării, există un centru de 
copii, iar de două ori pe săptămină

CONSTRUCTIILE... 
„CONSTRUCTORULUI"

Tînără și ambițioasă 
ciație a constructorilor 
Urmărind. deopotrivă 
celor 2 000 dc membri 
activitate sportivă recreativă, 
„forjare"

accesul la teren e liber pentru orice 
doritor al sportului alb), o platformă 
bituminizâtă, cuptinzind terenuri de 
handbal, volei și baschet, baza nau
tică de la lacul Cinciș (strand plu
titor, hangare, bărci) șl mindria aso
ciației ; sala do sport, recent moder
nizată și completată eu tribune, găz
duind voleiul, baschetul, tenisul de 
cimp și de masă.

„Activitatea ■— 
cretarul itsociației.
— se desfășoară pe două laturi : 
descentralizare, adică de facilitare 
sportului pe șantierele 
noastre (tenis de masă, 
și pe plan central, in 
petițiilor ce angrenează 
sociație. clini a fost, de 
Primăverii" (ediția II)

ne informează so- 
Vasile Ștefanovici 

tie 
a 

î ntre prinderii 
volei și șâh) 
eatli-ul ctim- 
inlrtaga it- 
pildă „Cupa 
la volei, ă- 

ilctism, tenis de masă, popice, fotbal 
și șah. Recent, de „Ziuă Constriic- 
torului" am organizat tradiționala 
excursie Ia Strei, la care au partici
pat 3 000 de oameni plus... fanfara 
ș< unde apa, aerul și sportul au stat 
la loc de cinste”.

Secretul ? La indemîna oricui : a- 
soclația (președinte : Vasile Gheor
ghiu) primește un sprijin nemijlocit 
din partea conducerii întreprinderii 
(director : Gh. Moli), se bazeâză pe 
resortul organizatoric al sindicatului 
și se alimentează din entuziasmul ti
neretului.

din i
mixtă și relon de producție internă.

CIORAPI PENTRU FEMEI — suprâelâstici, din fire 
cu romburi, tălpici.

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

COMPLEURI, I1ALATE BAIE, JACHETE din bumbac 
tec — pentru toate vîrstele.

CĂMĂȘI cu mîtiecă Scurtă sau lungă, fără inserție.
UNIFORME ȘCOLARE.
CONFECȚII din bumbac și amestec pentru toate virslăle ; din 

lină și tip lină — pentru copii.
DIN ȚESĂTURI l)E VARA rochii, bluze, capoade — pentru fe

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

PĂLĂRII din -pai și tip pai.
SACOȘE din pai, tip pai, p.v c. expandat, folio p.v.c.
POȘE'l E din păi, tip pai, rafie sintetică, simplă sau combinată 

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

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

• • z-' .«.zț
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LA BUCUREȘTI, IN PERIOADA VACANȚEI DE VARi

CONTINUĂ CU INTENSITATE ACTIVITATEA
CENTRELOR DE COPII Șl JUNIORI

CELE DOUA DIN GALAȚI OBLIGAȚII SPORITE PENTRU C.S.M. SIBIU
Câle două echipe gălățene abor

dează noul campionat animate de 
ambiții noi, mal mult sau mai pu
țin mărturisite. în ambele tabere 
domnește un climat de optimism, 
se muncește mult, se Speră într-o 
comportare onorabilă.

La F. C. Galați — echipă în care 
sfe pun cele mai mari speranțe pri
vind realizarea unui vechi dezide
rat — promovarea în prima divizie 
— s-au produs importante trans
formări structurale. Au fost legi
timați mulți jucători, renunțîndu-se, 
în schimb, la alții depășiți de 
scopul propus. în asemenea condi
ții nu poate fi încă vorba de o per
fectă omogenizare, de conturarea 
unei idei precise de joc. Echipa a 
susținut în perioada 
15 meciuri amicale.

„Dat fiind faptul că 
total remaniat — ne-a 
norul Valeriu Neagu — vom avea 
de rezolvat într-un timp relativ 
scurt problema omogenizării și or
ganizării eficiente a jocului. Cei 20 
de jucători care compun lotul au 
la dispoziție excelente condiții de 
pregătire, bucurîndu-se de un spri
jin tolal din partea organelor lo-

pregătitoare

lotul a fost
spus antre

cale și a suporterilor. îti cfeoâ cts 
privește lupta pentru titlu, consi
der că Progresul București, Sportul 
studențesc și — fără modestie, dar 
cu luciditate — F. C. Galați. Vor 
candida cu șanse aproximativ egale 
pentru promovare".

★
Politehnica Galați, echipă adula

tă de mulți dintre spectatorii gălă- 
țeni datorită stilului spectaculos al 
jocului prestat, s-a reîntors recent 
din Bulgaria, unde a susținut un 
turneu de trei jocuri. După păre
rea multora, antrenorul Dragoș Co
jocarii se află pe drumul formării 
unei 
deșt, 
cărui 
dată, 
meroasele îrjtîlniri amicale susți
nute pînă în prezent, s-a urmărit 
îmbogățirea registrului tactic și 
tehnic, o mai mare mișcare a ju
cătorilor în teren și creșterea vite
zei în fazele de finalizare.

Numai campionatul va valida, ' 
însă, pregătirea și speranțele am
belor echipe gălățene.

echipe bune dintr-un lot mo- 
fără nume de rezonanță șl al 
principal scop este, deocam- 
dorința de afirmare. Prin nu-

echipei C.S.M. 
iulie, printr-o 

In urma 
Al. Cristea, 

Primul antre- 
î aer Uber a avut loc la 

. , apoi următoarele au. continuat zl de zi cu o intensitate crfts- 
cîrid de 1» 90 la 13(1 minute, puntn- 
du-se accent pe pregătirea generală șl 
apoi pe tehnica individuală. De la 
22 Iulie s-a trecut la partea a două 
a preggtirilor. prin Jocuri de verifi
care și antrenamente cu caracter spe
cific. Parale) cu jocurile-școală. echipa 
C.S.M. Sibiu a mâi participat la „Cupa 
de vară", întflnlnd echipele AS,A. 
Sibiu, Gâz Metan Mediaș șl Metalur
gistul Cugjr. Problema care a preocu
pat conducerea tehnică a fost Înca
dratei tinerelor elemente în 
d6 efort sporit, precum șl 
mul de joc al echipei. Este 
cei 4 juniori promovați de ' 
campioană a țării. Școala .
Sibiu : Gunesch, Schell, Marcu Șl fur
ie» Alături de aceștia a mai fost 
legitimat șl Răduță de la Steagul 
roșu Brașov. . Antrenorul echipei, Mir
cea Negru, ne-a declarat : „Locul 3 pe care l-am ocupat iu campionatul 
trecut no obligă să abordăm acum cu 
multă seriozitate campionatul, chiar de 
la inceput, pentru a depune aceeași

Pregătirile în cadrul 
Sibiu au început la 8 
minuțioasă vizită medicală 
căreiâ medicul echipei, 
s-a declărat satisfăcut, 
nament in aer liber 
11 iulie, i

la Șefia clasamentului, 
realizarea acestui obiectiv â- câ argumente tinerețea, opti- 
Și dorința de afirmare." Iar 

■„L ’ ‘ Gh. Julâ, ne-a
Sinteni preocupați ca In inun
zi cu zl să formăm jucători

T. SIRIOPOL

CHIMIA Rm.VÎLCEA-UN LOC IN PRIMELE CINCI!
Revenirea formației vîlcene pe scena 

secundă a campionatului național de 
fotbal a produs în orașul nostru, în 
rîndurile suporterilor, o stare eufo
rică, mal ales după măsurile luate 
privind întărirea echipei. Aproape toți 
iubitorii sportului cu balonul rotund 
din VJlbea văd în „Chimia" o echipă 
care va face o figură frumoasă în 
noul campionat, speranța acestora 
fiind că ea nu va termina 'competiția 
mai jos de ioeul s în serie. De altfel, 
aceasta este și părerea majorității ce-

o serie de jocuri de verificare. Antre
norul Petre Stănilă a urmărit, în 
special, mărirea capacității de efort a 
jucătorilor, spre finalul perioadei pre
gătitoare punîndu-se accentul pe „spe
cific" și problemele tactice. La ol-a 
aceasta, Chimia are un potențial teh
nic bun și. cu un lot întărit cu Bur
lacii. D. Popescu, Dumbravă, Orovitz 
șl Alecu — jucători cu experiență șl 
maturitate divizionară — speră că va 
lua un start bun? Unii jucători vor- 

chiăr de o victorie la scor in

regimul 
In slstfe- 
vorba de 
lă echipa sportivă

candidatură Pentru 
vem 
mlsrtiul 
prfeședintfele clubului, spus: — — —
câ de zi cu zl sâ formăm jucători 
cu n ținută morală comunistă, cxempiw 
atfț tn procesul de producție, cit ?i t?e 
terenul de sport» tn acest sens vl-țm 
să reedităm buna comportare 
campionatul 1__ 7.'..
plină. Din cânze obiective, am râ“ 
nUnțat la serviciile unor jucători ea 
Gavrilă. Tarcii și juniorul Muțiu (care 
a dat examen la școala de subtngineri) 
De asemenea. Rădoi. Lâzăr șl ÎDșnltă 
și âu manifestat dorința de a juca lâ 
alte echipe, secția acordindu-îe dez
legările. Uegretâblh dar trebuie să 
recunoaștem că plecarea inopinată â 
lui Nistor este un blam ătit la adresă 
noastră, a clubului, cit și â lui» 
personală. Acest tînăr din Sibiu, cres
cut. și afirmat în cadrul clubului 
nostru, fără să ceară asentimentul conducerii și-a părăsit echipă, dueîn- 
du-se la Farul Constanța. Eu văd ca 
favorite ale seriei pe „Poli* Timișoara, 
Corvinul Hunedoara, C.F.R. Timișoara, 
dar sperăm și dorim ca șl noi să 
atacăm primul loc".

Ilie IONESCU

___  __ din 
trecut M capitolul disci- 
caute

„GAZ METAN MEDIAȘ E IN «B»
DE CIND LUMEÂ..."

într-una din după amieze, aflin- du-mă pe stadion la un antrenament, 
al echipei Gaz metan, alături de alți 
zeci de iubitori al fotbalului, unul 
dintre suporteri — optimist, desigur 
— s-a exprimat astfel : „Ar fi cazul să terminăm odată cu divizia B, unde 
joacă Mediașul de cilid liimra..." A 
primit, însă. următorul răspuns : 
„Pfomovâroa in „A" e aproape impo
sibilă rind avem de luptat cu echipe 
puternice ca cele din Timișoara". Toți 
cei' din jur ău aprobat cele spuse în 
replică dar — Și ăicl părerea â fost

echipa este în curs de omogenizară, 
mal sînt. de retușat unele stlngâcii 
tehnice, în special lâ tinerii cară au 
fost promovați în formație (în noul 
săzon, vor juca patru juniori la Gaz 
metan). „Urmărind o bună comportare 
a formației noastre, ne spunea Gh. 
Iovlcin, ne bazăm pe seriozitatea cil 
care se pregătesc fotbaliștii, pe con
duita lor sportivă in viața de toate 
zilele. Avem foarte mulți prieteni In 
oraș,
pasiune, dar care, din păcate, nu fac 
același lucru in momentele cind echipa 
trece, temporar, printr-o criză, Bau 
are eșecuri".

Echipa Gaz metan are pentru noul 
campionat un teren cu „haine" 
proaspăt călcate — recent regazonat 
_ dar nu are, în schiihb, un alt 
loc pentru antrenamente, atlt de ne
cesar in anotimpurile eu intemperii,

Z. RtȘNOVEANU

eare la rtieciuri ne susțin cu

Pârâtei cu preparativele ce se fac 
pe toată linia pentru startul cam
pionatelor divizionare de seniori, cen
trele de copii și juniori iși continua 
și ele, cu maximum de intensitate, 
âctivitâtea de pregătiri a schimbu
rilor de peste citiva ani. Vizitele la 
cîteva importante centre bucureștene 
de copii si juniori ne-au relevat e- 
forturile intensg făcute in principa
lele direcții : selecția, însușirea și 
îmbunătățirea procedeelor tehnice spe
cifice, mărirea capacității fizice de 
efort. Nimeni nu și-ă permis nici 
rnăcâr o Singură zi dc vacanță. Așa- 
dâr —• și nu 6 facem cîtuși de pu
țin pentru a poetiza — in laboratoa
rele de lucru ale primelor scene din 
fotbalul nostru, se „transpiră'- intens, 
se consumă mari energii, afit din 
părteâ micilor candidați la un lpc de 
titUlâr Si a antrenorilor — de multe 
ori p* nedrept „uități" — cit șt. in 
fine. ‘ "
buri.

a conducerilor dâ âectii si

PRIAAA REALIZARE
A CORVINULUI

HUNEDOARA
ași certă realizare 

Hunedoara, obținută

Metalul Tirgoviște este prezentă fn grupajul de fată doar prin, această imagine. Spectaculozitatea șl. dina
mismul ei, însă, sint. compensatorii. Desigur că suporterii echipei vor dori soi asiste la cît mai multe 
asemenea prilejuri, în care Nifescu

Desigur
(căpitanul echipei) trimite balonul in poarta adversă

Foto i Mișu AVANIJ, Tirgoviște
lor din conducerea secției de fotbal.

Organele locale au dat tot sprijinul 
echipei, condițiile de pregătire și joc 
sint optime, la conducerea secției de 
fotbal sint oameni cu multă pasiune 
pentru fotbal. ceea ce dă speranțe 
suporterilor, dispuși șl el să-șt poarte 
echipa favorită 
sportivității.

..Chimia" gim sever 
mai mult

pe aripile victoriilor și

a 
de 

de
fost supusă unul re- 
pregătire, efectuîndu-se 

40 da antrenamente șl

meciul Inaugural cu C.F.R. Pașcani, 
Să sperăm ca socoteala de acasă se 
va potrivi cu cea din

„Consider 
nic — că vom avea o 
rltorie gonisto 
Progresul și 
in care cred 
ril...»

spunea
iirg...
mijlocașul Zer- 
comportare me- are ca prota- 

bucureștenele
in serie, care 

principale pe
Sportul studențesc, duel 
că vor Învinge banca-

D. ROȘIANU

ÎNTINERIREA PROGRESULUI BRAILA

unanimă — echipa ar merita cu pri- 
sost«|ă un loc in primele 5 fiindcă 
e btne pregătită. Părere la care A 
subscris și antrenorul Gh. Iovlcin

Medieșânil au Început pregătirile in 
primele Zilă âle lunii iulie, efectuînd 
cinci antrenamente săptăminale. Intre 
9 și 23 1u.Ue jucătorii au fost in con
cediu lâ mare, unde au susținut și 
partide amicale eu formații din Mân- 
gallă, Medgidia și Constanța. După 
cum declară conducătorul tehnic al 
formației, băieții stat in formă bună,

O primă 
Corvinului 
chiar înaintea startului și indepen
dent de... poziția din clasamentul 
ediției anterioare a campionatului : 
scăderea mediei de vîrstă a echi
pei la 22 de ani. Bineînțeles că la 
aceasta a contribuit în primul rind 
promovarea juniorilor Nagy (com
ponent al lotului național de ju
niori), Giurgiu și Stoica, dar și ti
nerele achiziții provenite din cate
gorii inferioare : Munteanu (Texti
la Sebeș), Radu (Minerul Ghelar) 
și Cișlea (Minerul Teliuc). Proba
bil, pentru a adăuga și centrul de 
greutate ăl tehnicii 
a fost transferat dc 
Popa.

Care este părerea 
Eutin Stepau acum, 
stadiului de pregătire ?

„Mulțumit, de ce să nu recunosc, 
ghidindu-mă și după cele două re
zultate obținute în meciurile inter
naționale susținute în această pe
rioadă, ca și după evoluția din 
„Cupa de vară", unde n-a pierdut 
nici un joc. Mai puține motive de 
mulțumire aș avea, însă referin- 
du-mă la sprijinul material al con
ducerii clubului din perioada pre
gătitoare. Ce Ioc vizăm în noua 
ediție ? între 3 și 5, favorita seriei 
fiind, după părerea mea, Politehni
ca. Timișoara".

★
bilânțul antrenorilor, din 

__  d» cooii si juntoti Steaua 
notate trăi titluri de campioni 
BucurSștiului, lâ categoriile de vir
ată ale copiilor născuți in 195.5, 1956 
și 1957, obtinut? toate in acest, ân. 
Cu ătit mai mult trebuie remarcate 
numele celor car? i-ău pregătit : Ion 
Voinescu, Ertierich Jenei șl Romca 
Catană — coordonatorul centrului. în 
momentul de fată, activitatea de pre
gătire se desfășoară normal, conform 
programului prestabilit : au loc se
lecții Zilnice, a căror popularizare a 
atras în această vară aproximativ 
1300 de copii între 10 și 12 ani. Din
tre aceștia, doar 50 și-au ciștigat cu 
greu un Ioc în rîndurile centrului, 
intrînd imediat „in atențiile” antre
norilor. Dar exigența acestora. se do
vedește a fi foarte măre, intruc.it, 
prin probe de control și teste peri
odice de un grad ridicat de dificul
tate, procesul selecției continuă in 
permanență. în aceste condiții, co
piii care reușesc să rezista acestor 
repetate trialuri reprezintă, cu sigu
ranță, autentice talente, generatoare 
de speranțe ■ pentru viitor. Așadar, 
Steaua nu-și dezminte nici în a- 
ceastă vară rcnumele : pepiniera pro
prie va fi in continuare productivă.

★
Doi antrenori ai centrului de copii 

și juniori Rapid București, Costea și 
Mih&ilescu, și-au însoțit eterii (a- 
proximativ 50) intr-o tabără de pre
gătire. în âfâră dfe aefeștia, încă 14 
juniori se mai află in taberele de 
vâră ăte F.R.F. Dfe la Harghita, — 
cartierul de vară al celor doi antre
nori — aflăm că „speranțele” clu
bului giuleștfean învăță, iși desăvîr- 
sesc procedeele tehnice specifice și 
iși măresc progresiv capacitățile fi
zice de efori. La dată de 15 august 
întregul efectiv de copii, juhiori și 
antrenori se reunește în București 
pentru continuarea pregătirilor pe 
grupe de vîrstă. Nici selecția n-a 
fost trecută cu vederea : in virtutea 
unei bune orientări, antrenorul So- 
cec. ăjutât de doi instructori volun
tari . a rămas în București pentru 
verificarea copiilor și juniorilor cte 
aici. Cu această ocazie se „ăcunut- 
tează" noi continaente de talente în 
Grant, tndeminafea generată, rall- 
tăfile tlatjve si posibilitățile de dez- 
voltâre in viitor rămin in continuare, 
principii de bază^alr selecționării.

Prin desființarea echipei de tineret, 
a clubului Progresul Biiciireșll. in 
lanțul normal de promovări succe
sive de la o categorie de virstă si 
valoare la alta, a intervenit o sin
copă nefericită. Opt foști juniori, care 
au depășit vîrstă permisă de regu
lament, au fost transferați cu con- 
tradezlegare la diferite echipe de 
categoria B și C. Așadar, conduce-

în
trui

/ti „laboratorul^ <le la stadionul Cthencea, sub conducerea antrenorului 
Romeo Catană, echipa de juniori a clubului Steaua își desăvîrșește pre
gătirile, în ciuda căldurii toride. Printre ei se ajlă și cîteva elemente de 
perspectivă: Alexandru Florca, 
Țancu, Vasilc Orban
rea clubului și-a fixat încă din 
ceâstă vară un prim obiectiv — Urmă
rirea cu consecvență a produselor 
fotbalistice proprii, care, peuitru ci- 
tăva vreme, vor juca sub alte cu
lori. Activitatea de pregătire a co
piilor și juniorilor s-a intensificat 
Motivul ? Antrenorii Știrbei, Cosnia, 
Gorgorin și I. Kluge — coordonato
rul centrului, sint constienți că și de 
munca lor depinde în mare măsură 
viitoarea stabilizare pentru mai mul
tă vreme a echipei de seniori în 
divizia A. Stadionul din str. Dr. Stai- 
cbvici găzduiește de două ori pe zi 
antrenamente tehnice, de pregătire 
fizică generală sau, mai rar, me
ciuri de selecție. Antrenorii au și 
efectuat citevâ raiduri pdntru a de
pista talentele existente la difâri-

Adrian Serafim, Dan Marinescu, Ion 
Foto l N. DRAGOȘ

a- din împrejurimi, in curțile 
fost constituite tabere de 
pionierilor. Promovările,

tele școli 
cărora au 
vară ale 
completarea și stabilizarea loturilor 
de vîrstă sint. in momentul de fată 
alte preocupări 
lui de copii și

de bază ale centru- 
iuniori Progresul.
★

____ ___  ... scurtele noastre con
statări și preocupările similare cș 
există la centrul de copii și juniori 
Dinamo, putem concluziona — și o 
facem cU satisfacție — că preocupă
rile marilor cluburi bucurcștene 
pentru creșterea și pregătirea noi
lor generații de jucători sint reale, 
substantiate, desfășurate in profun
zime.

Radu TIMOFTE

Adăugind la

Sîmbăta și duminică pe „Republicii"
*

A V-a EDIȚIE A CUPEI
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Rapid și Confecția Iși dispută finala competiției

și experienței, 
la Jiul Rcmus

antrenorului 
la încheierea

Voicu ALBIT

128 DE MECIURI IN
nCUPA ROMÂNIEI"
Duminică (15 august) ard lot o 

nouă etapă a „Cupei României" la 
fotbal. Meciurile, la care participă 
echipele din campionatul diviziei C 
și cele calificate din etapele prece
dente, vor începe la ora 16.

Redacția roagă corespondenții să 
telefoneze, la numerele cunoscute, 
rezultatele jocurilor de „Cupă" du
minică după-amiază.

Progresul Brăila abordează noua 
ediție a diviziei secunde, țntr-o nouă 
conjunctură : predominante'-sint ele
mentul autohton si tinerețea.

Pregătirile echipei, începute Ia 10 
Iulie, sa efectuează sub conducerea 
antrenorului Eugen Stoicescu, care 
are la dispoziție un lot numeros, 
completat cu o serie de nume noi : 
Ștefan Mocanu, Corbănescu, Iuga și 
Cotigă III. din pepiniera de juniori, 
precum și Roman de la Unirea Tri
color Brăila și Poalelungi de la Rul
mentul Bîrlad.

Ca înaintea fiecărei noi ediții se 
speră într-o comportare mai bună a 
echipei. Iată ce ne-a declarat Gheor- 
ghe Vasîle, vicepreședintele clubului : 
„întinerirea echipei cu jucători pro- 
veniți in majoritate dintre juniorii 
propriului club constituie 
de prim ordin îp întărirea 
acestui colectiv. Deși din

uri factor 
morală a 
punct de

vedere valoric actualele echipe din 
serie sint superioare celor de anul 
trecut — ți ne Rindim, în primul rind, 
Ia Progresul București, Sportul stu
dențesc șl F. C. Galați — credem că 
echipa noastră Se va prezenta mal 
bine decît in campionatul anterior".

Faptul că în aceste ultime zile se 
lucrează cu febrilitate pentru ca sta
dionul brăilean să se prezinte la start 
cu întreaga sa capacitate, constituie 
ună din mărturiile elocvente ale gri
jii cu care organele locale urmă
resc activitatea fotbaliștilor de la 
Pr'ogresul.

Despre suporterii 
aceiași, cu inima și 
de echipă, vor vorbi 
și entuziasmul lor 
viața de 
fotbaliștii

brăileni, mereu 
cu fapta alături 
ulterior prezenta 
la stadion, 

fiecare zi împreună 
preferați.

in 
cu

N. COST1N

DUNAREA GIURGIU SE GINDESTE,» r

DEOCAMDATĂ, LA TUR...

CELE TREI AAOTIVE DE OPTIMISM

feminini) „Cupa 23 August41
de divizia A — Ra- 
Politehnica lași, îm

preună cu formația de t.ineret-re- 
zerve ă < 
tura întii 
în Spania, 
marți) se 
duminică 
în cadrul 
tice de atracție: Cupa municipiu
lui București, aflată la cea de a 
V-a ediție.

Meciurile se vor desfășura după 
următorul 
tragere 
STEAUA
REZERVE (ora 17,30. arbitru Con
stantin Bărbulescu); RAPID — PO
LITEHNICA IAȘI (ora 19,30, arbi-

. Trei echipe, 
piti, Steaua și

clubului , Dinamo (gacnK 
sfe aflâ într-un turneu 

, de unde se va înapoia 
vor întrece 
pe stadionul Republicii 
unei competiții fotbalis-

sîmbătă și

program (alcătuit prin 
la sorți) : simbăfă :
— DINAMO TINERET-

tru Victor Pădureănu). Duminică ț 
învinșii între
tru Gheorghe Popovici); învingă
torii între ei 
Aurel Bentu).

Regulamentul Cupei prevede câ 
în caz de egalitate după 90 de mi- 
nUte, echipa învingătoare să fife 
desemnată prin executarea unor 
lovituri de la 11 metri.

★

Tot pe stadionul Republicii este 
programată sîmbătă, de la ora 16, 
finala competiției feminine „Cupa 
23 August" între echipele bucu
reștene RAPID și CONFECȚIA. 
Meciul va fi condus de arbitrul 
Gheorghe Ene.

ei (ora 17,30, arbi-

(ora 19,30, arbitru

STEAGUL ROȘU A PLECAT IN TURCIA

florescu a fost lăsat acasă...
Teri â părăsit țară, cu destinația 

Izmir, echipa Steagul roșu, care va 
susține duminică meciul revanșă cu 
Altay. contînd pentru „Cupa Bal
canică". Stegarii au jucat miercuri 
cu Politehnica Brașov (div. C) pe 
care au întrecut-o cu 4—2, prin 
golurile marcate de Pcscaru, Nc-

fOTBALIȘTII SPORTULUI STUDENȚESC
(Urmare din pag. 1)

jumătate,
o

oricui: Intr-un ceas șl 
peste două sute de vâgoneți, cu 
sută de cărămizi

Pregătirea tinerilor fotbaliști de 
la Dunărea Giurgiu â stat sub sem
nul seriozității. Antrenamentele au 
avut loc zilnic de la 6 iulie și pînă 
în prezent, iar participarea la jocu
rile din cadrul „Cupei de vară" au 
constituit un bun prilej de pregă
tire și verificare. în urma dispute
lor din cadrul acestei competiții — 
cu Ș. N. Oltenița (2—1), Metalul 
București (5—1) și T. M. București 
(5—1) — formația giurgiuveană s-a 
clasat pe locul I în seria respectivă. 
Nu trebuie să uităm că, prin grija 
organelor de partid și de stat lo
cale, cît șl cu sprijinul clubului 
Farul Constanța, jucătorii echipei 
Dunărea și-au petrecut o parte din 
vacanță — timp de 9 zile — pe li
toral.' Dar nici în acest interval nu 
ți-au întrerupt pregătirile, giurgiu- 
yenil fiind prezenți zilnic pe stadio-

Mal" din Constanța, sus-nul „1
ținînd $i două jocuri de verificară, 
în compania formațiilor Farul $i 
Delta Tulcea. După opinia antre
norului Petre Mîndru, echipa se 
află în prezent bine pregătită și 
așteaptă cu încredere să se dea 
startul noi ediții a campionatului. 
Noii jucători : Tudorache, Colaru și 
Storobăncanu (reîntorși din arma
tă), Gruber și Tinț (promovați de 
la juniori), cît și vechii jucători, au 
dat satisfacție în meciurile amica
le, asigurînd acum forurile locale, 
din partea cărora se bucură de un 
sprijin substanțial, că echipa Du
nărea va ocupa un loc fruntaș la 
sfîrșitul turului.

Deocamdată, deci, promisiuni 
pentru prima parte a campiona
tului...

Suporterii echipei Minerul Baia 
Mare sint peste măsură de optimiști 
in ajunul noului campionat. Motive
le care determină această Încredere 
in formație sint trei : 1. reîntoar
cerea „fiului rătăcitor”, Mircea Săsu; 
2. revenirea lă conducerea tehnică a 
formației a ■ cunoscutului antrenor An
drei Șepci ; 3. completarea lotului cu 
<> serie de jucători valoroși : Crislea 
(de la C.F.R. Cluj). Popa (Olimpia 
Baiu Mare), Lang (Minerul Anina), 
Stan (C.I.L. Sighet). In plus, ău fost 
promovați in „Tl”-le miner doi ta
lentat! juniori băimăreni .și anume 
Crișan și Hofmeister. Iată de ce nici 
n-a început campionatul și mulți su
porteri spun că lupta pentru promo
vare în seria a Il-ă se vâ da intre 
echipele reprezentind orașele Timișoa
ra Șl BAia Măre. In Schimb, antre
norul este rezervat, spunindu-ne : 
„Scopul imediat csie de a presta un 
fotbal bun. Jucătorii noștri au la dis
poziție condiții de antrenament hune 
și, in general, ei nu se pot plinge 
că duc lipsă de efeva. In privința 
clasamentului, vom vedea mai tlrziu!”.

Formația este destul de bine pre
gătită. mai sint unele deficiențe in 
privința pregătirii fizice a unor ju- 

ceea ce nu constituie, insă,
handicap serios. Programul de 

început după 15 iulie, a 
de intens. Au urmat 
amicale extrem de 
pildă, cele cu Motor 
cu Honved Budapesta

înâintașil M. Sasu, Comăn și Trif 
(și acesta revenit, după cîțivâ ani, 
la Minerul).

T. TOHATAN

MIRfll AUTOTURISME

Traian BAK BALATA

cători, 
lin 
pregătire, 
fost deosebit
apoi meciuri 
grele, ca. de 
Lublin (0-0).
(0—3), cu U.T.A. (0—3) și cu Olimpia
Satu Mare (3—0). După cum se vede, 
s-au avut în vedere adversari redu
tabili, apti să dezvăluie potențialul 
actual al echipei băimărene. indife
rent de scorul de pe tabela de mar
caj. în formă excelentă se află deja 
portarii Moritz și Cristeâ, precum șl

Crește necontenit numărul celor 
care obțin drept cîștigtiri autoturis
me la Seriile speciale Loz în plic, 
sistemul cel mai popular de joc 
și cei mai răspîndit în întreaga 
țară.

Astfel se explică faptul că zilnic, 
în orașe, în comune și în sate apar 
aiți mari cîștigători la aefest sis
tem.

Printre cei mâi recenți eîștigători 
de autoturisme la seriile speciale 
Loz în plic se numără și parti- 
cipanții : Anica Anghelache — Va
tra Dornei județul Suceava — Da
cia 1100 ; Florian Corlstantintscu 
— Buzău — Dacia 1100 : Nicolae 
Ardeleanu — Sibiu — Moskvici 
408/412 ; Costică Cloșca — Con
stanța — Dacia 1100; Constantin 
Sofican — comuna Mărăcineni, ju
dețul Argeș' — Moskvici 408'412; 
tonei Pop — Sâtu Mare — Dăcia 
1100 : Ion Ion — Ialomița — Mosk
vici 408/412 ; Nedelcu Oprea — Ga
lați — Dacia 1100.

Nici seriile obișnuite Loz în plic 
nu rămîn mai prejos cu acordarea 
de mari cîștiguri.

Printre ultimii cîștigățori se nu
mără ! Ion Curca — Brașov — 
20.000 lei; Ion Murarîu — Pîngă- 
rați — județul Neamț — 20.000 lei; 
Ioșîl Dinu — yînătorii Mici — țju-

fiecare...
★

_ „___ ______oră mâi tlrziu, spre
sfîrșitul pauzei de prinz, ne întreți
nem cu antrenorii Sportului stu
dențesc.

Maksai ne confirmă că sint pre
zenți la lucru 22 de fotbaliști, mai 
puțin CiOrnoâvă și Dumitru Nicolae, 
accidentați, dar că data viitoare ii

O jumătate de

dețul Ilfov — 20.000 lei; Valeriu 
Ghiță — Vîrtoapele — județul Te
leorman — 20.000 lei.

Nu uitați,
jucați la Loz

Numai cine

vom intilni cu siguranță și pe ei :
— Știți, băieții au propus să facem 

muncă voluntară. Au venit într-o 
zi la club și ne-au spus că vecinii 
lor de cămin, din „Regie", ies in fie
care dimineață pe șantierul Institu
tului Politehnic, și că ei nu inteleg 
— chiar dacă sint fotbaliști șl chiar 
dacă se apropie campionatul — să 
stea cu miinLIe in sin.

Privim împreună șirul indian al 
vagoneților ce și-au reluat mersul. 
Motroc zimbește :

— Aici e ca și pe stadion ! Apă
rătorii duc greul, fiecare fundaș im
pinge singur un vagonet... Uitati-vă 
la atacanți ! Cite doi cite doi, Kraus 
cii Pană, Culda cu Sandu...

— La că oră plecați de la fabrică?
Pâre surprins :
— Cind se termină programul. Ia 

trei și jumătate. Mergem la masă, 
apoi la stadion.

amiază aveți antrena-

cula, Furnică și Ivăncescu. în Tur
cia au făcut deplasarea 16 jucători, 
Florescu fiind lăsatrficasă pentru că 
la meciul de miercuri cu Politeh
nica a venit la stadion în stare de 
ebrietate...

înaintea plecării din Brașov, an
trenorul principal al stegarilor, Ni
colae Proca, ne-a făcut următoarea 
declarație : ,.In partida dc la Izmir, 
jucătorii mei se vor mobiliza pen
tru realizarea unui joc superior ce
lui de Ia Brașov, pentru a obține 
un rezultat bun, care să ne permită 
ciștigarea seriei. Vom tncepe jocul 
in următoarea alcătuire : Adamache 
— Ivăncescu, Jenei, Olteanu, Rusu, 
Pescaru, Cadar. Necula, Gherghcli, 
Furnică, Gyorfi".

Carol GRUIA, coresp.

turneul echipei f.c. argeș
ÎN IUGOSLAVIA

oriunde vă aflați, 
în plic.
joacă poate cîștiga.

Loto de astăzi va fi 
de 

începere de la ora

• Tragerea 
televizată direct din studioul 
televiziune, cu 
19,10.

• Publicăm 
lui Pronosport 
15 august 1971, care cuprinde me
ciuri din campionâtul de fotbal di
vizia B : I : Poiana — Progresul 
București ; II : Metalul București
— F. C. Galați; III : Metalul Tîr- 
goviște — Sportul studențesc ; IV ; 
Știința Bacău — Portul ; V • Me
talul Plopeni — S. N. Oltenița ; VI: 
Politehnica Gl. — Cehlăul ; VII : 
Chimia Rm. Vîlcea — C.F.R. Paș
cani ; VIII : Olimpia Satu Mare
— C.F.R. Timișoara ; IX : Politeh
nica Tim. — C.S.M. Reșița ; X i 
C.S.M. Sibiu — Electroputere Cv; 
XI ; Gaz metan — Metalurgistul 
Cugir; XII t Chimia Făgăraș — 
Minerul Baia Mare ; XIII! Vulturii 
Lugoj — Minerul Anina.

programul concursu- 
nr. 33 de duminică

Rubrică redactată
* de LOTO-PRONOSPORT

— După 
ment ?

— Nu.
— Atunci
— Jucăm

ce facfeti la stadion ? 
cu I.O.R. !

★
Cind am plecat noi. treaba se re- 

luase cu aceeași incăpățînâre, poate 
doar într-un ritm mai regulat.

Era cald, sudoarea curgea șiroaie 
si — priviți din bulevard — fotbaliștii 
Sportului, cu piepturile bronzate, pă
reau că fac plajă.

De departe, zgomotul sacadat 
al vagonetiior — Smintind, de tram
vaiele de periferie — trăda' abnegația 
cu care studenții sportivi ai „Regiei” 
înțeleg să intimpine — prin muncă 
— marea sărbătoare a Eliberării, 
trânsformlnd vacanta într-o adevărată 
manifestare a devotamentului șl pa
triotismului.

Aflată tn turneu în Iugosiavlă, echipă 
F. C. Argeș a susținut miercuri, un 
meci amical în compania formației Mo
tor Subotița (div. C). de care a dispus 
eu scorul de 6—0, prin golurile marcate 
de Dobrescu (2), Dobrin, Dumitru Emil, 
Radu și PrepurgCl. în continuare. p|. 
icștenil vor participa sîmbătă șl dumi
nica, in orașul Krusevac, la o compe
tiție organizată cu ocazia aniversării a 
600 de ani de la fondarea orașului. 
Ea turneu mal iau pârte echipele o.FK 
Beograd. VolvOdtna Novlsad șl Krtise- 
vâc (cat. B). Sîmbătă, vor avea loc 
partidele : F.C. Argeș — o.F.K. Beo
grad și Voivoflina Novtsâd — krdsevăc 
iar duminică, se vor întilni învingătoa
rele între ele și învinsele între ele.

PROGRESUL-MAȘINI UNELTE 6-1 (4 0)
Progresul â făcut o repetiție generală 

înaintea meciului de duminică de la 
' Cîmpina. Golurile bancarilor au fost 
înscrise de Năstase (3) Tănăsescu (2) 
și Gh. Georgescu ; pentru echipa adver
să a înscris Petrescu. Beldeanu șl 
Câssai, prezenți la meci în câlitâte de 
spectatori, vor juca, după toate pro- 
bălltățlle, duminică în meciul cu Po
iana.

POLITEHNICA IAȘI - RACING CLUB BEIRUT 4-2 (0-1)
Politehnica a considerat jocul 

ușor și în prima repriză a fost sur
prinsă de replica viguroasă a oaspe
ților. La reluare, studenții au jucat 
foarte bine, reușind să marcheze 4 
goluri prin Marica (2) și Mărdă- 
rescu (2). Golurile oaspeților au 
fost înscrise de Cliamaud,

Din formația Politehnicii Iași au 
lipsit Moldoveanu și Cuperman, 
sancționați de antrenorul Mărdă- 
rescu pentru nerespectarea sarcini
lor de antrenament.

A arbitrat Mircea Rotaru (Iași);
D-»MCON£SCU — coresp,'

intruc.it


La Bu3ap'esîâ, In „Cupa Tungsram'1

Victorie categorică a poloiștilor
români: 9-4 cu Suedia

’ BUDAPESTA, 12 (prin telefon), 
Echipa de polo a României a 
debutat cu o victorie categorică în 
turneul internațional dotat cu 
„Cupa Tungsram*, întrecînd for
mația Suediei cu scorul de 9—4 
(1—1, 1—1, 2—1, 5—1). Reprezen
tanții noștri au evoluat spectaculos, 
au înotat mult și au tras des la 
poartă, dar selecționata suedeză 
ie-au opus o dîrză rezistență timp 
de trei reprize. In ultimul „sfert" 
însă, în bazin nu a mai fost decît 
o singură echipă, cea română 
care a înscris 5 goluri, unul mai 
frumos decît celălalt, chiar și din 
situații de inferioritate numerică 
(Claudiu Rusu).

J. Dirnweber (Austria) a condus 
bine următoarele formații i ROMA- 
(NIAi HUBER (Slăvei) — MIHAl- 
LESCU, Zamfirescu, Novac, Culi- 
neac, LAZAR, D. POPESCU, 
M. Popescu, C. Rusu, CI. Rusu;

SUEDIA : Hermadi—Suttner, 
Danielsson, L. Fjarstad, T. 
stad, Svensson, Andersson, 
Karlsson, Sjostrund. Au marcat; 
Lazăr 3, D. Popescu 2, Zamfirescu 
2, C. Rusu și CI. Rusu de la în
vingători, T. Fjarstad, Danielsson, 
Andersson 2 de la învinși.

In partida Ungaria—Bulgaria 
n-a lipsit mult să se înregistreze 
o mare surpriză. Poloiștii bulgari 
au jucat cu multă ambiție, au 
condus cu 2—0, 3—2 și 4—3, dar 
sportivii maghiari, mai experimen
tați, au învins cu 5—4 (1—2, 1—1, 
2—1, 1—0). In

Fahlen,
Fjar- 

Skaal,

ultimele 30 de 
secunde, Bulgaria a avut superio
ritate numerică, dar n-a reușit sfi 
egaleze.

In cea de a treia partidă a zilei î 
Olanda—R.F. a Germaniei 2—1 
(0—0, 0—1, 1—0, 1—0). Echipa 
României va întîlni în meciul 
următor selecționata Bulgariei.

TURNEUL 1NTERNATIUNAL MASCULIN DE VOLEI
•r (Urmare din pag. I)

precizie și eficacitate. Deși întregul 
lot folosit s-a comportat bine 
(replica adversarilor nefiind la 
înălțimea așteptărilor), am remarcat 
totuși buna coordonare a jocului 
(Stamate, Oros), și «meciurile 
puternice ale lui Dumănoiu. De 
asemenea, faptul că începînd din 
finalul setului II, antrenorii N. 
Sotir, A. Drăgan și P. Brașoveanu 
eu introdus treptat rezervele. Din 
echipa R.F. a Germaniei a ieșit 
(parțial) în evidență doar Grass- 
hoff. Iată lotul român utilizat) Du
mănoiu, Schreiber, Stamate, Udiș- 
teanu, Bartha, Oros, (Codoî, Ion, 
Enescu, PădurarU, Balaș, Mocuță, 
Lințu). Au arbitrat bine un meci 
fără probleme J. Hawrot (Polonia) 
și L. Ormay (Ungaria).

Programul după-amiezii a fost 
’deschis de echipele R.D. Germane 
și R.P.D. Coreene. După un joc 
interesant, victoria a revenit cam
pionilor mondiali cil 3—0 (7, 10, 8) 
care au manifestat mai multă o- 
mogenitate, au fost mal eficace în 
atac, mai «igurl In apărare fi In

special la blocaj. Adversarii lor au 
arătat, totuși, frumoase calități, în
deosebi prin combinațiile reușite 
din atac. Ei nu au avut, însă, un 
blocaj care să poată stăvili atacul 
jucătorilor din R.D. Germană. Au 
arbitrat foarte bine V. Moraru și 
N. lonescu (România).

In întîlnirea Polonia—Bulgaria cu 
care s-a continuat programul, volei
baliștii polonezi au obținut o vic
torie cu un scor neașteptat de se
ver, dar meritată, în trei seturi în 
fața vicecampionilor mondiali. In- 
vingătorfl au fost net superiori la 
toate câpitolele.

SOFIA-BUCUREȘTI 16*11 (3-3) 
LA RUGBY

Stadionul Olimpia a găzduit îeri 
Săpă-amiază cea de â doua partidă 
internațională amicală de rugby din
tre selecționatele de juniori ale ora
șelor Buourești și Sofia. Dacă în pri
mul meci, disputat marți, românii au 
învins fără drept de apel (22—0), ieri, 
juniorii bulgari au reușit să-și.adju- 
dece victoria ou scorul de 16—11 
(3—3). De remarcat, însă, că antre
norul Nicolae Pădureanu, a trimis 
în teren formația de rezervă, titu
larii păstrîndu-i pentru cel de-ăl 
treilea meci, care va avea loo sîm- 
bătă pe Stadionul Tineretului. Cu 
ocazia acestui schimb de partide 
dintre cele două selecționate s-a apli
cat și noul regulament al F.T.R.A. 
privind „înceroarea‘!. care acum este 
notată cu 4 puncte.

Pavel PEANA

Trimisul nostru special, Vasile TOFĂN,
transmite din Copenhaga

Corespondentă specială pentru SPORTUL

Mirjana Segrt în echipa Iugoslaviei
pentru Balcaniada de

Sportivii iugoslavi vor avea de 
apărat la București locul I cucerit 
la ultima Balcaniadă 
de la Atena (1970), 
cîștigat atît întrecerile de înot, cît 
și turneul de polo. Cu atît mai

de natație 
unde au

Astă seară, automobiliștii din „Raliul Dunării
intră teritoriul țării noastre

Ieri, cu cîteva ore înaintea startului 
care s-a dat la Viena, am reușit să 
luăm legătură — telefonic , — cu Pe
tre Vezeanu și Gh. Ficiu. doi 
dintre componenții echipei A.C.R. care 
participă la „Raliul Dunării”-ELAN. 
Prin intermediul lor am aflat că lista 
înscrierilor la a 8-a ediție a acestei 
tradiționale competiții cuprinde 57 
de echipaje. Printre ele mulți piloți 
austrieci și vest-germani din prima 
categorie, cărora li se adaugă reufl- 
mitul pilot polonez Sobieslaw Zasada.

Ceea ce ne-a interesat mai mult 
a fost pregătirea făcută de concurenții 
noștri care vor fi singurii în între
cere pe mașini Renault (R 8 — Gor- 
dini grupa a Il-a). De la plecarea din 
țară ei nu au avut decît o noapte de 
somn (cea care a precedat startul), 
căutînd să facă o recunoaștere cît 
mai bună a traseului deosebit de di
ficil (rnai ales în Iugoslavia), și cu 
multe probleme de orientare (în Aus
tria, unde la un moment dat au reu
șit să ajungă — în miez de noapte — 
într-o curte, atît de complicată este 
rețeaua micilor șosele alese pentru 
raliu). De altfel, orientarea a fost 
problema majoră a primei părți a ra
liului despre care — din păcate — 
la ora aceasta nu vă putem da știri 
concrete.

surprinzătoare ni se par ezitările 
celor două federații de specialitate 
(începînd din 1971 există federații 
separate de înot, la Zagreb și 
polo, la Belgrad) în legătură cu 
desemnarea sportivilor ce ne vor 
reprezenta la cea de a treia ediție 
a J. B.

Campionatul de polo al țării este 
în plină desfășurare, iar duelul 
Mladost—Partizan (echipele ce 
alcătuiesc selecționata națională) 
pasionează mai mult ca orieînd. 
In primul meci, Mladost a învins 
cu 7—6, iar în zilele următoare 
este programat returul, joc decisiv

natație
pentru desemnarea campioanei. 
Avînd în vedere acest lucru, cele 
două cluburi au refuzat să lase 
jucătorii în pregătire comună 
pentru Balcaniadă și — deoarece 
federația nu a luat nici o hotărîre 
în acest sens — este posibil ca la 
București echipa campionilor 
olimpici să absenteze, sau să fie 
înlocuită cu una de tineret. O 
hotărîre definitivă se va lua abia 
la sfîrșitul săptămînii.

Nici situația echipelor noastre 
de înot nu se prezintă prea stră
lucit în acest an. Cu cîteva zile 
în urmă, la Ljubljana, am fost 
învinși de selecționatele Angliei cu 
174—109, din totalul celor 25 de 
probe, sportivii iugoslavi cîștigînd 
doar 
tatea 
și-au 
ca să 
la „Cupa Europei", competiție ce 
se va desfășura la o săptămînă 
după Balcaniadă.

De aceea, antrenorii nu așteaptă 
performanțe deosebite din partea 
lor la J. B.

La București vor lua startul, 
printre alții, Mirjana Segrt (anul 
trecut a cîștigat 7 titluri balcanice), 
frații Predrag și Nenad Milos, fa- 
voriți în probele de spate, 
Baban, Zdenka Gasparac, 
Rogusici, Nenad 
Kurbanovici și 
rici (15 ani), 
progres) 1:10,3 
2:34,1 — 200 m

Delegația iugoslavă 
40 de sportivi) 
autocarul în 
august.

trei (!). Se pare că majori- 
înotătorilor noștri fruntași 
axat în așa fel pregătirea, 
poată prinde vîrful de formă

Kuridza, 
tînăra 
aflată 

— 100 
delfin).

Ana
Veljko 
Slavko 

Eva Majna- 
în 
m

frumos 
delfin și

sosi (cu 
la București cu 

seara zilei de 17

va

TOATE ECHIPAJELE ROMÂNEȘTI

COPENHAGA, 12 (prin telefon).
In fața unei numeroase asistențe, 

Ieri, pe cunoscutul lac Bagsvaerd 
din Danemarca a avut loc ceremo
nia deschiderii festive a celei de a 
XVIII-a ediții a campionatelor eu
ropene feminine de canotaj. Cano
toarele au fost salutate de Charles 
Riolo (Elveția), secretar general al 
F.I.S A., precum și de Jorgen Mad
sen, președintele Federației daneze 
de canotaj. La startul acestei mari 
confruntări nautice s-au aliniat 
echipaje din 17 țări reprezentative 
ale schifului feminin din Anglia, 
Austria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Finlanda, Franța, Dane
marca, Olanda, Polonia, R.D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, România, 
S.U.A., Suedia, Ungaria și U.R.S.S.

întrecerea a debutat cu proba de 
schif 4+1 rame, prima serie fiind 
cîștigată de sportivele românce 
(Doina Bălașa, Marioara Sîngeor- 
zan. Elena Necula, Teodora Untaru 
+ Rodica Iordache) care au fost 
cronometrate cu timpul de 4:07,54. 
Ele au condus tot timpul cursei 
reușind pe ultima parte a traseului 
să se distanțeze cu aproape o bar
că de principalele adversare. Pe 
locurile următoare i 2. Bulgaria 
4:15,84, 3. Olanda 4:18,32, 4. Polo
nia 4:20,01, 5. Finlanda 4:42,91. Se
ria secundă a revenit sportivelor 
din U.R.S.S., învingătoare meritorii 
în această cursă.

O frumoasă victorie a obținut Ga
briela Toader (18 ani, junioară încă) 
care, evoluînd excepțional, a învins 
în prima serie a probei de schif 
simplu sportive fruntașe pe plan 
continental. Rezultate i 1. Gabriela

M. Ingrid (Olan-' 
Vera Fedorova 
4. Renatte Sica

Toader 4:48,63, 2. 
da) 5:00,67, 3.
(U.R.S.S.) 5:01,96, 
(Austria) 5:02,87, 3. Anelize Larsen 
(Danemarcă) 5:03,58, 6. Constant
Korin (S.U.A.) 5:40,62. Campioana 
europeană a ediției de anul trecut, 
sportiva Agnita Kulke (R.D.G.) a 
ocupat primul loc în seria a doua.

A treia ambarcație românească 
care s_a calificat în finalele aces
tor campionate europene este schi- 
ful de 4+1 vîsle, format din Ioana 
Tudoran, Mitana Botez, Elisabeta 
Lazăr. Doina Bardaș + Ștefania 
Borisov. Campioanele noastre euro
pene au făcut o cursă splendidă 
trecînd primele linia de sosire în 
întrecerile din cadrul seriei a două: 
(timp : 3:58,20) înaintea echipajelor 
din Franța (4:06,36), U.R.S.S. (4:07,22), 
R.D. Germană (4:09,70). Seria a 
doua a acestei probe a fost cîști- 
gată de sportivele bulgare (4:04,72). 
Cursa a fost foarte interesantă, ju
decător arbitru al probei fiind 
Gheorghe Giurcăneanu, secretar ge
neral al Federației române de ca- 
notaj-yachting.

In sfîrșit, ultima cursă a dispu
telor din serii a fost rezervată în
trecerilor de schif 2 vîsle. Iată echi- 
pajele cîștigătoare ale celor trei 
curse: R.D. Germană (4:20,62),
U.R.S.S. (4:13,22), Cehoslovacia 
(4:29,16).

în finala de duminică va partici
pa și schitul nostru de 8+1, barcă 
scutită de emoțiile calificărilor da
torită unui număr mai redus de 
echipaje înscrise în această probă.

Vineri, începînd de la ora 9, sînt 
programate recalificările.

CUPLUL MUREȘ AN
SEMIFINALE

GULYAS IN
LA MOSCOVA

A doua mare problemă a 
renților noștri a constituit-o 
tirea mașinilor, rezolvată cu 
tate, asistența Renault nefiind pre
zentă — așa cum se spera — la 
„Raliul Dunării”.

Concurenții au făcut ce le-a stat 
in putere pentru ca mașinile să re
ziste totuși solicitărilor, iar naviga
torii se vor strădui să dezlege șara
dele drumurilor austriece astfel că 
cele trei echipaje românești (P. Ve- 
zeanu-D. Novac, S. Răuță-I. Gîrjoa- 
bă și St. Iancovici-Gh. Ficiu) să 
intre astă-seară pe traseul din țara 
noastră. Reamintim că dintre prota
goniștii acestei întreceri nu lipsesc 
cîștigătorii edițiilor din anii trecuți 
Walter Poltinger-J. Hartinger (1969), 
pe Porsche 911
H. Sielben (1970) pe Volkswagen 1302
S. Mai sînt de 
Zasada-M. Biem (Porsche 911 S) și 
Șchindler-W. Wessiak (V.W. 1302
S). în cursul nopții viitoare concu
renții vor disputa probele speciale 
de Ia Sugag — obîrșia Lotrului (ora
I, 25), iar mîine dimineață probele 
speciale de la Podul Dîmboviței-Fun- 
data (ora 7,10) și Pîrîul Rece (7,59), 
la ora 8,54 urmind să treacă prin 
Brașov.

concu- 
pregă- 

dificui-

S, Gunther Jănger-

urmărit : Sobieslaw

Drago MAROVICI
ziarist la Sportske Novosti

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La
Moscova au continuat 
turneului 
nis. 
piui 
nia),

La
Sever 
Istvan

partidele 
internațional de te- 
dublu bărbați, cu- 

Mureșan (Româ- 
Gulyas (Ungaria)

Turneul de baschet
de la Palermo

PALERMO, 12 (prin telefon). Al 
treilea și ultimul turneu al repre
zentativelor Poloniei, României, Ita
liei B șl selecționatei nord-americane 
All Stars-Gillette a început în loca
litate pe un teren alunecos și cu 
iluminație slabă. Baschetbaliștii ro
mâni au intîlnit echipa profesioniș
tilor din S.U.A.. care i-a învins pen
tru prima dată cu un scor categoric : 
98—83 (53—41). Oboseala nervoasă și-a 
spus cuvîntul, influențînd negativ ran
damentul formației române care a 
avut de suplinit și handicapul plu
sului de talie al adversarilor. Absen
ța lui Popa (reținut de unele exa
mene) și a lui Novac (în așteptarea 
unui ultim control medical care să 
stabilească posibilitatea de reluare a 
activității competiționale) grevează în 
mod evident capacitatea de recupe
rare sub panouri a teamului român.

în celălalt meci, Polonia-Italia B 
87—64.

0 delegație sovietică a vizitat 
bazele sportive de la Miinchen

s-a calificat pentru semifinale, ur- 
mînd să întîlnească perechea fran
ceză Rouyer, Meyer. în proba de 
simplu bărbați, Anatoli
l-a învins cu 10—8, 7—5 pe fran
cezul Jean Rouyer, în timp ce 
maghiarul Istvan Gulyas l-a elimi
nat cu 6—3,
Tibak. Alte
(U.R.S.S.) — Koukal (Cehoslovacia) 

6—3 ; Lejus (U.R.S.S.) 
6—3 : 
Lamp

Volkov

6—1 pe polonezul 
rezultate"! Egorov

PRIMELE MECIURI DE CAMPIONAT ÎN CEHOSLOVACIA Șl BULGARIA

SPARTAK TRNAVA Învinsă la praga
w

CAMPIONII VICTORIOȘI LA SCOR

MUNCHEN 12 (Agerpres). — O 
delegație sportivă sovietică avînd 
în frunte pe Serghei Pavlov, preșe
dintele Comitetului pentru cultură 
fizică și sport de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., a vizitat 
bazele sportive de la Miinchen,

unde vor avea loc, anul viitor, 
întrecerile Jocurilor Olimpice de 
vară.

In cinstea delegației sportive so
vietice, președintele 
olimpic al R. F. a

Comitetului 
Germaniei, 

Willi Daume, a oferit o recepție.

6—4, 3—6,
— Petrov (U.R.S.S.) 6—1, 
Gonsiorek
(U.R.S.S.) 6—1, 6—2:Sepp (U.R.S.S.)
— Lihaciov (U.R.S.S.) 6—3, 6—1. 
In proba de simplu femei, Grana- 
turova (U.R.S.S.) a învins-o cu 
3—6, 6—2, 8—6 pe Katalina Borka 
(Ungaria), iar poloneza Bronislava 
Kral a eliminat-o cu 6—2, 4—6, 
6—4 pe Marina Kroscina (U.R.S.S.).

(Polonia)

—

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

PRAGA, 12 (prin 
etapă a noii ediții 
cehoslovac care a avut loc miercuri, 
a furnizat numeroase surprize. Pri
ma, și poate cea mai mare, s-a în
registrat la Praga, unde tînăra echi
pă Sparta a dispus de formația cam
pioană Spartak Trnava cu 4—2. Ini
țiativa a aparținut gazdelor care au 
condus la un moment dat cu 3—0, 
prin golurile marcate de Kara 2 și 
Vesely. Apoi. Adamec, a redus scorul 
(3—1), care a rămas neschimbat pînă 
la pauză. După reluare, jocul a fost 
mai echilibrat. Barton a marcat al 
patrulea gol pentru Sparta (min, 73), 
iar cu patru minute înainte de sfîrșlt, 
Kabat a redus scorul (2—4). Cele-

telex). Prima 
a campionatului

lalte surprize sînt victoriile obținute 
în deplasare. Nu mai puțin de patru 
formații au fost învinse pe teren 
propriu, lucru puțin obișnuit în edi
țiile anterioare
Zilina-Dukla Praga 
Iava-Union Teplice 
Slovan Bratislava 
nou promovată în 
Tatran Presov-Lokomotive
0—3. Scorul etapei l-a înregistrat 
Trinec, care a dispus cu 7—0 de 
Trencin ! Celelalte rezultate : Sparta 
Brno-Slavia Praga 1—0, V.S.S. Kosice- 
Banik Ostrava 3—0.

ale campionatului :
1—3, Inter Bratis-
0—3, Dukla Nitra-
1—2. (Nitra este 
prima divizie) și 

Kosice

Jan SOKOL

Deși 7 me-
celui de-al

SOFIA, 12 (prin telex), 
ciuri din prima etapă ale 
48-lea campionat al Bulgariei sînt 
programate la 15 august, primele 
două partide s-au disputat la înce
putul acestei săptămîni. La Sofia, 
campioana Ț.S.K.A. a dispus de cea
laltă formație militară care activează 
în divizia „A” Cerno More Varna cu 
scorul de 4—0 (2—0). Două goluri 
fost marcate de fundașul central 
Kolev, celelalte fiind înscrise de 
kimov și Jekov.

Vicecampioana Levski-Spartak 
avut, de asemenea, o sarcină ușoară 
în fața echipei studențești Akademik, 
pe care a întrecut-o cu 4—1 (2—1). 
G. Țvetkov, care a îmbrăcat tricoul 
cu nr. 9, deținut ani de-a rindul de

au
B.

Ia-

a

regretatul Asparuhov, a deschis sco
rul. Pentru învingători au mai mar
cat Panov (2) 
Akademik — 
vi tură liberă.

Defalcarea 
campionat se 
către formațiile Ț.S.K.A., și Levski 
Spartak a unor meciuri în deplasa
re. Militarii vor participa în zilele de 
14 și 15 august la tradiționalul tur
neu internațional de la Palma de 
Majorca, alături de echipele Atletico 
Bilbao, F. C. Barcelona și Real din 
aceeași localitate. După cum se știe 
ediția de anul trecut a turneului a 
fost cîștigată de Ț.S.K.A.

Duminică. în meci amical, Levski 
Spartak va întîlni formația franceză 
Saint Etienne.

Toma HRISTOV

și I. Kirilov, iar pentru 
I. Vasilev dintr-o lo-

primei etape a noului 
datorește susținerii de

0 TOAMNA FOTBALISTICA FIERBINTE
Zilele acestea asistăm la inau

gurarea campionatelor naționale în 
țările continentului nostru. In Un
garia, Bulgaria, Cehoslovacia s-a și 
dat semnalul de începere. Foarte 
curînd se va auzi fluierul arbitri
lor și în alte țări, punînd capăt 
vacanței și... nerăbdării pasiona- 
ților fotbalului.

Așadar, marea bătălie pentru 
titlu și Cupă, trofee mult rîvnite, 
ca și pentru ocuparea locurilor 2, 
3 și 4 (care aduc participarea în 

‘ "..............  o nouă„Cupa U.E.F.A.") trăiește nouă

ediție. Deținătoarele lor vor avea 
de suportat asaltul celorlalte echi
pe, și ele dornice să cucerească 
dreptul de participare în cupele 
europene. Astfel că această nouă 
etapă a activității competiționale se 
va disputa și sub semnul presti
gioaselor întreceri 
care exercită 
mare asupra 
plan național.

Campionat, 
pene, meciuri 

sezon extrem

continentale, 
o atracție tot mai 
competitoarelor pe

un

Cupă, cupele euro- 
interțări... Se anunță 

de încărcat pen-

tru cluburi, cele care duc greul 
activității competiționale. Amatorii 
de fotbal vor avea ce urmări.

Tabelul alăturat dă o imagine a 
bogăției sezonului 
prilej de reflecție 
ții pregătirii care 
fotbalist fruntaș, 
față unei activități de o asemenea 
intensitate. Adăugați datele reți
nute pentru campionat și cupele 
naționale și vă veți da seama de 
„încărcătura" și fervoarea acestei 
toamne fotbalistice.

de toamnă și- 
asupra solidită- 

se cere azi unui 
pentru a face
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B. Kolev (Ț.S.K.A. Sofia)

ami- și U.R.S.S. 
1—1 (1—0). 
înscrise de

MECIURI
INTERNATIONALE

• Disputat la Gdansk, meciul 
cal dintre echipele Poloniei 
s-a terminat la egalitate : 
Cele două goluri au fost 
Wilin și respectiv Kolotov,

• Selecționata Ungariei 
Ia Budapesta un meci

a susținut 
de pregătire 

in compania echipei sovietice Dinamo 
Fotbaliștii maghiari au obținut 

. cu scorul de 10—2 (6—2). Au
pentru gazde Fazekaș (3). Du- 
(2), Bene (2), Vidats, Zambo 

Juhasz. Punctele oaspeților au 
înscrise de Malafeev și Iurghi-

Minsk, 
victoria 
marcat 
nai II 
și I. . 
fost 
leviț.

© în turneul de la Kuala Lumpur, 
reprezentativa Coreei de Sud a intîlnit 
formația Japoniei pe care a învins-o 
cu scorul de 3—0 (0—0).

(URSS) 64,22 m — record 
Liesel Westermann (RFG) 
Ludmila Muravieva (URSS) 
Argentina Menis (România) 
Tamara ~ ”
Olimpia

20» m
(URSS) 
Sldkin
21,2
21,2,
21,3.

400 m (f) — finală :
SEIDLER (RDG) 52,1, 2. 
(RFG) 52,9, 3. Ingelore
52,9, 4. Maria Sykora
5. Natalia Cistiakova (URSS) 53,2, 
Marika Eklund (Finlanda) 53,4.

200 m (f) — semifinale : I. Kronlnger 
(RFG) 23,4, Balogh (Ung.) 23 4, Jahn 
(RFG) 23,5, Heinich ------ ----------
Stecher (RDG) 23,3, ......
23,5, Besfamilnaia (URSS) 23,6, Strophal 
(RDG) 23,7.

100 m g 
(RDG) 13,2, 
wak (Pol.)

Danilova (URSS)
Cataramă (România) 57,22 m.
(b) — semifinale : I. Borzov 

20,9. Hofmeister (RFG) 20,9, 
(URSS) 21,0, schenke (RDG) 
Fenouil (Fr.) 21,2, Mennea (It.) 

CI ere (Elv.) 21,3. Pfeiffer (RDG)
ii.

mondial-

I.

larecord mondial l
Telefoto : A. P. — AGERPRES

Faina Melnik (U.R.S.S.) autoarea fantasticului 
aruncarea discului.

1. HELGA 
Inge Bodding 
Lohse (RDG) 
(Austria) , 53,

(RDG) 23,6 ; II.
Szewinska (pol.)

(f) — semifinale : I. Balzer 
Bufanu (România) 13,3, No- 

13,5, Antenen (Elv.) 13,5 ; II.

AZI, LA HELSINKI
ora 11,00 lungime F, califi

cări (6,25 m); pentatlon F, 100 
mg; înălțime, calificări (2,12 
m); ora 12,00 pentatlon F, 
greutate; ciocan, calificări 
------  ora 13,00 PRAJI- 

,._la; ora 17,00 110 mg, 
SULIȚA F, finala; ora 

finala; ora 
18,00 
18,15 
18,20 
pen- 
18,50 
1500

greutate; 
(66,00 m); 
NA, finala 
serii ;
17,30 200 M F,
17,45 200 M, finala; ora 
100 mg F, finala; 
GREUTATE, finala;
1500 m, serii; ora 
tatlon F, înălțime; 
400 m, finala; ora 
m F, serii; ora 
obstacole, serii.

ILEANA SILAI Șl EVANTAIUL
ora
ora

18,30
ora

19,20 
20,05 3000 m

Straszynska (Pol.)Erhardt (RDG) 13,1, . . . __  ___
13,4. Sukniewicz (Pol.) 13,4, Polubolareva 
(URSS) 13,6.

800 m (f) — finală : 1. VERA NIKO- 
LICI (Iug.) 2:00,0, 2. Patricia Lowe (M. 
Brit.) 2:01,7, 3. Rosemary Stirling (M. 
Brit.) 2:02,1, 4 Danuta Wierzbowska (Pol.) 
2:04,2, ’ ' ------ ----- ------
2:05,1,

400 m 
(Franța) 
3. Stukalov. (URSS) 50,0.

înălțime (f) finală : 1. ILONA GUSEN
BAUER (Austria) 1,87 m, 2—3 Cornelia 
Popescu (România) șl Barbara 
(Anglia) 1,85 m, 4. Rita Schmidt 
1,83 m, ”, —“
slovacia), 1,83 m, 6.
(R.F.G.), 1,81 m.

Decatlon : 1. KIRSTT
2. Hedmark (Suedia) 
(R.F.G.) 7051.

6.
5. Giesela EUenberger (RFG) 
Claire Walsh (Irlanda) 2:08,6.
garduri — finală : 1 Nallet
49,2 ; 2. Rudolph (RDG) 49,3 ;

5. Milena Hiibnerova 
‘ Renate

Inkpen 
(R.D.G.) 

(Ceho- 
Gărtner

(R.D.G.)

Ziarele finlandeze continuă să co
menteze victoria ce va intra în legendă 
a fondistului văătainen. Evenimentul 
este colorat pînă și cu știri tragice, ca 
aceea menționînd moartea prin criză 
cardiacă a unul spectator în vîrstă de 
61 de ani, care nu a 
stirnite de palpitanta 
cu victoria superbă 
său.

în aceste prime zile

suportat emoțiile 
cursă terminară 
a compatriotului 

ale campionatelor 
europene de atletism, dincolo de căldura 
pasionată a spectatorilor, atmosfera sta
dionului, în sens meteorologic, este stă- 
pînită de un vînt zburdalnic, care bate 
mai ales pe linia dreaptă a pistei de 

' alergări, influențînd hotărîtor rezulta
tele probelor de sprint. Tn aceste con
diții. sprinterul sovietic Valeri Borzov a 
confirmat pronosticurile, obținînd o vic
torie mult comentată, rezultatul 
slab fiind atribuit vîntului 
care bătea cu o viteză de un metru pe 
secundă. In afara bucuriei
Borzov a avut și plăcerea de a afla că, 
în ședința sa de la Helsinki, Consiliul 
Asociației europene de atletism i-a o- 
mologat, ca record al continentului, 
timpul de 20,2 sec. pe 200 m plat. La fel 
de net ' ' ‘ .............
calități 
(R.D.G.) 
plat.

Drept 
performanța sulițașului sovietic 
Lusis, care reușește nu numai o nouă

mai 
potrivnic
victoriei,

și-a valorificat incontestabilele 
Renate Meissner — Stecher 
învingătoare în proba de 100 m 
remarcabilă este calificată aici 

Ianis

aruncare peste 90 de metri, ci și cuce
rirea titlului european pentru a patra 
oară. Celebrul săritor în lungime Igor 
Ter-Ovanesian a fost și el pe punctul 
de a obține al patrulea titlu continental, 
dar pentru aceasta i-a lipsit ...un biet 
centimetru, cel cu care l-a întrecut Max 
Klauss (7.92 față de 7,91 m).

Nervii noștri, ai românilor asistînd la 
campionate, au fost puși la grea încer
care de semifinala probei de 800 m fete. 
Compoziția grupelor a fost atît de evi
dent inechitabilă, încit rezultatele finale 
nu au făcut decît să confirme această 
constatare. Ultima clasată în semifinala 
a doua, italianca Donata Govoni, cu 
timpul de 2:05.0 ar fi putut ocupa în 
prima semifinală (cîștlgată confortabil 
de Vera Nicolici) locul 2 ! Atunci firește 
că te cuprinde indignarea văzînd că 
Ileana Silai (cu 2:03,9) este eliminată,- 
în timp ce poloneza Danuta Wierzbowska 
(2:05,3), vest-germana Gisela Ellenberger 
(2:05,4) și englezoaica Patricia Lowe 
(2:05,4) — toate din prima semifinală, 
se califică ! Ceea ce firește nu o scuză 
pe Ileana Silai de greșeala tactică de a 
se fi lăsat — ca șl la Atena — barată 
în drumul spre linia de sosire.

Incă_ un cuvînt pentru Vasile Bogdan 
care, în elita decatloniștilor europeni, 
nu putea emite mai mult decît preten
ția de a învăța din experiența celorlalți. 
Rezultatele sale parțiale (de exemplu 
11,4 pc 100 m. 6,94 la lungime sau 12.15 
la greutate) sînt firește prea modeste.

8196 p, 
Walde

Iată cum a fost barat drumul Ilenei Silai (ultima) spre finala probei de 800 m prin evantaiul desfășurat 
tactic de către patru dintre adversarele sale Telefoto i A.P.-AGERPRES
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